
 IGELAP 
Olvasmány 
MTörv 30, 10–14 

Mózes egy alkalommal így beszélt a néphez: 
„Engedelmeskedj az Úr, a te Istened szavának, és tartsd meg a parancsokat és rendel-

kezéseket, amelyek e törvénykönyvben írva vannak. Térj meg szíved, lelked mélyéből az 
Úrhoz, a te Istenedhez. 

Ez a törvény, amelyet ma adok neked, nem túlságosan nehéz, és nem is elérhetetlen 
számodra. Nem az égben van, hogy azt mondhatnád: »Ki hatol fel érte az égbe, ki hozza le 
és hirdeti, hogy hozzá szabhassuk tetteinket?« De a tengeren túl sincs, hogy azt mondhat-
nád: »Ki kel át érte a tengeren, ki hozza el és hirdeti, hogy hozzá szabhassuk tetteinket?« 
Egészen közel van hozzád a törvény, a szádban és a szívedben, így hozzá szabhatod tettei-
det.” 

Szentlecke 
Kol 1, 15–20 

Testvéreim! Jézus Krisztus a láthatatlan Isten képmása, minden teremtmény elsőszülöt-
te. Mert benne teremtett mindent a mennyben és a földön: a láthatókat és láthatatlanokat, 
a trónusokat, uralmakat, fejedelemségeket és hatalmasságokat. Minden általa és érte lett 
teremtve. Ő előbb van mindennél, és minden benne áll fenn. 

Ő a testnek, az Egyháznak a feje. Ő a kezdet, az elsőszülött a halottak közül, hogy övé 
legyen az elsőség mindenben. Úgy tetszett (az Atyának), hogy benne lakjék az egész teljes-
ség, s hogy általa békítsen ki magával mindent a földön és a mennyben, minthogy a keresz-
ten kiontott vérével békességet szerzett mindenkinek. 

Evangélium 
Lk 10, 25–37 

Abban az időben: 
Egy törvénytudó odalépett Jézushoz, hogy próbára tegye őt: „Mester – szólította meg –, 

mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet?” Jézus így felelt: „Mit mond erről a törvény? Mit 
olvasol benne?” A törvénytudó így válaszolt: „Szeresd Uradat, Istenedet, teljes szívedből, 
teljes lelkedből, teljes erődből és teljes elmédből, felebarátodat pedig, mint saját maga-
dat.” Jézus ezt mondta neki: „Helyesen feleltél. Tedd ezt, és élni fogsz.” 

A törvénytudó igazolni akarta magát, ezért megkérdezte Jézustól: „De hát ki az én fele-
barátom?” 

Jézus történettel felelt a kérdésre: „Egy ember Jeruzsálemből lement Jerikóba. Rablók 
kezébe került. Ezek kifosztották, véresre verték, és félholtan otthagyták. 

Egyszer csak egy pap jött lefelé az úton. Észrevette, de elment mellette. 
Azután egy levita jött arra. Ő is meglátta, de elment mellette. 
Végül egy szamaritánusnak is arra vitt az útja. Amikor megpillantotta, megesett rajta a 

szíve. Odament hozzá, olajat és bort öntött sebeire, és bekötözte, majd pedig felültette 
teherhordó állatára, elvitte egy vendégfogadóba és gondoskodott róla. Másnap elővett két 

dénárt, odaadta a fogadósnak ezzel a kéréssel: Viseld gondját, és ha többet költenél rá, 
visszatérve megadom neked. 

Mit gondolsz, e három közül ki volt az igazi felebarátja annak, aki a rablók kezébe ke-
rült?” A törvénytudó így válaszolt: „Aki irgalmasságot cselekedett vele.” 

Jézus így folytatta: „Menj és te is hasonlóképpen cselekedjél!” 

Reményik Sándor 

Egészen 
–  r é s z l e t – 

(…) 
Az irgalmas szamaritánust 
Tanulja a kis elemista-lány, 
De valahol az esze zökken: 
A történetben valami hiány. 
„Felebarát”: ezüstzengésű, 
Nemesveretű bibliai szó – 
És mégis a kicsi leány fülén 
Értelmetlenül be-ki-illanó. 
„Felebarát! Hát, aki vele jót tett 
És ott nem hagyta irgalmatlanul, 
Bekötözte sikoltó sebeit” – – 
A kicsileány csak tovább tanul, 
De nem megy a szó, nem megy a fejébe. 
Se otthon, se az iskolába 
Szamaritánustól, felebaráttól 
Nincs többé nyugovása. 
Az anyja végre nyugtalanul kérdi: 

 
Hát ki a te felebarátod? 
Rábámul két világosbarna szem, 
Aztán lezárulnak szemérmesen, 
Mint elzárkózó, szép, megzavart álmok. 
A száj vonala már lefele görbül, 
S a könny kicsordulóban éppen – – 
„Hát mondd: felebarátod vagyok én?” 
Anyjára néz, s a szeme felragyog: 
„Te – Te egész  barátom vagy nékem!” 
 
Egészen!  Drága kicsi lányom, 
E versben régi adósságom – 
Én neked most csak azt kívánom 
–  S a könnyem csordulóban éppen –: 
Aki neked barátod lesz, 
Barátod bármiféleképpen: 
Az legyen nagyon, igazán, egészen! 

 
Július 17-én,  jövő vasárnap az esti szentmisét követően, 19 órától 
Borbély Zoltán orgonakoncertje lesz templomunkban. 
A Plébánia Hivatal július és augusztus hónapokban hétköznapokon 8-tól 
12 óráig tart nyitva. 
A Temesvári Egyházmegye többszörös jubileumi éve alkalmából augusztus 
6-án, szombaton autóbuszos zarándoklatot szervezünk Temesvárra. A za-
rándoklat részletei és a jelentkezés módja a kihelyezett szórólapokon ol-
vasható. H
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Augusztus 6-án és 7-én lesz a Szeged–Alsóvárosi Havasboldogasszony 
Búcsú. Részletes program a hirdetőtáblán kihelyezett plakáton olvasható. 
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