
 IGELAP 
Olvasmány 
Ter 18, 1–10a 

Egy alkalommal az Úr megjelent Ábrahámnak Mamre terebintjénél, amikor az a 
déli forróság idején sátra bejáratánál ült. Ábrahám fölemelte szemét, és íme, három 
férfi állt előtte. Mihelyt meglátta őket, a sátor bejáratától eléjük sietett, földig meg-
hajolt, és így szólt: „Uram, ha kegyelmet találtam színed előtt, ne kerüld el szolgá-
dat. Mindjárt hoznak egy kis vizet. Mossátok meg lábatokat, és telepedjetek le a fa 
alatt. Én pedig hozok egy falat kenyeret, hogy felüdítsétek magatokat, aztán tovább 
mehettek. Hiszen ezért ejtettétek útba szolgátokat.” Azok így válaszoltak: „Tedd, 
amit mondtál.”  

Ábrahám besietett a sátrába Sárához, és így szólt: „Végy gyorsan három adag 
lisztet, keleszd meg, és süss lepényt!” Azután kiment Ábrahám az állatokhoz, kivá-
lasztott egy fiatal és erős borjút, és odaadta a szolgának, hogy sietve készítse el. 
Majd tejet és vajat hozott, meghozta az elkészített borjút is, és eléjük tette. Míg 
ettek, ő ott állt mellettük a fa alatt. 

Azok megkérdezték: „Hol van a feleséged, Sára?” Ezt válaszolta: „Itt a sátor-
ban.” Akkor az Úr így szólt: „A jövő évben ez idő tájt visszajövök, feleségednek, Sá-
rának addigra már fia lesz.” 

Szentlecke 
Kol 1, 24–28 

Testvéreim! Örömmel szenvedek értetek, és testemben kiegészítem azt, ami 
még hiányzik Krisztus szenvedéséből az ő testének, az Egyháznak javára.  

Ennek lettem a szolgája abból az Istentől értetek kapott hivatásnál fogva, hogy 
az Isten szavát érvényre juttassam: Azt a titkot, amely korszakok és nemzedékek óta 
rejtve volt, s amelyet most szentjeinek kinyilatkoztatott. Velük akarta megismertetni 
az Isten, milyen fönséges gazdagságot rejt a pogányok számára ez a titok: Krisztus 
a megdicsőülés reménye bennetek. 

Őt hirdetjük, amikor intünk és a teljes bölcsesség birtokában tanítunk minden-
kit, hogy minden embert tökéletessé tegyünk Jézus Krisztusban. 

Evangélium 
Lk 10, 38–42 

Abban az időben: Jézus és tanítványai betértek az egyik faluba. Egy Márta nevű 
asszony befogadta őt házába. Ennek nővére, Mária odaült az Úr lábához és hallgat-
ta szavait. 

Márta meg sürgött-forgott a sok házi dologban. Egyszer csak megállt: „Uram – 
méltatlankodott –,nem törődöl vele, hogy nővérem egyedül hagy szolgálni? Szólj 

neki, hogy segítsen nekem.” 
Az Úr azonban így válaszolt: „Márta, Márta, te sok mindennel törődöl, és téged 

sok minden nyugtalanít, pedig csak egy a szükséges. Mária a jobbik részt választot-
ta. Nem is veszíti el soha.” 

 

Márta imája 
Igazságtalan vagy, Uram! 
Befogadtalak! Kiszolgáltalak! 
Ha én is lábadnál üldögélek egész este 
mit ettél volna? 
És mégis: 
szavaid jobban ízlettek, 
mint az étel, 
amit neked készítettem. 
Szavaid jobban oltották szomjam, 
mint az ital, 
amellyel megkínáltalak. 
Úgy hallgatnálak még! 
Úgy hallgatnálak sokszor és hosszan! 
Mária tényleg a jobbik részt választotta… 
Ámen. 
Forrás: www.szepi.hu 

 
A Plébánia Hivatal július és augusztus hónapokban hétköznapokon 
8-tól 12 óráig tart nyitva. 
A Temesvári Egyházmegye többszörös jubileumi éve alkalmából augusz-
tus 6-án, szombaton autóbuszos zarándoklatot szervezünk Temesvárra. 
A zarándoklat részletei és a jelentkezés módja a kihelyezett szóróla-
pokon olvasható. 
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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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