
 IGELAP 
Olvasmány 
1 Kir 19, 4-8 

Az áldozat bemutatása után Illés prófétának a Kármel hegyéről menekülnie kellett 
Izebel királyné haragja elől. 

Illés visszavonult a pusztába egynapi járóföldre. Odaérkezett egy borókabokorhoz, leült 
alá, és a halálát kívánta. Azt mondta: „Most már elég, Uram! Vedd magadhoz lelkemet! Én 
sem vagyok különb atyáimnál.” Ezzel lefeküdt és elaludt. 

Egyszer csak egy angyal megérintette, és így szólt hozzá: „Kelj föl és egyél!” Ahogy föl-
tekintett, íme, a fejénél egy sült cipó meg egy korsó víz volt. Evett és ivott, aztán újra lefe-
küdt aludni. 

Ám az Úr angyala másodszor is megjelent, megérintette őt és ezt mondta: „Kelj föl és 
egyél! Mert különben túl hosszú lesz számodra az út.” Illés fölkelt, evett, ivott, aztán ennek 
az ételnek erejéből negyven nap és negyven éjjel vándorolt, egészen Isten hegyéig, a 
Hórebig. 

Szentlecke 
Ef 4, 30-5, 2 

Testvéreim! Ne szomorítsátok meg Isten Szentlelkét, akivel meg vagytok jelölve a meg-
váltás napjára. 

Legyen távol tőletek minden keserűség, indulat, haragtartás, szóváltás, káromkodás és 
minden egyéb rossz. Inkább legyetek egymás iránt jóindulatúak, könyörületesek, és bo-
csássatok meg egymásnak, amint Isten is megbocsátott nektek Krisztusban. 

Mint Isten kedves gyermekei, legyetek az ő követői, és éljetek szeretetben, ahogy Krisz-
tus is szeretett minket, és odaadta magát értünk Istennek jó illatú áldozati adományként. 

Evangélium 
Jn 6, 41-51 

Abban az időben: 
A zsidók zúgolódni kezdtek Jézus ellen, amiért azt mondta: „Én vagyok az égből alászál-

lott kenyér.” Így érveltek: „Nem, Jézus ez, Józsefnek a fia, akinek ismerjük apját, anyját? 
Hogyan mondhatja hát: az égből szálltam alá?” 

Jézus azonban így szólt: „Ne zúgolódjatok egymás között. Senki sem jöhet hozzám, ha-
csak az Atya, aki engem küldött, nem vonzza, – és én feltámasztom az utolsó napon. Meg 
van írva a prófétáknál: Mindnyájan Isten tanítványai lesznek. Mindenki, aki hallgat az Atyá-
ra, és tanul tőle, hozzám jön. Nem mintha valaki is látta volna az Atyát, csak aki az Istentől 
van, az látta az Atyát. Bizony, bizony, mondom nektek: Aki hisz bennem, annak örök élete van. 

Én vagyok az élet kenyere. Atyáitok mannát ettek a pusztában, mégis meghaltak. Ez az a 
kenyér, amely az égből szállott alá, hogy aki ebből eszik, meg ne haljon. 

Én vagyok az égből alászállott élő kenyér. Aki a kenyérből eszik, örökké él. A kenyér pe-
dig, amelyet én adok, az én testem a világ életéért.” 

A mennyből alászállott élő kenyér 
(…) 
Jézus azonban még tovább vezet minket egy lépéssel: „A kenyér, amelyet én 

adok, az én testem a világ életéért.” Ez világos utalás az utolsó vacsora szavaira, 
amelyekkel azt a szentséget alapítja meg, ahol táplálékként adja magát nekünk. 
„Ez az én testem, amely értetek adatik.” (Lk 22,19) Itt igen fontos a következő két 
dolog: Az a Jézus, akivel közösségünk van a hitben, maga is elszenvedte a keresztet 
és a halált. Ő a megdicsőült Úrként él, nem azért, mintha ő elkerülte volna a halált, 
hanem azért, mert Isten feltámasztotta őt halottaiból, és így legyőzte azt. Ez alapoz-
za meg azt az ígéretet és ez a másik dolog, amelyre fel kell figyelnünk , hogy aki 
Jézussal hívő közösségben él, nem fog meghalni, hanem örök élete lesz. Ez nem azt 
jelenti, hogy valaki ezzel elkerüli a földi halált, hanem azt, hogy a halál sokat veszít 
így félelmetes jellegéből. A Krisztusban hívő számára már nem az élet végleges 
befejeződését jelenti, ahol minden elpusztul. A halál inkább kapu azon az úton, 
amely a Jézussal való közösségben a teljes élethez vezet. Jézus tehát kenyérként 
adja testét nekünk, hogy örök életünk legyen. Ezzel itt a kafarnaumi beszédében 
Jézus világosan kifejezésre juttatja az eucharisztikus szentségi eledel titkát, amely-
lyel azután az utolsó vacsorán ajándékozott meg minket. Jézus így önmagát ajándé-
kozza nekünk a szentmisébe, amikor a kenyér színében önmagát adja eledelként. 
Ez a Jézussal való kapcsolatnak egy egészen rendkívüli, de igen bensőséges formá-
ja. Amikor a szívünkbe fogadjuk a kenyér színében, ezzel Jézus közösségbe lép ve-
lünk, valóban azt mondhatjuk, ő bennünk van, mi pedig őbenne. Így a hívő önát-
adásban lehetőségünk van arra, hogy egyre jobban az ő életét éljük.  

 Forrás: www.katolikus.hu 

 

 

HIRDETÉS  

 Augusztus 15-én, szombaton lesz Nagyboldogasszony ünnepe, amely a 
Katolikus Egyházban parancsolt ünnep. Templomunkban délelőtt 10 órakor 
és este 18 órakor lesznek szentmisék. Előző nap, péntek este 18 órakor 
előesti misét tartunk. 

 A Plébánia Hivatal július és augusztus hónapokban hétköznapokon 
8.00–12.00 óráig tart nyitva. 
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