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Olvasmány
Péld Józs 24, 1-2a. 15-17. 18b
Józsue egybegyűjtötte Izrael minden törzsét Szichemben, aztán hívatta Izrael véneit, vezéreit, bíráit, tisztségviselőit. Azok felsorakoztak az Úr színe előtt. Józsue ekkor így szólt a
néphez: „Ha nem akartok az Úrnak szolgálni, válasszatok most, kinek akartok szolgálni:
azoknak az isteneknek-e, akiknek atyáitok szolgáltak Mezopotámiában, vagy az amoriták
isteneinek, akiknek most a földjét lakjátok. Mi, én és házam népe az Úrnak szolgálunk.”
A nép így felelt: „Távol legyen tőlünk, hogy elhagyjuk az Urat és más isteneknek szolgáljunk. Az Úr a mi Istenünk, ő vezette ki atyáinkat Egyiptom földjéről, a szolgaság házából.
Szemünk láttára ő tette ezeket a nagy csodákat, oltalmazott minket az egész úton, amelyet
végigjártunk, s az összes nép között, ahol átvonultunk. Mi is az Úrnak akarunk hát szolgálni,
ő a mi Istenünk.”

Szentlecke
Ef 5, 21-32
Testvéreim! Legyetek egymásnak alárendeltjei Krisztus iránti tiszteletből. Az asszony
engedelmeskedjék férjének, akárcsak az Úrnak, mert a férfi feje az asszonynak, ahogy
Krisztus feje az Egyháznak: ő ugyanis testének megváltója. Amint tehát az Egyház alá van
vetve Krisztusnak, úgy az asszony is mindenben férjének.
Férfiak, szeressétek feleségeteket, ahogy Krisztus is szerette az Egyházat, és feláldozta
magát érte, hogy a keresztségben igéje által megtisztítva, megszentelje. Ragyogóvá akarta
tenni az Egyházat, amelyen sem szeplő, sem ránc, sem egyéb efféle nincsen, hanem szent
és szeplőtelen. Így a férj is köteles szeretni feleségét, mint a saját testét. Aki feleségét
szereti, önmagát szereti. A saját testét senki sem gyűlöli, hanem táplálja, gondozza, akárcsak Krisztus az Egyházat. Mi ugyanis tagjai vagyunk testének.
„Ezért az ember elhagyja apját, anyját, feleségéhez csatlakozik, és a kettő egy test lesz.”
Nagy titok ez: én Krisztusra és az Egyházra vonatkoztatom.

Evangélium
Jn 6, 60-69
Abban az időben:
Jézus tanítványai közül, akik (szavait) hallották, többen azt mondták: „Kemény beszéd
ez. Ugyan ki hallgatja?”
Jézus tudta, hogy tanítványai méltatlankodtak miatta, azért így szólt hozzájuk: „Ez megbotránkoztat titeket? Hát ha majd azt látjátok, hogy az Emberfia fölmegy oda, ahol azelőtt
volt! A Lélek az, ami életre kelt, a test nem használ semmit. A szavak, amelyeket nektek
mondok, Lélek és élet. De vannak közöttetek, akik nem hisznek.” Jézus ugyanis kezdettől
fogva tudta, hogy kik nem hisznek benne, és hogy ki fogja őt elárulni.
Aztán így folytatta: „Ezért mondtam nektek, hogy senki sem jöhet hozzám, hacsak az
Atya meg nem adja neki.”
Ettől kezdve tanítványai közül sokan visszahúzódtak, és többé nem jártak vele.

Jézus ezért a tizenkettőhöz fordult: „Ti is el akartok menni?”
Simon Péter ezt válaszolta neki: „Uram, kihez menjünk? Az örök élet igéi nálad vannak.
Mi hittünk, és tudjuk, hogy te vagy az Isten Szentje.”
Jézus eucharisztikus beszédének fogadtatásáról számol be Szent János a mai evangéliumi részben. Bár Jézus a beszédben kifejezetten jelezte, hogy tanítványai legyenek vele egy
közösségben, a hallottak után sokan mégis elhagyják őt. A vele való közösség összetartó
ereje éppen az ő testének vétele követői részéről. Valójában nem tudjuk meg, hogy miért
tartják „kemény beszédnek” az Úr szavait az elpártolók, az viszont egyértelmű, hogy nem
akarnak közösséget vállalni vele. Nem arról van szó, hogy a hallgatóság nagyobb tömegéből némelyek elfordulnak tőle, hanem arról, hogy olyan tanítványok, akik korábban hittek
benne és vele tartottak, most mégsem tudják hittel elfogadni a hallottakat. Valószínűleg nem
is értik, hogy mit takar Jézus azon kijelentése, hogy ő az élet kenyere és testének evését kéri.
Az elutasításokkal szemben János evangélista Péter apostol példáját állítja elénk. Talán
az elfordulókhoz hasonlóan sem ő, sem a többi apostol nem értették Mesterük beszédét,
mégis vele maradnak. Nem távoznak, mert felismerik, hogy Jézus szavai igazak, s tanítása
az örök élet felé irányít. Jézus szavai szerint csak azok fognak hinni benne, akiket az Atya
hozzá vonz. Ennek igazságát szemlélteti a tény, hogy ők továbbra is vele maradnak.
Előttem is két út, két lehetőség áll. Döntésemet egyértelműen jelzi, hogy magamhoz veszem-e az élet kenyerét.
Horváth István Sándor elmélkedése

Urunk, Jézus Krisztus! Nagylelkűségedet csodáljuk az Oltáriszentségben, amelyben titokzatos módon jelen vagy és magadat adod nekünk. Mély hálát érzünk irántad, hiszen te
egészen egyszerű módon, megtört kenyérben adod magadat nekünk. Egyszerű módon adsz
lehetőséget arra, hogy veled egyesüljünk. Irántad való szeretetünk jeleként veszünk téged
magunkhoz. Változtass, alakíts át minket, hogy áldozattá váljunk és neked ajánljuk életünket!
Forrás: http://evangelium.katolikus.hu

HIRDETÉS
Augusztus 27-től 30-ig, csütörtök reggeltől vasárnap reggelig, 72 órán keresztül Szentségimádást tartunk templomunkban. Ezt az imafolyamot szándékosan
a SZIN idején végezzük a fiatalokért, hazánk megtéréséért, jövőnkért. Ez a harmadik év, amikor ilyen módon imádkozunk, és idén is várjuk éjjel-nappal az
imádkozó híveket akár egyéni csöndes adorációra, akár közösségi hangos
imádkozásra. Jelentkezni – a még szabad órák felől érdeklődni – Aradi Máriánál
lehet a következő elérhetőségeken: 20/426-0219 vagy miriamaradi@t-online.hu
(A részletes program a bejáratnál lesz kifüggesztve, hogy mindenki tájékozódhasson a különböző stílusú imádságok időpontjáról.)
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