
 IGELAP 
Olvasmány 
Préd 1, 2; 2, 21–23 

Minden hiábavalóság, mondja a Prédikátor, csupa hiábavalóság. Minden csak hiábava-
lóság. Hisz jó néhány ember munkálkodott bölcsen, okosan és sikerrel, azután át kellett 
engednie szerzeményét olyannak, aki mit sem fáradt érte. Ez is hiábavalóság és nagy baj! 

Igen, mi haszna van az embernek sok-sok fáradozásából és törekvéséből, amellyel 
emésztette magát életében? Valóban: minden napja csupa szenvedés, és minden tevé-
kenysége csak bosszúság. Szíve még éjjel sem tud megnyugodni. Ez is hiábavalóság! 

Szentlecke 
Kol 3, 1-5. 9–11 

Testvéreim! Krisztussal együtt ti is feltámadtatok. Keressétek tehát azt, ami odafönt 
van, ahol Krisztus ül az Isten jobbján. Az égiekre irányuljon figyelmetek, ne a földiekre.  

Hiszen meghaltatok, és életetek Krisztussal az Istenben van elrejtve. Amikor azonban 
Krisztus, a mi életünk, újra megjelenik, vele együtt ti is megjelentek a dicsőségben. 

Fojtsátok el tehát tagjaitokban, ami földies: a paráznaságot, a tisztátalanságot, az ér-
zéki vágyakat, a bűnös kívánságokat és a kapzsiságot, ami nem más, mint bálványimádás. 

Ne hazudjatok egymásnak. Vessétek le a régi embert szokásaival együtt, és öltsétek föl 
az újat, aki állandóan megújul Teremtőjének képmására a teljes megismerésig. Itt már 
nincs görög vagy zsidó, körülmetélt vagy körülmetéletlen, barbár vagy szittya, szolga vagy 
szabad, hanem Krisztus a minden, és ő van mindenben. 

Evangélium 
Lk 12, 13–21 

Abban az időben: Amikor Jézus tanított, va-
laki megszólalt a sokaságból: „Mester, szólj 
testvéremnek, hogy ossza meg velem az öröksé-
get.” Ő így válaszolt neki: „Ember, ki hatalma-
zott fel engem, hogy bírátok legyek, és elosszam 
örökségteket?” 

Majd a tömeghez fordult: „Vigyázzatok, és 
őrizkedjetek minden kapzsiságtól, mert nem a 
vagyonban való bővelkedéstől függ az ember 
élete.” 

Példabeszédet is mondott nekik: „Egy gaz-
dag embernek a földje bőséges termést hozott. 
Így okoskodott magában: Mit tegyek? Nincs 
hová gyűjtenem a termésemet. Tudom már, mit 
teszek: lebontom csűreimet és nagyobbakat 
építek, oda gyűjtöm majd a termést és minden 
vagyonomat. Aztán majd elégedetten mondom 

magamnak: Ember, van elég vagyonod, eltart sok évig. Pihenj, egyél, igyál, és élvezd az 
életet! 

Ám az Isten így szólt hozzá: Esztelen, még az éjjel számon kérik tőled lelkedet. Kié lesz 
mindaz, amit szereztél? 

Így jár az, aki kincset gyűjt magának ahelyett, hogy Istenben gazdagodnék.” 

Ismeretlen költő: 

Mindig csak adni 
A jó öreg kút csendesen ontja vizét 
így telik minden napja. 
Áldott élet ez, fontolgatom: 
csak adni, adni minden napon. 
Ilyen kúttá kellene lennem. 
Csak adni teljes életemben. 
Mindig csak adni? 
Ez terhet is jelenthet! 
Jó kút, nem érzed ezt a terhet? 
Belenézek, tükre rám ragyog, 
de hiszen a forrás nem én vagyok!  
Árad belém, csak továbbadom, 
Vidáman, csendben és szabadon.  
Hadd éljek ilyen kút-életet, 
Osszak áldást és sok-sok szeretetet! 
Nem az enyém, Krisztustól kapom, 
Egyszerűen csak továbbadom. 
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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