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„SZÓLJ URAM, MERT HALLJA A TE SZOLGÁD!”  
1Sám 3,10 

 
  

Nyári este 

  
Árnyak sora ül a réten. 

Nyáj zsong be a 
faluvégen. 

Zúg-dong sűrű raj a  
fákon. 

Békák dala kel az árkon. 
  

Bim-bam torony  
üregében 

érc-hang pihen el az  
éjben. 

  
Csillag süt a szeder-

ágra. 
Lassan jön a pásztor  

álma. 
Rezgő-fű a feje-alja. 

Nyár-éj ege betakarja. 
  

Bim-bam torony  
üregében 

érc-hang pihen el az  
éjben. 

(Weöres Sándor) 

  
Üdvözlégy 

Oltáriszentség! 
Csodálatos szent 

istenség! 
Téged szívbôl mind 

imádunk, 
Oltárodnak trónján 

áldunk. 
Üdvözlégy szent 
Szakramentom! 

Százezerszer, meg 
ezerszer, én Jézusom! 

 
 

JÚNIUS 
 

Úrnapja – az Oltáriszentség ünnepe 
 

Az Úrnapja ünnep gyökerei a 13. századig nyúlnak vissza. Az 
augusztiniánus rendi apáca Liège-i (másképp: Lüttichi vagy Cornilloni) 
Szent Juliana isteni sugallatra hivatkozva fordult az eucharisztia-ünnep 
létrehozása érdekében a tudós dominikánus St-Cheri Hugóhoz, Jacques 
Pantaléonhoz (a későbbi IV. Orbán pápához) és Robert de Thoret liège-i 
püspökhöz. Ebben az időben a püspökök beiktathattak helyi egyházi 
ünnepet: 1246-ban Robert püspök zsinatot hívott össze és elrendelte a 
Corpus Christi ünnep évente történő megtartását. A rendeletet és az 
ünnephez rendelt liturgia egyes részeit megőrizte Anton Joseph Binterim 
Vorzüglichsten Denkwürdigkeiten der Christkatholischen Kirche című 
műve. 
Általánosan elterjedt csak Juliana és Robert püspök halála után lett az 
ünnep. 1263-ban egy zarándok cseh pap szentmisét tartott a bolsenai 
Szent Krisztina templomban. Az átváltoztatás pillanatában kétség szállta 
meg, valóban Krisztus testévé válik-e a kenyér és a bor, amikor a megtört 
ostyából vércseppek hulltak a korporáléra (ostyaabrosz). A véres 
korporálét 1264. június 14-én Orvietóba vitték, ahol épp ott tartózkodott 
IV. Orbán pápa. A pápa 1264. szeptember 8-án Transiturus bullájában 
hirdette ki, hogy ezentúl minden évben a pünkösd nyolcadát követő első 
csütörtökön tartsák meg az úrnapja ünnepét.  
 
Magyar földön általános szokás a körmenet és a sok virágdísz: az úrnapja 
idejére már teljes virágdíszbe öltözteti a tavaszt vagy a kora nyarat a 
természet. Az úrnapi körmenettel Magyarországon és másutt is összeforrt 
a virágszőnyegek, a falusi virágsátrak, a virágokkal díszített oltárok képe. 
A körmeneten Magyarországon más országoktól eltérően négy stáció van: 
négy oltárt állítanak, amelyet a pappal és az Oltáriszentséggel végigjárnak 
a hívek. Az úrnapi körmenetnek saját liturgiája van. A stációknál 
evangéliumot olvasnak és a pap az égtájak felé áldást oszt. Ilyenkor 
azokért is imádkoznak, akiket a négy égtáj felé osztott áldás akaratlanul is 
elér.[3] 
Az első adatok magyarországi megünnepléséről 1292-ből és 1299-ből 
valók. Az 1501-es budavári körmeneten részt vett II. Ulászló király is. 
Nagy tömeg jelenlétében elégették Mohamed jelképes mecsetjét, 
koporsóját és török katonákat ábrázoló bábukat. 

 
 

10 dolog a gyónásról, amit mindenkinek tudnia kéne  



 
Megdöbbentő, hogy milyen kevés katolikus él a gyónás szentségével – vajon miért? Talán azért veszett ki a 
szokás, mert korábbi generációknak kötelezővé tették gyerekként a hétről-hétre való gyónást anélkül, hogy 
elmagyarázták volna a gyógyító erőt, ami benne rejlik. Ők aztán felnőttként abbahagyták a szentség 
gyakorlását, és  gyermekeiket sem buzdították. Az erőltetés helyett sokkal fontosabb lenne érteni, és szívből 
megszeretni a kiengesztelődésnek ezt a gyönyörű formáját Istennel. 
1) A gyónási titok abszolút. A pap nem csak mással nem oszthatja meg a gyónási titkaidat, hanem veled 
sem beszélhet róla a gyónáson kívül (ha csak te magad nem hozod fel gyónáson kívül is). A pap arról sem 
beszélhet, hogy ki volt gyónni és ki nem. Anyukák, ne kérdezgessétek a paptól, hogy a fiacskátok mikor volt 
utoljára gyónni, vagy volt-e egyáltalán! Nem fogja elárulni. 
2) A feloldozás objektív. Amikor a pap kiejti a feloldozás szavait, a bűneid meg vannak bocsátva. Ez egy 
tény és ez nem múlik az érzéseiden – hogy megbocsátva érzed-e őket, vagy sem. Ha maradnak bűntudatos 
vagy szégyenkezős érzések, ezekről is beszélhetsz a papoddal. Én mindig azt javasolom, hogy a mise 
felajánlási részében ajánljuk fel a rossz érzéseinket Istennek, és kérjük, hogy vegye őket el tőlünk. Isten 
segíteni fog az érzések feldolgozásában, ám önmagában az a tudat is, hogy a feloldozás objektíven rendezi 
az ügyeinket Istennel, felszabadító.  
3) Jézus bocsát meg neked a papon keresztül. Az Egyház Jézus teste, és ebből következik, hogy az 
Egyház Jézus tevékenységét folytatja. Ő megbocsátotta a bűnöket és hatalmat adott az apostolainak, hogy 
ugyanígy tegyenek az ő nevében. A pap a szentelésekor kapja meg ezt a hatalmat az apostolok utódain, a 
püspökökön keresztül. Amikor a pap feloldoz, Jézusnak ezzel a kétezer éves ajándékával él, amelyet az 
Egyháznak adott. Élj vele te is, fogadd el a bűnbocsánat ajándékát!  
4) A jó lelkiismeretvizsgálat követelmény. A jó gyónáshoz jó lelkiismeretvizsgálaton keresztül vezet az út. 
Emlékezz, hogy nem mindig azok a legsúlyosabb bűnök, amelyeket a legjobban szégyellsz, vagy amelyektől 
a legjobban tartasz. A bűntudat és a szégyenérzet nem a legjobb tanácsadók a lelkiismeretvizsgálathoz. 
Használj felnőtteknek szóló lelki tükröt (például ez jó)! 
5) A saját bűneidet gyónd meg, ne másokét. A saját dolgoddal törődj! Nem azért jöttél, hogy a papnak a 
férjed bűneiről beszélj… Nem is azért, hogy a saját jóságodról beszámolj… Még csak nem is azért, hogy a 
bocsánatos bűneidet ecseteld hosszan. Ha ilyenekkel van tele a gyónásod, kérd a papod segítségét, hogy a 
legközelebbire jobban felkészülhess. Nem fogja visszautasítani a kérésedet! 
6) Imádkozz a gyónásod előtt. Ahogy sorban állsz, kérd a Szentlelket, hogy juttasson eszedbe minden bűnt, 
amiért még bocsánatot kell kérned. Csodálatos, hogy az Úr miként képes megnyitni az emlékezetet és a 
felszínre hozni elfelejtett bűnöket, amikkel még el kell számolnod.  
7) A gyónás az emlékeidet is gyógyítja. Ha rossz dolgok történtek a múltadban és sebeket hordozol 
magadban, nos, mások bűneit nem gyónhatod meg, de a saját reakcióidat azokra igen. Ha valaki megsértett 
és bűnt követett el ellened, kérhetsz azért bocsánatot, hogy ezt te nem tudod megbocsátani neki. 
Meggyónhatod a negatív reakcióidat a történtekkel kapcsolatban, és ezzel együtt fel is szabadulhatsz, meg is 
gyógyulhatsz a fájó emlékekből. 
8) A gyónás egészséges. A hitüket gyakorló katolikusoknak kevesebb szükségük van pszichológusra, 
kevesebb mentális és érzelmi zavarral küzdenek. Véleményem szerint ez azért lehet, mert a gyónás 
gyakorlata segít nekünk felelősséget vállalni a rossz dolgokért. A gyónás Jézus Krisztus gyógyító erejét 
hozza az életünkbe a lehető legegészségesebb, legtermészetesebb módon. A problémák egy része 
megelőzhető ezáltal, míg a továbbra is beálló bűnök mellékhatásai enyhíthetőek. 
9) A gyónás megerősít afelől, hogy egy erkölcsös univerzumban élünk. A társadalmunkban, ahol 
mindenki a „maga igazságát” követi, ahol az erkölcsi relativizmus az uralkodó eszme, szükségünk van 
emlékeztetőkre, hogy a világot Isten teremtette világos szabályokkal együtt, melyek kiteljesedésre és vibráló 
lelki életre vezetnek bennünket. A gyónás segít az életünket eme elveknek megfelelően berendezni. 
10) A gyónás az, ahol „a szívedbe fogadod Jézust”. Protestánsok hangoztatják főleg a „Jézussal való 
személyes kapcsolat” fontosságát. Az, hogy a katolikusok ezzel miért foglalkoznak kevesebbet, számomra is 
egy fájó kérdés. Ugyanis a gyónás az, ahol kialakítod, megújítod és ápolod a „személyes kapcsolatodat 
Jézussal”. A gyónás négyszemközti beszélgetés vele. Protestáns imatalálkozókon felszólítják a tagokat, hogy 
jöjjenek ki, és mondják el a „bűnösök imáját”. Ők ekkor vallják meg a bűneiket, és fogadják a szívükbe 
Jézust. A katolikusok ezt a gyónásban teszik meg. Gondold végig, hogy ugyanaz a dolog megy végbe 
emberi oldalról, csak nekünk érvényesen felszentelt pap adja a feloldozást. 
Ha egy protestáns valaha megkérdezi tőled, hogy „téged megváltott-e Jézus” vagy hogy „befogadtad-e 
Jézust a szívedbe”, mondd azt neki, hogy „naná”! Mondd azt neki, hogy „Megbántad a bűneidet, és 



elfogadtad Jézus kegyelmét, sőt: a bűneidtől valaki olyan oldozott fel, akit Jézus személyesen jelölt ki, és 
hatalmazott fel erre a feladatra itt a földön”. 
Aztán kérdezd meg barátodat, hogy ezt ő is elmondhatja-e magáról? 
Forrás: http://www.patheos.com/blogs/standingonmyhead/2015/04/ten-things-every-catholic-should-know-
about-confession.html 
  
 

A világ 7 csodája 
 

Egy csapat diák azt a feladatot kapta, hogy készítsenek egy listát arról, mit tekintenek most a 
világ hét csodájának. Valószínűleg némi eltéréssel, de a következők kapták a legtöbb 
szavazatot: 
1. az egyiptomi nagy piramisok 
2. a Taj Mahal 
3. a Grand Canyon 
4. a Panama-csatorna  
5. az Empire State Building  
6. a Szent Péter-székesegyház  
7. a kínai nagy fal 
Amikor a tanár összeszedte a szavazatokat, észrevette, hogy egy diák még nem végzett a 
listájával.  
Így megkérdezte a lányt, hogy talán problémája van a lista elkészítésével. A lány azt felelte, 
hogy „Igen, egy kicsit. Nem teljesen tudom eldönteni, mert olyan sok van." 
A tanár azt mondta,  
„Oké, oszd meg velünk, amid már van, talán tudunk segíteni befejezni". 
A lány hezitált, de aztán felolvasta:  
„Szerintem a világ hét csodája a következő: 
1. Látni... 
2. hallani... 
3. tapintani... 
4. ízlelni... 
5. érezni... 
6. nevetni... 
7. és szeretni." 
A teremben olyan csend lett, hogy a légy zümmögését is hallani lehetett volna. 
Az egyszerű és hétköznapi, általános dolgok elkerülik a figyelmünket, és amit 
természetesnek tartunk, azok valóban csodálatosak! 
Egy szelíd figyelmeztetés: 
A legértékesebb dolgokat az életben nem lehet kézzel felépíteni vagy megvásárolni.  
Ne légy annyira elfoglalt, hogy ne vedd észre ezt! 
 

 
SZENT LÁSZLÓ 1046 táján született Lengyelországban, apja a számkivetésben élő Béla 
magyar herceg, anyja Rizika (Richeza, Rikiza) lengyel királylány volt.  
Már 4-5 éves korában hazakerült Magyarországra és a tiszántúli Bihar várában nevelkedett. 
Nagyon vallásos anyjától kapta mély hitét, és alázatát. Apjától kiváló lovagi képzést kapott, 
amit később Kázmér lengyel király udvarában mélyített el igazán. 1061-ben tért vissza ismét, 
de hamarosan vissza kellett menekülnie Lengyelországba. 1064-ben bátyjával Gézával tért 
vissza, hogy a lázadó Salamonnal harcban leszámoljon.  
A püspökök békítése után ismét Biharban uralkodott az ország keleti harmadában. A pogány 
besenyők ellen sikeresen harcolt, katonái csodákat beszéltek hősiességéről. Békét sikerült 



kivívnia a besenyőkkel és a kunokkal szemben 1085-ben, 1091-ben és 1092-ben. Ünnepelt 
hősként fogadta el 1077-ben a királyi trónt, folytatta Szent István útját.  
Legyőzte a pogány kunokat, megkeresztelte és letelepítette őket. Seregei vitézül harcoltak 
vele együtt, legendák fonódtak köré. (Tordai hasadék, Szent László pénze, füve, 
forrásfakasztás, stb.) A háborúskodás számára keserű teher volt. Az országban is rendet 
teremtett, szigorú törvényeket hozott. Létrehozta a zágrábi püspökséget, a kalocsai érseket 
Bácsra költöztette, az erdélyi érseket Gyulafehérvárra, a biharit pedig Nagyváradra. 
Megalapította a Szent Jobb-apátságot a Szent Jobb őrzésére. Leánya, Szent Piroska, Iréné 
néven bizánci császárné lett. 
1083-ban Szent István, Szent Imre és Szent Gellért szenté avatását szorgalmazta. Szentül élt, 
nagylelkű volt, keresztes hadjáratot is akart indítani, azonban ez nem valósulhatott meg. 
1092-ben Szabolcs városában zsinatot tartott. 1095. július 29-én meghalt Nyitra mellett. 
Földi maradványait előbb a somogyvári monostorba, majd a nagyváradi székesegyházban 
temették el. Sírjánál csodák történtek, legendák keringtek csodálatos közreműködéséről 
csatákban. Ügyét kivizsgálva 1192. június 27-én III. Celesztin pápa követe (Gergely bíboros) 
Váradon szentté avatta. 
 

Zs 111 – „Boldog az az ember, aki az Urat féli, és nagy tetszését leli parancsaiban! Utóda hatalmas lesz a 
földön, áldott lesz az igazak nemzedéke. Dicsőség és gazdagság lesz házában, és igazsága mindörökre 
megmarad. Világosságként ragyog fel a sötétségben az igazaknak az irgalmas, a kegyes, az igaz. Jó annak 
az embernek, aki könyörül és kölcsönt ad, aki a törvény szerint intézi dolgait, mert az soha meg nem inog. 
Örökké emlékezetben marad az igaz, rossz hírtől nem kell félnie. Erős a szíve, bízik az Úrban, rendületlen a 
szíve, nem fél, amíg le nem nézheti ellenségeit. Osztogat, adakozik a szegényeknek; Igazsága örökre 
megmarad, hatalma dicsőségesen emelkedik. Látja a bűnös és bosszankodik, fogát csikorgatja és emészti 
magát. A bűnösök kívánsága meghiúsul.” 
 

Isten éltesse mindazokat, akik ebben a hónapban ünneplik név és születésnapjukat! 
 

Az egyházadó (egyházközségi hozzájárulás) a templomot segíti.  
Milyen jó volna, ha támogatnánk egyházközségünket!  

Számlaszámunk: 11718000-20382870 Csekken is fizethető!  
Csekk a templom bejáratánál található 

 

Készüljünk a szentmisére 

Vasárnapi olvasmányok 
7. vasárnap: ÚRNAPJA 

Kiv 24,3-8; Zs 115; Zsid 9,11-15; Mk 14,12-16.22-26 
14. vasárnap: ÉVKÖZI 11. VASÁRNAP 

Ez 17,22-24; Zs 91; 2Kor 5,6-10; Mk 4,26-34 
21. vasárnap: ÉVKÖZI 12. VASÁRNAP 

Jób 38,1.8-11; Zs 106,23-31; 2Kor 5,14-17; Mk 4,35-41 
28. vasárnap: ÉVKÖZI 13. VASÁRNAP 

Bölcs 1,13-15; 2,23-25; Zs 29; 2Kor 8,7.9.13-15; Mk 5,21-43 
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