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A választott nép fényes uralkodót, dicső hadvezért
várt az Eljövendőben, aki szabadulást, jólétet és
gondtalan életet biztosít népének. Jézus, az igazi
Messiás szegénységben és egyszerűségben érkezett. De
nagyobb ajándékokat hozott, mint amit vártak tőle:
bűntől való szabadulást, lelki békét és örök üdvösséget.
S mindezt nem csupán egy népnek, hanem az egész
emberiségnek!

Ezt mondja az Úr: Ujjongj, Sion leánya! Zengj
éneket, Jeruzsálem leánya! Íme, közeleg királyod: igaz
és győzedelmes, alázatos, szamáron jön, szamár hátán,
szamárnak csikaján.
Elpusztítja Efraimban a harci szekereket, és
Jeruzsálemben a lovakat. Széttöri a harci íjakat, és
békét hirdet a népeknek, uralkodik tengertől tengerig, a
folyótól egészen a föld határáig.
Zsoltár válasz
Istenem és királyom, magasztallak téged: * szent
nevedet áldom örökkön örökké.
Szentlecke

Róm 8,9.11-13

A
Szentlélek működött közre Krisztus
megtestesülésénél és feltámadásánál. Megvan a
hatalma, hogy bennünket is lelki emberré tegyen.
Ennek feltétele azonban az, hogy ne a test vágyait,
hanem a Lélek indításait kövessük.

Testvéreim! Ti nem test, hanem lélek szerint éltek,
ha valóban Isten Lelke lakik bennetek. Ha pedig
bennetek lakik annak Lelke, aki feltámasztotta ,Jézust
a halálból, ő, aki Krisztust feltámasztotta a halottak
közül, halandó testeteket is életre kelti a bennetek lakó
Lelke által.
Így tehát, testvéreim, nem tartozunk a testnek
azzal, hogy test szerint éljünk. Mert ha test szerint
éltek, biztosan meghaltok, de ha lélekkel elfojtjátok a
test szerinti tetteket, élni fogtok.
Evangélium

Mt 11,25-30

Jézus nemcsak tanításával, hanem szent és
példamutató életével is bizonyította: ő az Isten
SZENT BENEDEK APÁT, E URÓPA FŐVÉDŐSZENTJE

GONDOLATOK AZ EVANGÉLIUMRÓL

Jézus küldetéséhez tartozott, hogy magát
kinyilatkoztassa, mint az Atya Fiát. Csak így
győzhetett meg bennünket, hogy valóban az Atyát
tükrözi és az ő nevében beszél. Ezért van joga arra
is, hogy megbocsássa a bűnt és örök életet adjon.
Ezért ígérhette az embernek, hogy nála enyhületet
talál az élet bajaival szemben. Követése ugyan
áldozatot követel, s lehet azt igának tekinteni, de az
ő igája édes, az ő terhe könnyű. Aki magára veszi,
megtapasztalja,
hogy
Isten
gyermekeinek
szabadságát választotta.
egyszülött Fia. Ezért bízhatunk benne, hogy
megbocsájtja bűneinket és örök életet ad majd nekünk.
De lelkierőt is remélhetünk tőle az élet terheinek és
keresztjeinek hordozásához.

Abban az időben Jézus megszólalt, és ezt mondta:
Magasztallak téged, Atyám, ég és föld Ura, mert
elrejtetted mindezt a bölcsek és okosak elől, és
kinyilatkoztattad a kicsinyeknek! Igen, Atyám, így
tetszett ez neked! Az én Atyám mindent átadott nekem,
és nem ismeri a Fiút senki más, csak az Atya, s az
Atyát sem ismeri más, csak a Fiú, és akinek a Fiú ki
akarja nyilatkoztatni.
Jöjjetek hozzám mindnyájan, akik fáradtak
vagytok, és terhek alatt görnyedtek: én felüdítlek
titeket! Vegyétek magatokra igámat, és tanuljatok
tőlem, mert én szelíd vagyok és alázatos szívű – és
nyugalmat talál lelketek. Mert az én igám édes, s az én
terhem könnyű.

E LMÉLKEDÉST SEGÍTŐ KÉRDÉSEK

• Ismereteimet mennyiben gondolom át Isten előtt,
hogy tudatosíthassam: nem elég csak a tudást
megszerezni a hitbeli növekedéshez?
• Hogyan figyelek a kinyilatkoztatott igazságra:
arra figyelek, amit Isten akar tudtomra adni,
vagy saját elképzelésem szerint értelmezem?
• Milyen terhet cipelek, ami agyon nyom és a
sötétség felé taszít - pedig nem kellene mást
tennem, csak Jézus bátorító hívását meghallani,
hogy le tudjam tenni?

vallás hirdetőjének és a nyugati szerzetesség atyjának
A béke hírnökének, az egység megteremtőjének, a nevezik teljesen megérdemelten Szent Benedek apátot.
kultúra mesterének, legfőképpen pedig a keresztény Ő abban az időben, amikor az elöregedett Római
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Birodalom összeomlott, s amikor úgy látszott, hogy
Európa egyes vidékei sötétségbe zuhannak, mások
pedig még járatlanok voltak a magasabb civilizációban
és a spirituális javakban, töretlen erejének állandó
megfeszítésével véghez vitte, hogy mintegy új hajnal
ragyogott föl ennek a földrésznek. Ugyanis kereszttel,
könyvvel, ekével, legfőképpen önmaga és fiai által
elvitte a keresztény műveltséget azoknak a népeknek,
amelyek a Földközi-tengertől Skandináviáig,
Írországtól a lengyelek földjéig elterülő területeket
lakják.
A kereszttel, azaz Jézus Krisztus törvényével
erősítette meg és gyarapította a magán- és közélet
intézményeit. Meg kell emlékeznünk az Opus Dei-ről
is, vagyis az imádság meghatározott időben történő
rendszeres végzéséről, amellyel megtanította, hogy az
emberi társadalomban igen nagy jelentősége van az
istentiszteletnek. Így tehát megszilárdította Európának
azt a szellemi egységét, amelyben Isten egy népének
tudták magukat a nyelvben, fajban, természetben
különböző nemzetek. Ez az egység lett, ennek a nagy
Atyának a fegyelmét követő tanítványai, a szerzetesek
hathatós igyekezetével, a középkornak nevezett korszak
különleges jegye.
Könyvvel, vagyis az értelem művelésével őrizte
meg és hagyományozta tovább nagy gonddal ez a
tiszteletreméltó pátriárka, akinek a nevét és életerejét
annyi monostor kapta, az irodalom régi alkotásait
akkor, amikor a szabad művészetekre és tudományokra
sötétség borult, s szorgalmasan művelte a különböző
tudományokat.
Végül ekével, azaz a földműveléssel más dolgokat
is felhasználva termőfölddé és virágzó kertekké
változtatta az elhagyatott és puszta vidékeket. Az ora et
labora értelmében összekapcsolta az imádságot a

kétkezi munkával, s ezzel magasra emelte az emberi
munkát. Méltán nevezte tehát XII. Piusz pápa Szent
Benedeket Európa atyjának. A földrésznek népeibe
beoltotta annak a helye rendnek a szeretetét, amelyre
társadalmi életünk épül, és az erre a rendre való
törekvést. Elődünk ezután azt kérte, hogy e kiváló férfi
könyörgésére segítse Isten azoknak a
kezdeményezéseit, akik ezeket a népeket az igaz
testvériség kötelékével igyekeznek összekapcsolni.
Ennek szerencsés megvalósulását kívánta teljes
lélekből XXIII. János pápa is a rá annyira jellemző
aggódó szeretettel. De mi magunk is nagyon
helyeseljük azokat a terveket, amelyek arra irányulnak,
hogy elősegítsék Európa népeinek az egységét.
Ezért szívesen engedtünk azoknak a kéréseknek,
amelyeket Európa különböző részeiből bíboros atyák,
érsekek, püspökök, rendek és szerzetes-kongregációk
legfőbb elöljárói, és a világi rendből való kiváló férfiak
igen sokan intézek hozzánk, hogy nyilvánítsuk szent
Benedeket Európa védőszentjévé. Támogassa hát
szándékunkat ez a kiváló égi szent, és amint egykor a
keresztény hit világosságával szétoszlatta a sötétséget
és szétosztotta a béke ajándékait, segítse most is Európa
ügyét, s közbenjáró imájával segítse, hogy erősödjék
napról napra.
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A HÉT IDÉZETE

VI. Pál pápa leveléből, amelyben Európa
védőszentjévé nyilvánítja Szent Benedeket

A SZEGÉNYEK SZOLGÁLATÁBAN
"Krisztus által a szeretetben meggyökereződve és
megalapozódva legyünk" (Ef3, 17)

2017. július 15-én, szombaton a Ferences
Szegénygondozó Nővérek rendje megalakulásának 90.
évfordulója alakalmából ünnepség lesz Siófokon,
melyre szeretettel várunk minden érdeklődőt.
- 10.00: ünnepi szentmise, melyet Varga László
kaposvári
megyéspüspök
celebrál
a
A HÉT ESEMÉNYEI
Júl. 9. vasárnap: Évközi 14. vasárnap
Plébániatemplomban
Júl. 11. kedd: Szent Benedek, Európa fővédőszentje
- 11.00: "A szegények szolgáltaában" címmel a
19.30: Imacsoport
Ferences Szegénygondozó Nővérek életét bemutató
Júl. 12. szerda:
kiállítás megnyitója, melyet Potocskáné Kőrösi Anita
18.00: Rózsafüzér
alpolgármester nyit meg. Közreműködik az AcapPelso
Júl. 15. szombat: Szent Bonaventura
Énekegyüttes.
10.00: Püspöki szentmise a Plébániatemplomban
11.00: "A szegények szolgálatában"
IMASZÁNDÉK
Kiállítás megnyitó a Kálmán Imre
A héten imádkozzunk azért, hogy családjaink
Kulturális Központban
körében uralkodjék a keresztény szelídség és
Júl. 16. vasárnap: Évközi 15. vasárnap
türelem.
"Isten mindenkinek segít, aki arra törekszik,
hogy jót tegyen. "
James Keller

