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T O L L E ,  L E G E !  
(VEDD ÉS OLVASD! – Szent Ágoston) 

C év – Úrnapja  
 

Gondolatok vasárnapra 
 

 

ÚRNAPJA - Velünk az Úr 

A húsvéti idő lezárulta után külön ünnepet szentel az egyház az Eu-

charisztiának. Az ünnep kialakulásának története jól mutatja, hogyan 

fejlődött, változott a keresztény áhítat a századok során. Nagycsütörtökön az 

utolsó vacsorára emlékezik az egyház, ez a nap azonban belesimult Jézus 

szenvedéstörténetébe, kereszthalálának és feltámadásának misztériumába. A 

középkor derekára a kereszténység egybenőtt a körülötte felépült világgal: a 

városok képét a középpontjukban álló katedrális határozta meg, az idő 

ritmusát a keresztény kalendáriummal mérték a földi világot 

az égi hazához igazították. Ebben a légkörben alakult ki az 

Úrnapja ünnepe: IV. Orbán pápa rendelte el a 13. és 14. 

század derekán, hogy külön ünneppel köszöntsék az 

Eucharisztiát. A napot pompázatos körmenettel ünnepelték: 

ünnepélyes menetben körülhordozták az Oltáriszentséget a 

városon, falvakon. A négy égtáj felé elkészített szabadtéri 

oltároknál megálltak, részletet olvastak fel az Evangéliumból, majd az 

Oltáriszentséggel megáldották a híveket. várost és a tájat. 

Ter 14,18-20: Melkizedek mint pap és király önmagában egyesíti azt a két 

felszenteltséget, ami később megoszlik Áron utódai és Dávid között, és  

amelyeket később csak Krisztus egyesített önmagában. Így Melkizedek, a 

szent pogány, Jézus Krisztus előképévé vált, és az ő áldozati adományai, a 

kenyér és a bor annak az új áldozatnak előképévé lettek, amelyet majd 

napkelettől napnyugatig bemutatnak.  

1 Kor 11,23-26: Üdvöz légy, teremtő, végtelenül irgalmas Istenünk, hogy úgy 

szeretted a világot, hogy egyszülött Fiadat adtad oda érte, „hogy aki hisz 

benne, az el ne vesszen, hanem örökké éljen”. Fiad kezébe nem lángpallost 

adtál, és nem azért küldted el világunkba, hogy elítélje a világot, pedig 

elítélhette volna! Joggal! Tengernyi a bűnünk, és tengernyi lehetne az elítélés 

is. Te azonban azért küldted Fiadat a világba, hogy üdvösséget szerezzen a 

világnak (vö. Jn 3,16-17). 

Üdvöz légy, áldott légy, Megváltónk, Jézus Krisztus! Mint Isten, az Istennel 

való egyenlőséget nem tartottad olyan dolognak, amelyhez föltétlenül 



ragaszkodnod kell, hanem szolgai alakot öltöttél, kiüresítetted magadat, és 

hasonló lettél hozzánk, emberekhez.  

Lk 9,11b-17: Még egyszer figyeljünk Jézusra: mit tesz ő? Meghív, tanít és 

gyógyít, az égre tekint, hálát ad, végül odaad. A hálaima gesztusai, a kenyér 

megtörése és kiosztása sokakat az utolsó vacsorára emlékeztet. Ez ter-

mészetesen fordítva is igaz: amit az utolsó vacsorában, az Eucharisztia 

alapításában ünneplünk, annak valamiképpen meg kell mutatkoznia a 

közösség építésében, kenyerünk megtörésében, az élet és közösség 

ünneplésében. Ez az áthallás Lukácsnál még teljesebb. Szerinte az esemény 

akkor történt, amikor már „hanyatlóban volt a nap". Ez a kifejezés az 

emmauszi történetben tér vissza, szintén egy meghitt vacsora, illetve a 

kenyértörés bevezetéseként (vö. Lk 24,29). 

Jézus Márk, Máté és Lukács szerint is felnéz az égre, úgy ad hálát. Atyjára 

tekint, Istenre, minden jó adomány és tökéletes ajándék szerzőjére (vö. Jak 

1,17), aki őt a világnak adta élő kenyérként. 

† EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből (Lk 9,11b-17) 

Jézus egy magányos helyre vonult apostolaival. A nép megtudta 

és utána ment. Ő szívesen fogadta őket, és beszélt nekik Isten 

országáról, akik pedig gyógyulást kerestek nála, azokat meggyógyította. 

A nap már hanyatlóban volt. Odament hozzá a tizenkettő: „Bocsásd el a népet 

– figyelmeztették –, hogy a környékbeli falvakban és tanyákon szállást és 

élelmet keressenek maguknak, mert itt elhagyatott helyen vagyunk.” 

„Ti adjatok nekik enni” – válaszolta. „Csak öt kenyerünk és két halunk van – 

mondták. – El kellene mennünk, hogy ennivalót vegyünk ennyi népnek.” 

Mintegy ötezer férfi volt ott. 

Akkor meghagyta tanítványainak: „Telepítsétek le őket ötvenes 

csoportokban.” 

Úgy is tettek. Letelepedtek mindnyájan. Jézus pedig kezébe 

vette az öt kenyeret és a két halat. Föltekintett az égre, 

megáldotta azokat. Majd megtörte, s tanítványainak adta, 

hogy osszák ki a népnek. 

Miután mindnyájan ettek és jóllaktak, még tizenkét kosárra 

való maradékot szedtek össze. Ezek az evangélium igéi. 

EUKARISZTIKUS HIMNUSZ - Aquinói Szent Tamás  

Ágazatja szent hitünknek: testté-vérré lényegülnek, kenyér s bor mi volt előbb. 

Régi rend itt újnak enged, szárnya lankad észnek, szemnek, élő hitből végy erőt! 

Színében bor és kenyérnek (jel csak ez, de más a lényeg!), drága nagy jók rejlenek. 

Vér bár a bor, test az étel, egy is Krisztus, semmi kétely. Két szín őt nem osztja meg. 



KÖRMENET VAGY ÁLDOZÁS? 

A körmenetek megritkultak, a szentmisén áldozók száma viszont 

megszaporodott. Bárcsak a Krisztussal táplálkozó emberek válnának 

Krisztus-hordozókká a világban, bárcsak általuk egyre hitelesebben válna 

jelenvalóvá az emberré testesült Isten a világban, bárcsak Isten szeretetének 

hatékony jeleivé lennének az emberek között mindazok, akik az Úrral 

táplálkoznak! 

IMÁDKOZZUNK! 

Üdvözlégy, örökké áldott légy, az Oltáriszentségben jelenlevő isteni Felség! 

Isten és ember, Krisztus Jézus, minden áldás élő kútfeje, menny és föld Ura, 

Istene, kit az angyalok, mint odafenn az egekben, úgy imádnak az Oltári-

szentségben. Én is, méltatlan teremtményed, leborulva imádom szent 

Felségedet, és teljes szívemből hálát adok neked, hogy te, mennyi Felség, 

lelkünk eledelére magadat adtad az Oltáriszentségben. Kérlek, Uram, ne 

vegyelek soha ítéletemre, hanem az üdvösség e szentsége legyen nekem is 

üdvösségemre. Amen. 

AJÁNDÉK NAP - Anseim Grün 

Sokan a vasárnapot is telezsúfolják tevékenységgel. Ezzel meghamisítják a 

vasárnap értelmét, hiszen ez az ajándék nap, amikor megpihenhetünk. 

Legalább ilyenkor tudatosan elhatárolódunk a kívülről ránk terhelt 

feladatoktól és az emberi elvárásoktól. Ha minden nap egyforma, akkor 

egyaránt értelmetlenek. Ha a vasárnap ugyanolyan, mint a hétköznapok, 

akkor minden napunk kiüresedik. 

Ahogyan a vasárnap megszakítja a hetet, ugyanúgy az ünnepek élénkítik az 

évet. Az ünnepek meghatározzák az idő jellegét. Az ünnepek az eredeti szent 

időre emlékeztetik az embereket, és visszaajándékoznak belőle valamennyit. 

Az ünnepek kezdettől fogva az idő megújítását jelentik. A felhasznált idő 

visszanyeri frissességét azáltal, hogy mulandó időnkben megjelenik a szent 

idő. 

Az ünnepben az örökkévalóság válik tapasztalhatóvá. Új minőséget ad az idő-

nek, amelyet kihasználunk. 

Az ünnepek szabad övezetek, nem célirányos időszakok. 

Az ünnep más szemszögből értelmezi a hétköznapokat. 

Az ünnepi szent időben sejtjük meg, hogy mit is jelent az idő: 

Istentől nekünk ajándékozott pillanat, az Istennel való találkozás helye. 

MIT TEGYEK, HA BAJ VAN A HITEMMEL? – Gyökössy Endre 

Nem az a lényeg, miben hiszek, mit hiszek, hanem hogy kinek hiszek. 

Szeretem ezt az Igét: „tudom, kinek hittem" (2Tim 1,12). Jézus Krisztusnak! 



Lehet, hogy a hit még kicsi, de ott áll a nagy Szeretet! A Szeretet előtt szabad 

birkózni, szabad mondani: Hiszek, de... Azért Ő a szeretet. És reménységgel 

mondom: Uram, én még csak így tudok hinni! - De kinek mondom? Jézusnak! 

Jó helyen kételkedem, jó helyen nyögdécselek, jó helyen mondom: Csak 

ennyi még, Uram, Jézus, de ugye nem hagysz el? – Hát, hogy hagyna? Ő a 

testet öltött Szeretet! Isten szíve ezen a Földön Jézus Krisztus: A SZERETET. 

Jézus elfogadja ezt a hitet, mert ő a Szeretet. Neki ennyi elég, hogy kiformálja 

és kipróbálja. Aki el akar mélyülni a hitében, annak nem könyveket ajánlok, 

hanem egyenesebb, egészen világos utat: Jézust keresse, Jézust szeresse. 

Akkor levette magáról a szemét, nem hőmérőzi önmagát lelkileg. Aki a 

hitével bíbelődik, magát hőmérőzi. Mindig lesznek kételyei, és ez nem jó. 

Álljunk Jézus elé, amint vagyunk, sok bűn alatt. Ennyi van, Jézus. Te vagy a 

Szeretet, ugye szeretsz? - Hát hogyne szeretne, amikor Ő előbb szeretett? Ha 

valakinek ilyen hite van, ilyen törékeny, csetlő-botló, ilyen gyenge, akkor ne 

azon sírdogáljon, hogy baj van a hitével, adjanak neki valami könyvet, 

imádkozzanak érte... - Menjen Jézushoz! 

Térdeljen, imádkozzék, menjen a hívő közösségbe, mert ott hitek, imádságok 

összegeződnek. Láthatatlan fénysugár veszi azt körül, egymás hite által 

épülünk. Be lehet mártódni az összegezett hitekbe, szeretetekbe, emberségbe, 

az imádság sodrásába. Ezt nem lehet pótolni, ezt nem lehet legépelni, a közös-

ség együttese VAN! Ez egy szentséges erőtér, mert Ő az élő közösségre tett 

ígéretet - nem a tévé áhítatos műsorára, nem egy legépelt igehirdetésre hanem 

hogy „ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben: ott vagyok 

közöttük” (Mt 18,20). 

 ☺ HUMOR ☺  

A fösvény Tóth gazda tehene egyszerre két borjút ellett. Felesége rábeszélte 

a férfit, hogy az egyiket ajánlják fel Istennek, nehogy baj érje a gazdaságukat. 

Tóth nagy nehezen ráállt, s megbeszélték, hogy tíz nap múlva átadják a 

papnak. 

Igen ám, de az egyik borjú egy hét múlva elpusztult. Amikor a gazda ezt látta, 

odament a feleségéhez, és azt mondta: 

- Asszony, képzeld, az Úr nem várta ki a tíz napot, hanem már magához is 

vette a borjúját. 
 

Szerkeszti és kiadja: Horváth László kórházlelkész   20/ 77-386-55; 30/ 849-8280 

http://korhazkapolna.hu ; korhazlelkesz.sopron@gmail.com; http://www.facebook.com/korhazkapolna/  
Kórházkápolna: szentmise vasárnap 11 órakor  

Hívjon betegéhez időben papot, amint kórházba kerül! 
 

SZENTMISE a BETEGEKÉRT és SZENTSÉGIMÁDÁS – kórházkápolna csütörtök 15 óra   

http://www.facebook.com/korhazkapolna/

