
 IGELAP 
Olvasmány 
ApCsel 10, 34a. 37-43 

Abban az időben Péter szólásra nyitotta ajkát, és ezeket mondta: 
„Ti tudjátok, hogy mi minden történt Galileától egészen Júdeáig attól kezdve, hogy Já-

nos hirdette a keresztséget: Hogyan kente fel az Isten a názáreti Jézust Szentlélekkel és 
hatalommal. Ő pedig, ahol csak járt, jótetteket vitt végbe, és meggyógyított minden ördög-
től megszállottat, mert vele volt az Isten. Mi tanúi vagyunk mindannak, amit Júdea egész 
területén és Jeruzsálemben tett. Keresztre feszítették, de harmadnap feltámasztotta Isten, 
és látható alakban megmutatta őt, ha nem is az egész népnek, de az Isten által előre kije-
lölt tanúknak, vagyis nekünk. Mi ettünk és ittunk vele, miután feltámadt a halálból. 

És ő megparancsolta nekünk, hogy hirdessük a népnek és tanúsítsuk, hogy ő az, akit Is-
ten az élők és holtak bírájául rendelt. Minden próféta tanúságot tesz arról, hogy aki hisz 
benne, elnyeri bűnei bocsánatát.” 

Szentlecke 
Kol 3, 1-4 

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. 

Evangélium 
Jn 20, 1-9 

A hét első napján, kora reggel, ami-
kor még sötét volt, Mária Magdolna 
kiment a sírhoz. Odaérve látta, hogy a 
követ elmozdították a sírtól. Erre elfu-
tott Simon Péterhez és a másik tanít-
ványhoz, akit Jézus szeretett, és hírül 
adta nekik: „Elvitték az Urat a sírból, és 
nem tudom, hova tették?” 

Péter és a másik tanítvány elindult, 
és a sírhoz sietett. Futottak mind a 
ketten, de a másik tanítvány gyorsab-
ban futott, mint Péter, és hamarabb ért a sírhoz. Benézett, és látta az otthagyott gyolcslep-
let, de nem ment be. Közben odaért Simon Péter is. Ő is látta az otthagyott lepleket és a 
kendőt, amely Jézus fejét takarta. Ez nem volt együtt a leplekkel, hanem külön feküdt ösz-
szehajtva egy helyen. 

Akkor bement a másik tanítvány is, aki először ért a sírhoz. Látta mindezt és hitt. Addig 
ugyanis még nem értették meg, hogy Jézusnak fel kellett támadnia a halálból. 

Karl Rahner: 

Húsvéti misztérium 
Isten üdvözítő szeretete Jézus Krisztusban nyilvánult ki tökéletesen. Jézus egész 

élete misztérium. Életének a csúcsa, legnagyobb és legjelentősebb eseménye: az ő 
halála és feltámadása (ide számítva mennybemenetelét, megdicsőülését is). Ezt a 
végtelen értékű krisztusi eseményt foglalja össze a „húsvéti misztérium” kifejezés. A 
liturgiáról szóló zsinati megnyilatkozás (a liturgikus konstitúció) ezért állítja ezt a 
kifejezést mind az üdvtörténeti teológiai szemlélet, mind a gyakorlati keresztény 
élet központjába: „Az emberek megváltásának és Isten tökéletes dicsőítésének ezt 
a művét, amelyet az isteni hatalom nagy jelei mutattak meg előre az Ószövetség 
népének, Krisztus, az Úr beteljesítette. Elsősorban boldogságot adó szenvedésé-
nek, a halálból való feltámadásának és dicsőséges mennybemenetelének húsvéti 
misztériuma által, mert ebben ’halálunkat a maga halálával lerontotta, és feltáma-
dásával visszaállította az életet’ (húsvéti prefáció).” (Lit. Konst. 5. pont.) 

forrás: www.szepi.hu 
 

Kertész Eszter: 

A test feltámadását 

a jég víz  
de mégse víz  

nem itatja kertedet  

a víz jég  
de mégse jég  

nem bírja léptedet  

a gőz víz  
de mégse víz  
nem oltja szomjadat  

a víz gőz  
de mégse gőz  
nem száll az ég alatt 

– mint a halmazállapot-változás  
olyan lesz a feltámadás 

 

HIRDETÉS 
 

Húsvéthétfőn, április 6-án 10.00 és 18.00 órakor lesznek szentmisék 
templomunkban. 

 

Plébániánk valamennyi munkatársa nevében 
áldott húsvéti ünnepeket kívánunk a kedves híveknek! 

 

2015. április 5.. 
Húsvétvasárnap 
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