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Azokban a napokban Péter így beszélt a néphez: 
Ábrahám, Izsák és Jákob Istene, atyáink Istene megdicsőítette Szolgáját, Jézust, akit ti 

kiszolgáltattatok és megtagadtatok Pilátus színe előtt, noha ő úgy határozott, hogy szaba-
don bocsátja. Ti azonban megtagadtátok a Szentet és az Igazat, és (Pilátust) arra kértétek, 
hogy a gyilkosnak kegyelmezzen, az élet Fejedelmét pedig megöltétek. Isten azonban fel-
támasztotta őt a halálból, és ennek mi tanúi vagyunk. 

Tudom, testvérek, hogy csak tudatlanságból cselekedtétek, amit tettetek, ahogy vezető-
itek is. Isten azonban így teljesítette be, amit minden prófétájának szájával hirdetett: hogy 
az ő Fölkentjének szenvednie kell. Tartsatok hát bűnbánatot, és térjetek meg, hogy bűnei-
tek bocsánatot nyerjenek. 

Szentlecke 
1 Jn 2, 1-5a 

Gyermekeim! Ezeket azért írom, hogy ne kövessetek el bűnt. De ha valaki bűnbe esik, 
van szószólónk az Atyánál: Jézus Krisztus, az Igaz. 

Ő az engesztelő áldozat bűneinkért, nemcsak a mieinkért, hanem az egész világ bűneiért is. 
Abból tudjuk meg, hogy megismertük, ha megtartjuk parancsait. Aki azt mondja: „isme-

rem”, de parancsait nem tartja meg, az hazudik, és nincs meg benne az igazság. De aki 
megtartja tanítását, abban az Isten szeretete valóban tökéletes. 

Evangélium 
Lk 24, 35–48 

Abban az időben: 
Az (Emmauszból visszatért) tanítványok beszámoltak az úton történtekről, meg arról, 

hogyan ismerték fel Jézust a kenyértöréskor. 
Míg ezekről beszélgettek, egyszer csak megjelent köztük (Jézus), és köszöntötte őket: 

„Békesség nektek!” Ijedtükben és félelmükben azt vélték, hogy szellemet látnak. De ő így 
szólt hozzájuk: „Miért ijedtetek meg, és miért támad kétely a szívetekben? Nézzétek meg 
kezemet és lábamat! Én vagyok. Tapintsatok meg és lássátok! A szellemnek nincs húsa és 
csontja, de amint látjátok, nekem van.” Ezután megmutatta nekik a kezét és a lábát. 

De örömükben még mindig nem mertek hinni, és csodálkoztak. Ezért így szólt hozzájuk: 
„Van itt valami ennivalótok?” Adtak neki egy darab sült halat. Fogta és a szemük láttára 
evett belőle. 

Aztán így szólt hozzájuk: „Ezeket mondtam nektek, amikor még veletek voltam. Be kell 
teljesednie mindannak, amit rólam Mózes törvényében, a prófétákban és a zsoltárokban 
írtak.” Ekkor megnyitotta értelmüket, hogy megértsék az Írásokat. 

Majd így folytatta: „Meg van írva, hogy a Messiásnak szenvednie kell, és harmadnap fel 
kell támadnia a halálból. Nevében megtérést és bűnbocsánatot kell hirdetni Jeruzsálemtől 
kezdve minden népnek. Ti tanúi vagytok ezeknek. Én meg kiárasztom rátok Atyám ígéretét.” 

 
Kárász Izabella 

Békesség néktek! 
Békesség néktek! Visszajöttem, 
három nagy éj maradt mögöttem, 
három sötét nagy éjszaka. 
A békétlenség szülte őket, 
a halált és a szegverőket, – 
s a Golgotának hét szava  

vád a békétlen élet ellen. 
Békesség néktek! Ez a Szellem, 
a Lélek, a Test szava most. 
Parancs. A Feltámadott adja, 
mert azt szeretné, azt akarja: 
húsvéti hitben járjatok! 

Miért, hogy össze sose fértek, 
hogy könyörögtök, egyre kértek, 
de tenni érte ki akar? 
Engedni magunk önzéséből 
nem csak beszélni a békéről 
de tenni érte: diadal! 

Tanítványaim vagytok nékem, 
miért élnétek hát sötétben? – 
húsvéti szép nap fénye ég! 
Induljatok ezzel a fénnyel, 
ezzel az élő békességgel, 
legyen mindenütt békesség! 

 
 
 
 

Szeretettel várjuk az érdeklődőket következő filmklub alkalmunkra árpilis 
23-án, csütörtökön 19 órától a Katolikus Házba. A vetítésre kerülő film 
címe: Isten nem halott. 
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Egyházmegyénk CsaládKözPontja szeretettel 
hívja a családokat május 17-én, vasárnap 
9–15 óráig Óföldeákra, az Egyházmegyei 
Családos Mária-zarándoklatra. Jelentkezni 
a CsaládKözPont honlapján keresztül lehet-
séges (csaladkozpont.hu). 

 

2015. április 19.. 
Húsvét 3. vasárnapja 
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