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Azokban a napokban: Péter a Szentlélektől eltelve így szólt: „Népünk elöljárói és ti vé-
nek! Ha ti ma azért hallgattok ki minket – miután egy beteggel jót tettünk –, hogy vajon ő 
hogyan is gyógyult meg, hát tudjátok meg mindannyian, ti és Izrael egész népe, hogy ez az 
ember annak a názáreti Jézus Krisztusnak a neve által áll itt előttetek egészségesen, akit ti 
keresztre feszítettetek, és akit az Isten feltámasztott a halálból. 

Ő az a kő, amelyet ti, építők elvetettetek, és mégis szegletkővé lett. Nincs üdvösség 
senki másban. Mert nem adatott más név az ég alatt az embereknek, amelyben üdvözülhe-
tünk.” 

Szentlecke 
1 Jn 3, 1-2 

Szeretteim! Nézzétek, mekkora szeretettel van irántunk az Atya: Isten gyermekeinek 
hívnak minket, és azok is vagyunk. A világ azért nem ismer minket, mert őt sem ismeri. 

Szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk, de hogy mik leszünk, az még nem nyilvánva-
ló. Azt tudjuk, hogy ha ő megjelenik, hasonlók leszünk hozzá, mert látni fogjuk őt úgy, amint 
van. 

Evangélium 
Jn 10, 11-18 

Abban az időben Jézus 
így szólt: 

Én vagyok a jó pásztor. A 
jó pásztor életét adja a juho-
kért. A béres azonban, aki 
nem pásztor, akinek a juhok 
nem a sajátjai, otthagyja a 
juhokat, és elfut, amikor 
látja, hogy jön a farkas. A 
farkas aztán elragadja és 
szétkergeti őket. A béres 
azért fut el, mert béres, és nem törődik a juhokkal. 

Én vagyok a jó pásztor. Ismerem enyéimet, és enyéim is ismernek engem, – mint ahogy 
az Atya ismer engem, és én ismerem az Atyát. Életemet adom a juhokért. De más juhaim is 
vannak, amelyek nem ebből az akolból valók. Ezeket is vezetnem kell. Hallgatni fognak 
szavamra, és egy nyáj lesz és egy pásztor. 

Azért szeret engem az Atya, mert odaadom az életemet, hogy majd ismét visszavegyem. 
Nem veszi el tőlem senki, magam adom oda, mert van rá hatalmam, hogy odaadjam, és 
van rá hatalmam, hogy visszavegyem. Ezt a parancsot kaptam Atyámtól.” 

A pásztort ismerő juhok imája 
J é z u s u n k !  

Valóban olyanok vagyunk, mint a juhok. Ha nincsen cél az életünkben, 
csak bolyongunk az élet mezején. Ilyenkor a gonosz is könnyen ránk ta-
lál, felfal és szétszór minket. Urunk! Szükségünk van pásztorra. Te vagy 
az egyetlen jó pásztor az életünkben. Légy a mi igaz és jó pásztorunk! 
Egyedül te ismered az utat, amely az örök életbe vezet. Krisztusom, ve-
zesd nyájadat az üdvösségre! Egyedül te vagy képes legyőzni a bűn vér-
szomjas farkasát. Megváltónk, kérünk, védelmezz ettől a farkastól, ne 
hagyd, hogy elragadjon minket! Szükségünk van rád! 

Á m e n .  
forrás: www.szepi.hu 

 
Május hónap minden napján a loretói litániát imádkozzuk az esti szent-
misék után. 

A héten lesz elsőpéntek. 

Május 3-án, elsővasárnap az esti szentmise előtt 17.00 órától rózsafü-
zért imádkozunk a plébánián, majd titokcserére kerül sor. 

Az Egyházmegyei Családközpont szeretettel hívja a családokat május 17-
én, vasárnap 9-15 óráig Óföldeákra Családos Mária-zarándoklatra. 
Részletek és jelentkezés a csaladkozpont.hu weboldalon. 

Az adóbevallások leadásának határideje május 20-án, szerdán van. Ed-
dig a dátumig lehet rendelkezni a jövedelemadó 1-1%-áról. Az erre szol-
gáló rendelkező nyilatkozatok az újságos asztalon megtalálhatók vagy 
honlapunkról letölthetők. 

Hálásan köszönjük a nagyböjti tartós-élelmiszer gyűjtésre beérkezett 
adományokat. Plébániánkra 380 kg élelmiszer és tisztálkodószer érke-
zett, melyet szerdán juttatunk el a vajdasági Lurkóházaknak. 
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A pénteki lemondásokból szervezett nagyböjti gyűjtés során 215.000 Ft 
gyűlt össze. Az így befolyt összeget egyházközségünk rászoruló családjai-
hoz juttatjuk el. Ezúton köszönjük a hívek nagylelkű adományait. 
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