
 IGELAP 
Olvasmány 
ApCsel 14, 21 b–27 

Abban az időben: 
Pál és Barnabás (útra kelt Derbébe. Ebben a városban is hirdették az evangéli-

umot, sok tanítványt szereztek, majd) visszafordultak Lisztrába, Ikóniumba és 
Antiochiába. Erőt öntöttek a tanítványok lelkébe, bátorították őket, hogy tartsanak 
ki a hitben, mert „sok szorongattatás közepette kell bejutnunk az Isten országába”. 
Az egyházak élére kézrátétellel elöljárókat rendeltek, és imádkozva, böjtölve az Úr 
oltalmába ajánlották őket, akiben hittek 

Áthaladva Pizidián Pamfiliába jutottak, majd azután, hogy Pergében hirdették az 
Isten szavát, lementek Attáliába. Innét Antiochiába hajóztak, ahonnan annak idején 
elindultak, Isten kegyelmébe ajánlva, hogy teljesítsék azt a feladatot, amelyre el-
küldték őket.  

Mihelyt megérkeztek, összehívták az egyházat, elbeszélték, mi mindent tett az 
Isten általuk, s hogy a pogányok előtt is kitárta a hit kapuját. 

Szentlecke 
Jel 21, 1–5a 

Én, János, új eget és új földet láttam. Az első ég és az első föld ugyanis elmúlt, 
és a tenger sem volt többé. 

Akkor láttam, hogy a szent Város, az új Jeruzsálem alászáll az égből, az Istentől. 
Szép volt, mint a vőlegénynek fölékesített menyasszony. 

Akkor hallottam, hogy a trón felől megszólal egy harsány hang:”Nézd, ez az Isten 
hajléka az emberek között! Velük fog lakni, és ők az ő népe lesznek, és maga az 
Isten lesz velük. Letöröl szemükről minden könnyet. Nem lesz többé halál, sem 
gyász, sem jajgatás, sem vesződség, mert a régi világ elmúlt.” Akkor a trónon ülő 
megszólalt: „Íme, újjáalkotok mindent!” 

Evangélium 
Jn 13, 31–33a. 34–35 

Abban az időben: 
Amikor az áruló Júdás kiment a teremből, Jézus beszélni kezdett: 

„Most dicsőül meg az Emberfia, s az Isten is megdicsőül benne. Ha Isten megdi-
csőül benne, Isten is megdicsőíti őt saját magában, sőt hamarosan megdicsőíti. 

Fiaim, már csak rövid ideig vagyok veletek. Új parancsot adok nektek: Szeressé-
tek egymást! Amint én szerettelek titeket, úgy szeressétek ti is egymást. Arról tud-
ják majd meg, hogy tanítványaim vagytok, hogy szeretettel vagytok egymás iránt.” 
 
 

Feltámadást lássatok 
Ha nem így lenne, akkor ki kellene találni! Valóban olyan szép a mi üdvösségtör-

ténetünk, hogy azt meg kellett alkotni. Emberileg sem bírtuk volna ki, hogy ennél 
alább adjuk. A benső végtelenre való képességünk mindig tovább, szentignáci sza-
vakkal élve, a MAGIS felé vonz minket. Húsvét teszi teljessé azt, amit az ember ál-
modhat és vágyhat. A története során fokozatosan jutott el odáig az emberiség, 
hogy nem csupán megértse, hanem valóra is váltsa a legszebb történetet. Ez a be-
teljesülés annyira nagy vágya volt az embernek, hogy meg is haladta őt. És ez az, 
amire mi emberek képtelenségünk képességével eljuthatunk. Olyasmire tudunk 
vágyni, ami meghalad minket, és csak Isten erejéből jöhet létre. 

Nemes Ödön atya mindig azt mondta nekünk, hogy ha vágyaink csak emberi ké-
pességeink határáig tartanak, akkor nagyon szegényes lesz az életünk. Ha már 
most tudom azt, hogy amit szeretnék azt a magam erejéből meg is tudom tenni, 
akkor elmarad az életemből az a párbeszéd, amelyet a másikkal, emberrel és Isten-
nel folytatok azért, hogy vágyam valóra váljék. Vágyjunk olyasmire, amihez szüksé-
günk van emberre és Istenre. Ez Jézus feltámadásának üzenete számunkra. 

Pakot Géza jezsuita atya gondolatai 

IMÁDSÁG 
Istenem! Lehet lelkünk még oly fennkölt: telve jószándékkal, buzgalommal, el-

szántsággal, mégis elég egy pillanatra elszakadnunk tőled, hogy legkiválóbb érzel-
meink szertelenséggé fajuljanak, szeretetünk erőtlen érzelemmé satnyul, előrelé-
pésünk lelki kevélységgé ágaskodik, buzgalmunk erőszakossággá türelmetlen-
kedik, önbizalmunk elbizakodottsággá fuvalkodik. Ilyenkor döbbenünk rá arra, hogy 
biztos úton csak te tudsz vezetni bennünket. A te szavad a legfőbb életszabályunk. 
Az életadó erőt is belőled merítjük a hit csatornáján keresztül.  

Boldog John Henry Newman 

 

 

 

HIRDETÉS 
Jövő vasárnap elsővasárnap. 17 órától rózsafüzért imádkozunk a Mária-
kápolnában, majd titokcserére kerül sor. 
Május hónap minden napján a loretói litániát imádkozzuk az esti szentmi-
sék után. 

 
 

Ferenc pápa kezdeményezésére a mai vasárnapon Európa összes temp-
lomában az ukrajnai rászorulók javára gyűjtenek. A befolyt perselyado-
mányokat mi is erre a célra fogjuk továbbítani. 

2016. április 24. 
Húsvét 5. vasárnapja 
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