
 IGELAP 
Olvasmány 
Dán 7, 13–14 

Láttam az éjjeli látomásban, hogy íme, az ég felhőin valaki közeledik. Olyan volt, mint az 
Emberfia. Amikor az Ősöreghez ért, színe elé vezették. Hatalmat, méltóságot és királyságot 
adott neki. Minden népnek, nemzetnek és nyelvnek őt kell szolgálnia. Hatalma örök hata-
lom, amely nem enyészik el, és királysága nem szűnik meg soha. 

Szentlecke 
Jel 1, 5–8 

Testvéreim! Jézus Krisztus hűséges tanú, elsőszülött a holtak 
közül, és a föld királyainak fejedelme. Ő szeret minket. Vérével 
megváltott bűneinktől, s Atyjának, az Istennek országává és pap-
jaivá tett bennünket. Övé a dicsőség és a hatalom örökkön-
örökké. Ámen. 

Nézzétek, közeledik a felhőkön! Látni fogja őt minden szem, 
még azok is, akik átszúrták. A föld minden népe veri majd a mel-
lét. Igen. Ámen. 

Én vagyok az Alfa és az Ómega, mondja az Úr, az Isten, aki 
van, aki volt, és aki eljő: a Mindenható. 

Evangélium 
Jn 18, 33b–37 

Abban az időben: 
Pilátus maga elé hívatta Jézust, és megkérdezte tőle: „Te 

vagy-e a zsidók királya?” 
Jézus így válaszolt: „Magadtól mondod ezt, vagy mások mond-

ták neked rólam?” 
Pilátus ezt felelte: „Hát zsidó vagyok én? Saját néped és a fő-

papok adtak a kezembe. Mit tettél?” Ekkor Jézus így szólt: „Az én 
országom nem ebből a világból való. Ha ebből a világból volna az 
országom, szolgáim harcra kelnének, hogy ne kerüljek a zsidók 
kezére. De az én országom nem innét való.” 

Pilátus megkérdezte: „Tehát király vagy?” 
Jézus így felelt: „Te mondod, hogy király vagyok. Én arra szü-

lettem, és azért jöttem a világba, hogy tanúságot tegyek az igaz-
ságról. Aki az igazságból való, az hallgat a szavamra!” 

 

Egy bölcstől egyszer megkérdezték a tanítványai: 
Mikor kezdődik a nappal és mikor van vége az éjszakának? Ő visszakérdezett: 

Szerintetek mikor? 
Talán akkor, amikor a szilvafát meg tudjuk különböztetni a fügefától – válaszolta 

az egyik. Nem – felelte a bölcs. 
Talán akkor, amikor a kutyát meg tudjuk különböztetni a farkastól – felelte a 

másik. Nem – mondta a bölcs. 
Talán akkor, amikor az egyik embert meg tudjuk különböztetni a másiktól – vá-

laszolt a harmadik. 
De hát akkor mikor kezdődik a nappal, mondd már meg végre, hiszen te vagy a 

bölcs – sürgették a tanítványok. 
Ez az a pillanat, amikor bárki szemébe nézel, s abban felismered saját testvére-

det és felismered Jézust – válaszolta a bölcs. 
Addig, amíg nem ismerjük fel a másik emberben testvérünket s benne Krisztust 

addig sötétség van bennünk, éjszaka van a lelkünkben. S ha ez így van akkor bizony 
remegő és szorongó szívvel állhatunk az Isten elé az ítélet napján, s nem bízhatunk 
másban csak az Ő irgalmában, reménykedve abban, hogy nem nekünk mondja 
majd: „Távozzatok tőlem átkozottak az örök tűzre…” 

Így az egyházi év vége felé közeledve elmélkedjük át, milyen jó is az, hogy mi 
Krisztushoz tartozunk, hogy az Ő királyságában élhetünk. Vizsgáljuk felül az életün-
ket, bánjuk meg mulasztásainkat, elsősorban is azokat, amiket nem tettünk meg 
Istenért, Krisztusért, közösségünkért, Egyházunkért, embertársainkért. Imádkoz-
zunk buzgón, azért hogy mindenkiben felismerjük, szeressük Jézust, hogy a mi lel-
künkben örökké nappal, örökké világosság legyen és Krisztus a Király 
mindannyiunknak mondhassa az ítélet napján: „Gyertek Atyám áldottai és vegyétek 
birtokba az országot, amely nektek készítetett a világ kezdetétől.” 

forrás: http://www.vamosplebania.hu/ 

A mai vasárnapon a szentmiséken befolyó perselyadományokat a Kari-
tász céljaira fogjuk továbbítani. Előre is köszönjük híveink nagylelkű tá-
mogatását! 

November 28-án, szombaton 10.00–17.00 óráig adventi koszorúkészí-
tésre hívjuk és várjuk egyházközségünk minden tagját a Katolikus Házba.  

Jövő vasárnap lesz advent első vasárnapja. Adventi programjainkról szó-
rólapot készítettünk, mely az újságos asztalon megtalálható. 
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A jövő évre vonatkozó miseszándékokat a sekrestyében ill. hivatali idő-
ben a plébánián lehet íratni. 

 

2015. november 22. 
Krisztus Király vasárnapja 
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