
 IGELAP 
Olvasmány 
Józs 5, 9a. 10-12 

Izrael népe átkelt a Jordánon, és bevonult az Ígéret földjére. Ekkor az Úr így szólt 
Józsuéhoz: „Ma levettem rólatok Egyiptom gyalázatát.” 

Izrael fiai Gilgalban táboroztak, és a hónap tizennegyedik napján este ott ülték meg 
a pászkát Jerikó síkságán. 

Másnap már az ország terméséből ették a kovásztalan kenyeret és a pirított gabo-
nát. Attól kezdve, hogy a föld terméséből ettek, megszűnt a manna, és ettől az évtől 
kezdve Kánaán földjének terményeivel táplálkoztak. 

Szentlecke 
2 Kor 5, 17-21 

Testvéreim! Mindenki, aki Krisztusban van, új teremtmény. A régi megszűnt, valami 
új valósult meg. De ezt Isten viszi végbe, akit Krisztus kiengesztelt irántunk, és aki meg-
bízott minket a kiengesztelődés szolgálatával. Isten ugyanis Krisztusban kiengesztelő-
dött a világ-gal. Nem tartja számon vétkeinket. Sőt, ránk bízta a kiengesztelődés taní-
tását. Tehát Krisztus követségében járunk: Isten maga int benneteket általunk. Krisztus 
nevében kérünk: engesztelődjetek ki Istennel. Ő azt, aki bűnt nem ismert, „bűnné” tette 
értünk, hogy általa „Isten igazságossága” legyünk. 

Evangélium 
Lk 15, 1-3. 11-32 

Azokban a napokban:  
Vámosok és bűnösök jöttek Jézushoz, hogy hallgassák őt. A farizeusok és az írástu-

dók méltatlankodtak miatta. „Ez szóba áll bűnösökkel, sőt eszik is velük” – mondták. 
Jézus erre a következő példabeszédet mondta nekik: 

„Egy embernek két fia volt. A fiatalabbik egyszer így szólt apjához: Atyám, add ki ne-
kem az örökség rám eső részét. Erre ő szétosztotta köztük vagyonát. Nem sokkal ezután 
a fiatalabbik összeszedte mindenét, és elment egy távoli országba. Ott léha életet élt, 
és eltékozolta vagyonát. Amikor mindenét elpazarolta, az országban nagy éhínség tá-
madt, s ő maga is nélkülözni kezdett. Erre elment és elszegődött egy ottani gazdához. 
Az kiküldte a tanyájára, hogy őrizze a sertéseket. Szívesen megtöltötte volna gyomrát a 
sertések eledelével, de még abból sem adtak neki. Ekkor magába szállt: Atyám házá-
ban hány napszámos bővelkedik kenyérben – mondta –, én meg itt éhen halok. Felke-
lek, atyámhoz megyek, és azt mondom neki: Atyám, vétkeztem az ég ellen és teellened. 
Arra már nem vagyok méltó, hogy fiadnak nevezz, csak béreseid közé fogadj be. 

Azonnal útra is kelt, és visszatért atyjához. Atyja már messziről meglátta, és meg-
esett rajta a szíve. Eléje sietett, nyakába borult, és megcsókolta. Ekkor a fiú megszólalt: 
Atyám vétkeztem az ég ellen és teellened. Arra már nem vagyok méltó, hogy fiadnak 

nevezz. Az atya odaszólt a szolgáknak: Hozzátok hamar a legdrágább ruhát, és adjátok 
rá. Húzzatok gyűrűt az ujjára és sarut a lábára. Vezessétek elő a hizlalt borjút, és vágjá-
tok le. Együnk és vigadjunk, hisz fiam halott volt és életre kelt, elveszett és megkerült. 
Erre vigadozni kezdtek. 

Az idősebbik fiú kint volt a mezőn. Amikor hazatérőben közeledett a házhoz, meg-
hallotta a zeneszót és a táncot. Szólt az egyik szolgának, és megkérdezte, mi történt. 
Megjött az öcséd, és atyád levágatta a hizlalt borjút, mivel épségben visszakapta őt – 
felelte a szolga. Erre az idősebbik fiú megharagudott, és nem akart bemenni. Ezért 
atyja kijött és kérlelni kezdte. De ő szemére vetette atyjának: Látod, én annyi éve szol-
gálok neked, és egyszer sem szegtem meg parancsodat. És te nekem még egy gödölyét 
sem adtál soha, hogy mulathassak egyet a barátaimmal. Most pedig, hogy ez a te fiad, 
aki vagyonodat rossz nőkre pazarolta, megjött, hizlalt borjút vágattál le neki. 

Ő erre azt mondta: Fiam, te mindig itt vagy velem, és mindenem a tied. De most úgy 
illett, hogy vigadjunk és örüljünk, mert ez a te öcséd meghalt és most életre kelt, elve-
szett és újra megkerült.” 
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Nagyböjt péntekjein keresztúti ájtatosságot tartunk a Dómban az esti 
szentmisék előtt, 17.30-tól. 
Plébániánk az idei nagyböjtben is gyűjtést szervez február 10. és már-
cius 18. között. A kihelyezett szórólapokon részletesen olvashatók az 
adománygyűjtéssel kapcsolatos információk. 
Jövő vasárnapon a szentmiséken befolyt perselyadományokat a Szent-
föld javára fogjuk továbbítani. 
Plébániánk Néri Szent Fülöp Ministráns Közössége sok szeretettel vár-
ja azokat a kisebb és nagyobb fiúgyermekeket, illetve az ifjúságot, akik 
szívesen szolgálnának vasárnaponként a Szentmiséken. Az oltárszol-
gálatba való bevezetés a Ministráns Iskoláinkban történik. Érdeklődni 
a lelkipásztoroknál lehet. 
A betegek kenetének közös kiszolgáltatására március 13-án a 10.00 
órai szentmise keretében kerül sor templomunkban. A szentség felvé-
telére jelentkezni a sekrestyében ill. a plébánián lehet. 
Március 17-én, csütörtökön 19.00 órakor folytatódik 60 perc alatt a 
hit körül sorozatunk, melynek témája a húsvéti szent három nap. Az 
alkalmat a plébánián tartjuk. 
Március 19-én, szombaton 10-17 óra között húsvéti alkotóházat tar-
tunk a Katolikus Házban. Szeretettel várunk mindenkit!  

 

2016. március 6. 
Nagyböjt 4. vasárnapja 
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