
 IGELAP 
Olvasmány 
ApCsel 10, 34a. 37–43 

Abban az időben Péter szólásra nyitotta ajkát, és ezeket mondta: „Ti tudjátok, hogy mi 
minden történt Galileától egészen Júdeáig attól kezdve, hogy János hirdette a keresztséget: 
Hogyan kente fel az Isten a názáreti Jézust Szentlélekkel és hatalommal. Ő pedig, ahol csak 
járt, jótetteket vitt végbe, és meggyógyított minden ördögtől megszállottat, mert vele volt az 
Isten. Mi tanúi vagyunk mindannak, amit Júdea egész területén és Jeruzsálemben tett. 
Keresztre feszítették, de harmadnap feltámasztotta Isten, és látható alakban megmutatta 
őt, ha nem is az egész népnek, de az Isten által előre kijelölt tanúknak, vagyis nekünk. Mi 
ettünk és ittunk vele, miután feltámadt a halálból. 

És ő megparancsolta nekünk, hogy hirdessük a népnek és tanúsítsuk, hogy ő az, akit Is-
ten az élők és holtak bírájául rendelt. Minden próféta tanúságot tesz arról, hogy aki hisz 
benne, elnyeri bűnei bocsánatát.” 

Szentlecke 
Kol 3, 1–4 

Testvéreim! Krisztussal együtt ti is feltámadtatok. Keressétek tehát azt, ami odafönt 
van, ahol Krisztus ül az Isten jobbján. Az égiekre irányuljon figyelmetek, ne a földiekre. 
Hiszen meghaltatok, és életetek Krisztussal az Istenben van elrejtve. 

Amikor azonban Krisztus, a mi életünk, újra megjelenik, vele együtt ti is megjelentek a 
dicsőségben. 

Evangélium 
Jn 20, 1–9 

A hét első napján, kora reggel, amikor még sötét 
volt, Mária Magdolna kiment a sírhoz. Odaérve 
látta, hogy a követ elmozdították a sírtól. Erre elfu-
tott Simon Péterhez és a másik tanítványhoz, akit 
Jézus szeretett, és hírül adta nekik: „Elvitték az Urat 
a sírból, és nem tudom, hova tették!” 

Péter és a másik tanítvány elindult, és a sírhoz 
sietett. Futottak mind a ketten, de a másik tanítvány 
gyorsabban futott, mint Péter, és hamarabb ért a 
sírhoz. Benézett, és látta az otthagyott gyolcsleplet, 
de nem ment be. Közben odaért Simon Péter is. Ő is 
látta az otthagyott lepleket és a kendőt, amely Jézus 
fejét takarta. Ez nem volt együtt a leplekkel, hanem 
külön feküdt összehajtva egy helyen. 

Akkor bement a másik tanítvány is, aki először ért a sír-
hoz. Látta mindezt és hitt. Addig ugyanis még nem értették 
meg, hogy Jézusnak fel kellett támadnia a halálból. 

Kunszery Gyula: Húsvéti Fák 
 

Azon a vasárnap 
ujjongtak a pálmák, 
mert a megváltásnak 
messiási álmát 
valósulva látta 
Jeruzsálem népe; 
jött Jézus... lepleket 
dobtak le elébe, 
s lengettek fölötte 
büszke pálmaágat, 
azon a vasárnap. 
 
Akkor, csütörtökön 
a szelíd olajfák 
karcsú ágaikat 
lankadtan lehajtják, 
mert a Gecsemane- 
kertben gyötrelemmel 
vért verejtékezett 
egy magános ember, 
vére szétfolyott a 
fekete rögökön, 
akkor csütörtökön. 
 

Azon a pénteken 
szomorú szél susog, 
búsan hajladoztak 
bánatos cédrusok, 
mert fönn a Golgotán 
cédrusfából ácsolt 
kereszten függött egy 
véresre korbácsolt, 
meggyötört, megkínzott 
kihûlt, sápadt tetem, 
azon a pénteken. 
 
S a másik vasárnap 
úgy pirkadat tájba’, 
kivirult a világ 
valamennyi fája, 
északi fenyőktől 
délszaki pálmákig 
mind üdén kizöldell, 
lombot hajt, virágzik, 
mert halottaiból 
Jézus ím feltámadt 
ezen a vasárnap. 
 

  

HIRDETÉS  

 Húsvéthétfőn, március 28-án 10.00 és 18.00 órakor lesznek szentmisék 
templomunkban. 
Plébániánk valamennyi munkatársa nevében áldott húsvéti ünnepeket 
kívánunk a kedves híveknek! 

 

2016. március 27. 
Húsvétvasárnap 
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