
 IGELAP 
Olvasmány 
ApCsel 5, 12-16 

Az apostolok keze által sok jel és csoda történt a nép körében. Mindnyájan egy ember-
ként voltak a Salamon-csarnokban. Mások közül senki sem mert közéjük elegyedni, de a 
nép sokra tartotta őket. 

A hívők – férfiak és nők – egyre nagyobb számban csatlakoztak az Úrhoz. Még a bete-
geket is kivitték az utcára, hordágyra fektették őket, hogy ha Péter arra megy, legalább az 
árnyéka érje egyiket-másikat. Sőt, még a Jeruzsálemhez közel eső városok népe is odató-
dult, vitték a betegeket, a tisztátalan szellemektől gyötörteket, és ezek mind meggyógyultak. 

Szentlecke 
Jel 1, 9-11 a. 12-13. 17-19 

Én, János, testvéretek Krisztus Jézusunk és az ő országának türelmes várásában, és tár-
satok az üldöztetésben, a Patmosz nevű szigeten voltam, az Isten szava miatt, meg azért, 
hogy Jézus mellett tanúságot tegyek.  

Az Úr napján elragadtatásba estem. Hátam mögül, mint valami harsona, megszólalt egy 
hang: ,,Amit látsz, írd le egy könyvbe, és küldd el a hét egyháznak. Erre megfordultam, hogy 
megnézzem, ki szól hozzám. Amint megfordultam, hét arany gyertyatartót láttam, a gyertya-
tartók közt pedig valakit, aki az Emberfiához hasonlított. Bokáig érő ruhát viselt, arany 
övezte mellét 

Amikor megpillantottam, mint egy halott, a lába elé rogytam, de megérintett jobbjával, 
és megszólított: „Ne félj! Én vagyok az első és az utolsó, és az élő. Meghaltam, s lám, mégis 
élek, örökké. Nálam van a halálnak és az alvilágnak a kulcsa.” 

Evangélium 
Jn 20, 19-31 

Amikor a hét első napján (Húsvétvasárnap) beesteledett, Jézus megjelent a tanítvá-
nyoknak ott, ahol együtt voltak, pedig a zsidóktól való félelmükben zárva tartották az ajtót. 
Belépett és így szólt hozzájuk: „Békesség nektek!” Miután ezt mondta, megmutatta nekik a 
kezét és az oldalát. Az Úr láttára öröm töltötte el a tanítványokat. Jézus megismételte: „Bé-
kesség nektek! Amint engem küldött az Atya, úgy küldelek én is titeket.” E szavak után 
rájuk lehelt, és így folytatta: „Vegyétek a Szentlelket! Akinek megbocsátjátok bűneit, az 
bocsánatot nyer, s akinek nem bocsátjátok meg, az nem nyer bocsánatot.” 

A tizenkettő közül az egyik, Tamás, vagy melléknevén Iker, nem volt velük, amikor Jézus 
megjelent nekik. Később a tanítványok elmondták neki: „Láttuk az Urat.” De ő így szólt: 
„Hacsak nem látom kezén a szegek nyomát, ha nem érintem ujjaimat a szegek helyéhez, és 
nem tapintom meg kezemmel oldalát, én nem hiszem!” 

Nyolc nap múlva ismét együtt voltak a tanítványok. Tamás is ott volt velük. Ekkor újra 
megjelent Jézus, bár az ajtó zárva volt. Belépett és köszöntötte őket: „Békesség nektek!” 
Tamásnak pedig ezt mondta: „Nyújtsd ide az ujjadat és nézd a kezemet! Nyújtsd ki a keze-
det és érintsd meg oldalamat! Ne légy hitetlen, hanem hívő!” Tamás így válaszolt:  

„Én Uram, én Istenem!” Jézus ezt mondta neki: „Most már hiszel, Tamás, mert láttál en-
gem. Boldogok, akik nem láttak, és mégis hisznek!” 

Szent Fausztina nővér imája 
Tedd irgalmassá szememet, hogy ne ítéljek elhamarkodottan, 
és ne gyanakodjak senkire, hanem minden lélekben a jót lássam, 
s segítőkész legyek. 
Tedd irgalmassá fülemet, hogy meghallhassam testvéreim kívánalmát, 
és hívásuk elől soha el ne zárkózzak. 
Tedd irgalmassá nyelvemet, hogy rosszat senkire se mondjak, 
s megbocsátó figyelmes szavakra találjak. 
Tedd irgalmassá és jóságossá kezemet, 
hogy minden fáradságot és nehézséget magamra vehessek 
mások terheinek enyhítésére. 
Tedd irgalmassá és segítőkésszé lábamat, 
hogy fáradtságom és kimerültségem ellenére segítsek a rászorulókon. 
Tedd irgalmassá és minden nyomorúság előtt nyitottá szívemet. 
Segíts, hogy senki elől el ne zárkózhassak, 
sose beszéljek a saját szenvedéseimről. 
Fogadj be szentséges Szívedbe, Jézusom. 
Uram, találjon a te Irgalmasságod nyugalmat bennem. 
Válts meg engem, Te vagy a MINDENEM!” 

  

HIRDETÉS  

 A mai vasárnap az Isteni Irgalmasság vasárnapja. Ettől a naptól kezdve 
április 11-ig az esti szentmisék végén az Isteni irgalmasság kilencedet 
imádkozzuk. 
Egyházmegyei rózsafüzér találkozót tartanak április 4-én a Szeged-Tápéi 
Szent Mihály templomban. Szeretettel várnak mindenkit 17 órától rózsa-
füzér ájtatosságra, majd 18 órakor szentmisére. 
Szeretettel várjuk a híveket április 7-én, 18 órakor a Katolikus Házban 
megrendezésre kerülő zenei estünkre. Részletes program a kihelyezett 
szórólapokon olvasható. 

 
 

2016. április 3. 
Isteni Irgalmasság vas. 
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