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v Május hónapban minden este a
szentmisék után közösen imádkozzuk el a lorettói litániát. ez alól
kivételt képeznek az egyházzenei
hónap hangversenyei, amikor a
litániát a szentmise előtt 3/4 6-kor
kezdjük.

v Május 13-án, szombaton az esti
szentmisében RAdnAi TAMáS a Pécsi
tudományegyetem orgona szakos
hallgatója fog közreműködni, majd a
szentmise után rövid zenei áhítatot
tartani. A hónap zenei programjáról
előre is tájékozódhatnak a faliújságon lévő plakátról.

(folytatás a belső oldalról)

személyesen, külön el kell juttatni az
adóhivatalba az eGySZA jelű rendelkező nyilatkozatot, lezárt, adóazonosító
jellel ellátott borítékban. A kedvezményezett adószáma a TéKA alapítvány
esetén: 18466766-1-06, a kedvezményezett technikai száma a Magyar Katolikus egyház esetén 0011. Felajánlásukat
közösségünk nevében hálásan köszönjük.

v A fatimai jelenés 100. évfordulóján, május 13-án, szombaton fél 4-től
templomunkban levetítjük „A 13.
nap – Fatima” című filmet. minden
érdeklődőt szeretettel várunk.
v Kérjük a kedves híveket, ne feledkezzenek el adójuk kétszer 1%-ának
felajánlásáról, melyre elektronikusan, vagy papír alapon május 22-ig
van lehetőség. Külön felhívjuk a
figyelmet arra, hogy akinek az adóhatóság készíti, vagy készítette el
adóbevallását, annak postán, vagy

(folytatás a hátoldalon)

A juhok pásztora

XV. évfolyam v 18. (633.) szám

Hirdetések

Jézus a legteljesebben ebben a szakaszban fejti ki a pásztor képet, magára vonatkoztatva messiási tartalmát, s egyben rendkívüli felelősség
érzetét is hangsúlyozta, amikor kijelentette, hogy utána megy az egyetlen elveszett báránynak is. Isten
előtt ugyan is egyetlen ember sorsa
sem közömbös. Annak ellenére, hogy
a végítélet képeinek leírása közben
hangsúlyozta, az Isten lesz, aki szétválasztja a juhokat a kosoktól, vagyis
a lázadókat a hűségesektől. Mégis
kijelentette önmagáról, hogy „én vagyok a jó pásztor” meg is indokolta,
mert „életemet adom juhaimért”.
Nem csak mondta, meg is tette.
Jézus ezzel a tettével megmutatta
Isten aggódását az egyes emberért.
Dr. beNyiK GyörGy
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ApCsel 2,14a. 36-41

Pünkösd napján Péter a tizenegy
(apostol) kíséretében előlépett és
hangos szóval így beszélt:
„tudja meg izrael egész háza
teljes bizonyossággal, hogy isten azt
a Jézust, akit ti keresztre feszítettetek, Úrrá és messiássá tette!”
e szavak hallatára fájdalom járta
át a szívüket, és megkérdezték Pétert meg a többi apostolt: „mit tegyünk hát, emberek, testvérek?”
Péter azt felelte: „tartsatok bűnbánatot, és keresztelkedjék meg mindegyiktek Jézus Krisztus nevében bűneitek bocsánatára. Akkor elnyeritek a Szentlélek ajándékát. Az ígéret
ugyanis nektek és gyermekeiteknek
szól, és mindazoknak, akik távol
vannak ugyan, de a mi Urunk, istenünk hívja őket.” még más szavakkal is biztatta és buzdította őket:
„engedjétek, hogy kimentsünk benneteket ebből a romlott nemzedékből!”
erre azok, akik hajlottak szavára,
megkeresztelkedtek. Aznap mintegy háromezer lélek tért meg.

válASzoS zSolTáR
zsolt 22

Az Úr nékem pásztorom,
ínséget nem kell látnom.

Szentlecke

1 Pét 2,20b-25

Szeretteim! Ha a jót teszitek és
türelmesen szenvedtek, az kedves az isten előtt. Hiszen erre
kaptatok meghívást, mert Krisztus is szenvedett értünk, példát
hagyva nektek, hogy a nyomában
járjatok: „bűnt nem követett el, s
hamisság nem volt a szájában.”
Amikor szidalmazták, nem viszonozta a szidalmat; amikor
szenvedett, nem fenyegetőzött,
hanem rábízta magát az igazságos bíróra. Vétkeinket saját testében fölvitte a keresztfára, hogy
meghaljunk a bűnöknek, és az
igazságnak éljünk. Az ő sebei szereztek számotokra gyógyulást.
olyanok voltatok ugyanis,
mint a tévelygő juhok, de most
megtértetek lelketek Pásztorához
és oltalmazójához.

AllelujA

jézus mondja:
„én vagyok a jó Pásztor.
ismerem juhaimat,
és juhaim ismernek engem.
(jn 10,14)

AllelujA

evangélium

jn 10,1-10

Abban az időben így szólt
Jézus:
„bizony, bizony, mondom
nektek: Aki nem a kapun megy
be a juhok aklába, hanem máshol, az tolvaj és rabló. Aki viszont
az ajtón megy be, az a juhok
pásztora. Az őr ajtót nyit neki, a
juhok pedig hallgatnak szavára.
Nevükön szólítja juhait, és kivezeti őket. miután mind kivezette, előttük halad, és a juhok
követik, mert ismerik a hangját.
Az idegent nem követik, sőt
elfutnak tőle, mert az idegen
hangját nem ismerik.”
Jézus ezt a hasonlatot mondta
nekik, de ők nem értették meg,
hogy miről beszél.
Jézus ezért így folytatta: „bizony, bizony, mondom nektek:
Én vagyok az ajtó a juhok számára. Akik előttem jöttek, azok tolvajok és rablók. Nem is hallgattak rájuk a juhok. Én vagyok az
ajtó: aki rajtam keresztül megy
be, az üdvözül, ki- és bejár, s
legelőre talál. A tolvaj csak azért
jön, hogy lopjon, öljön és
pusztítson. Én azért jöttem, hogy
életük legyen, és bőségben
legyen.”

