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N A P T Á R 

Április 26. HÚSVÉT 3. VASÁRNAPJA  Zsolozsma: a húsvéti vasárnapról 

  ApCsel 2,14.22-33; 1 Pét 1,17-21; Lk 24,13-35 

Krisztusban kedves Testvéreim! Minden kereszténynek és neked is feladatod, 

hogy tanúságot tegyél Krisztus feltámadásáról. Péter apostol is ezt tette pünkösdi 

beszédében, aminek részlete a mai olvasmány. Figyeljük meg, ő hogyan tette, és 

tanuljunk tőle, hogy mindennapi életünkben sikeres legyen tanúságtételünk. 

Péter kimondja az igazságot: „Ti istentelenek keze által keresztre 

feszítettétek, és meggyilkoltátok.” (ApCsel 2,23) Nem hízeleg, hanem szembesít 

a valósággal. A másik, amit megtanulhatunk: „A názáreti Jézust Isten igazolta 

előttetek azokkal a hatalmas csodákkal és jelekkel, melyeket – mint ti is tudjátok 

– Isten általa művelt köztetek.” (ApCsel 2,22) A tanúságtétel csak tényleges 

tettekből indulhat ki. Ez a mi esetünkben a saját életünk lehet, melynek 

összhangban kell lennie Jézus tanításával. A harmadik, amiben Pétert 

egyértelműen követhetjük: „Hiszen Dávid így jövendöl róla.” (ApCsel 2,25) 

Megtalálta és felmutatta a közös nevezőt, azt az alapot, amelyre építhet, hiszen 

a Szentírást ő maga és zsidó hallgatói egyaránt ismerték és elfogadták. 

Mindez miért sikerült Péternek? Azért, mert eltelt a Szentlélekkel (Vö.: 

ApCsel 2,14), illetve száz százalékosan biztos volt dolgában: „Lehetetlen is volt, 

hogy a halál fogva tartsa.” (ApCsel 2,24) Kövessük, tehát, az apostolt és tanuljunk 

tőle, hogy mások életében is valósággá lehessen a zsoltáros szava: „Az élet útját   

mutatod meg nekem.” (ApCsel 2,28) [D.F.] 

 Április 27. hétfő, köznap ApCsel 6,8-15; Jn 6,22-29 

 Április 28. kedd, köznap ApCsel 7,51-8,1a; Jn 6,30-35 

 Április 29. szerda, Sienai Szent Katalin szűz és egyháztanító, 

 Európa társvédőszentje 1Jn 1,5-2,2; Mt 11,25-30 

 Hétköznapi olvasmány: ApCsel 8,1b-8; Jn 6,35-40 

 Április 30. csütörtök, köznap ApCsel 8,26-40; Jn 6,44-51 

 Május 1. péntek, köznap Szent József, a munkás ApCsel 9,1-20; Jn 6,52-59 

 Május 2. szombat, Szent Atanáz püspök és egyháztanító  

ApCsel 9,31-42; Jn 6,60-69 

 Május 3. HÚSVÉT 4. VASÁRNAPJA Zsolozsma: a húsvéti vasárnapról 

 ApCsel 2,14a.36-41; 1 Pét 2,20b-25; Jn 10,1-10 

Ma könyörgőnap van a papi hivatásokért: Jézus, Te vagy az ember egyetlen 

Megváltója! Testvéreinkért imádkozunk hozzád, akik igent mondtak Neked a 

papságra, a megszentelt életre, vagy a misszióra szóló hívásodra. Add, hogy életük 

napról napra megújuljon, és élő Evangéliummá váljanak. Irgalmas és szent Urunk, 

küldj szüntelenül új munkásokat Országod aratásába! Segítsd azokat, akiket arra 

hívsz, hogy napjainkban kövessenek Téged! Engedd, hogy akik arcodat szemlélik, 

örömmel válaszoljanak a csodálatos küldetésre, amelyet rájuk bíztál, néped és 

valamennyi ember javára. Istenünk, aki az Atyával és a Szentlélekkel élsz és 

uralkodol, most és mindörökké. Ámen.  (Szent II. János Pál pápa imája) 

Rózsafüzér – májusi imaszándékok: 

   Tengernek Csillaga imacsoport: Szűzanyánk! májusban különösen nagy 

buzgósággal fordulunk Hozzád közbenjárásodat kérve minden betegünkért és az 

elhunytakért. 

   Szent László imacsoport: Szentlélek Úristen, segítsd a koronavírus 

kezelésében részt vevő döntéshozókat, az egészségügyben dolgozókat türelmes és 

jóságos szeretetük megélésében. Segítsd az egyedül élőket és az összezárt 

családokat is, hogy a jelen helyzetük lelki növekedésükre szolgáljon! 

   Lisieux-i Szent Teréz imacsoport: Evangelizációs: A diakónusokért – 

Imádkozzunk azért, hogy a diakónusok az Ige és a szegények hűséges szolgálata 

által éltető jelek legyenek az egész Egyház számára. 

Ferenc pápa felajánló imádsága járvány idején 

Ó, Mária, te mindig az üdvösség és a remény jeleként ragyogsz utunkon. Rád 

bízzuk magunkat, betegek Egészsége, aki hitedben szilárdan kitartva a kereszt 

alatt osztoztál Jézus fájdalmában. Római nép Üdvössége, te tudod, mire van 

szükségünk, és biztosak vagyunk, hogy gondoskodni fogsz arról, hogy mint a 

galileai Kánában visszatérhessen az öröm és az ünneplés a mostani 

megpróbáltatások után. Isteni Szeretet anyja, segíts, hogy felismerjük és 

elfogadjuk az Atya akaratát, és megtegyük, amit Jézus mond majd nekünk, aki 

magára vette szenvedéseinket és fájdalmunkat, hogy a kereszt által elvezessen 

bennünket a feltámadás örömére. Oltalmad alá futunk, Istennek Szent Szülője, 

könyörgésünket meg ne vesd szükségünk idején, hanem oltalmazz meg minket 

minden veszedelemtől, ó, dicsőséges és áldott Szűz! Ámen. 
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