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T a r t o t t a : M s g r . H u z s v á r László n a g y b e c s k e r e k i m e g y é s p ü s p ö k
Az Atya, a Fiú, és a Szentlélek nevében - Amen.
A mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelme,
Az Atyaisten szeretete
És a Szentlélek egyesítő ereje
Legyen mindnyájatokkal!
És a te lelkeddel.
Én vagyok a j ó Pásztor, ismerem enyéimet, és enyéim ismernek
engem, mint ahogy az Atya ismer engem és én ismerem az Atyát. Életemet
adom a juhokért - mondja az Úr.
Testvéreim! Az Úr szavaitól indíttatva és Isten irgalmára vágya
kozva, ébresszünk vágyat magunkban önismeretre, szánakozzunk önma
gunk gyarlósága felett, és Isten megbocsájtó szeretetére azzal igyekez
zünk rászolgálni, hogy bűneinket megbánjuk és szívből megbocsájtunk
egymásnak.
CElcsendesedés

lelkiismeret-vizsgálatra.)

Jézus Krisztus, téged elküldött az Atya, hogy gyógyítsd a töredelmes
szívűeket: Uram, irgalmazz!
Uram, irgalmazz!
Jézus Krisztus, te eljöttél, hogy magadhoz hívd a bűnösöket: Krisztus,
kegyelmezz!
Krisztus, kegyelmezz!

Jézus Krisztus, tc az Atya jobbján ülsz, hogy közbenjárj értünk:
Uram, irgalmazz!
Uram, irgalmazz!
Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket,
és vezessen el az örök életre.
Amen.
Könyörögjünk. - Jóságos és emberszerető Istenünk, áraszd ránk
bőségesen Szentlelked kegyelmét, hogy méltón éljünk ahhoz a hivatáshoz,
amelyre meghívtál, együtt tanúskodjunk az emberek előtt az igazságról,
és benned bízva keressük az egymás közti egységet a béke kötelékében. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a
Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké.
Amen.
Olvasmány Mózes ötödik könyvéből
Halála előtt Mózes ezeket mondta népének:
Be fognak rajtad teljesedni szavaim, amelyeket eléd tártam, áldás
vagy á t o k formájában teljesednek majd be. D e ha szívedre veszed
szavaimat, ha gyermekeiddel együtt egész szívvel és egész lelkeddel
visszatérsz az Úrhoz, és engedelmeskedel parancsolatainak abban az
értelemben, ahogyan ma meghagyom neked, akkor az Úr, a te Istened, aki szétszórt téged a különféle nemzetek közé - megfordítja sorsodat.
Megkönyörül rajtad az Úr, a te Istened, és ismét egybegyűjt téged mind
azon népek közül, amelyek közé egykor szétszórt. Még ha a világ végé
re hányódtál is el, onnan is visszahoz téged az Úr, a te Istened.
Istennek legyen hála!
Az Úr az én pásztorom,

nincs semmiben

hiányom!

Az Úr az én pásztorom, nincs semmiben
hiányom,
Jó kövér legelőkön ád helyet, ott tanyázom.
Üdítő vizekhez terel engem,
És felfrissíti eltikkadt lelkem.
AzÚr...
Helyes ösvényeken vezet, önnevéért tesz így velem:
Még a halál völgyében sem ijeszt a félelem.
„Nem rettegek a bajtól, mert te kezem fogod,
Vigaszom a te védelemző
pásztorbotod!"
AzÚr...

Asztalt terítesz ellenségeim előtt,
Bár szorongatnak és meggyötörnek ők,
En a te kedves vendéged vagyok,
Kelyhemben színültig van öröm-italod.
AzÚr...
„Jóságod s kegyelmed kísér engem,
Éjjel-nappal, egész életemben."
Hajlékommá lesz az Úr otthona,
Nem távozom el én tőle soha!
AzÚr..

.

Olvasmány Szent Pál apostolnak az efezusiakhoz írt leveléből
Testvérek! amelyet az Úr ügyéért szenvedek, kérve-kérlek titeket:
éljetek keresztény hivatástokhoz méltó módon alázatosságban, szelídség
ben, türelemben. Viseljétek el egymást szeretettel. Gondosan vigyázza
tok, hogy megmaradjon köztetek a lelki egység, és egybekapcsoljon ti
teket a béke. Egy test és egy lélek vagytok, minthogy keresztény
hivatástok egy reményre hív meg titeket. Egy az Úr, egy a hit, egy a
keresztség. Egy az Isten, mindnyájunk Atyja, aki mindenek fölött áll,
mindenütt jelen van, és mindenben működik.
Istennek legyen hála!
Alleluja
Alleluja
Irányítsa szíveteket Krisztus békéje,
erre van hivatástok az egy test közösségében (Kol 3, 15)
Alleluja
Alleluja

Evangélium Szent János könyvéből
Lázár föltámasztása után a Mártához és Máriához jött zsidók közül
sokan hitlek J é z u s b a n , m e r t látták, amit tett. Némelyek azonban a
farizeusokhoz siettek, és hírül vitték, hogy mit művelt Jézus. Erre a fa
rizeusok és a főpapok összehívták a főtanácsot, és tanakodni kezdtek:
„Mit tegyünk? Ez az ember sok csodajelet művelt: ha engedjük, hogy

folytassa, mindnyájan hisznek majd benne. Azután jönnek a rómaiak,
és elpusztítják országunkat is, népünket is."
Az egyik közülük, Kaifás, aki abban az esztendőben főpap volt, ezt
mondta nekik: „Semmit sem tudtok! Nem fontoljátok meg: előnyösebb,
ha egy ember hal meg a népért, minthogy az egész ország elpusztuljon!"
Ezt pedig nem magától mondta, hanem mint annak az évnek a főpapja
prófétaként megjövendölte, hogy Jézus a népért hal meg. Sőt nemcsak a
népért, h a n e m hogy egybegyűjtse Isten szétszóródott gyermekeit.
Áldunk téged, Kiiszlus!

HOMÍLIA

Isten szeretete kiáradt a szívünkbe a Szentlélek által, ezért bizalom
mal merjük mondani:
Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved;
jöjjön el a te országod; legyen meg a te akaratod, amint a mennyben,
úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add nekünk ma; és bocsásd
meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezők
nek; és ne vígy minket kísértésbe; de szabadíts meg a gonosztól. Mert
tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
Úr Jézus, te vagy a mi békénk, és kiengesztelődésünk; őrizz meg
minket szándékod szerint békében.
Az Úr békéje legyen veletek mindenkor.
És a te lelkeddel!
(Béke-kézfogás!)
Istenünk, tekints házad népére, amelyért a mi Urunk, Jézus Krisztus
vonakodás nélkül a bűnösök kezére adta magát, és vállalta a keresztre
feszítés kínjait. Aki él és uralkodik mindörökkön-örökké.
Áldjon meg titeket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
Amen.

