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2022. május 8.                 HÚSVÉT 4. VASÁRNAPJA 
                     Könyörgő nap a papi hivatásokért 
           

Húsvét negyedik vasárnapját a jó Pásztor vasárnapjának nevezzük. Ezen a vasárnapon a katolikus 
Egyház templomaiban lelkipásztorainkról, papjainkról, illetve a papi és szerzetesi hivatásról 
szoktunk megemlékezni. Egyházunk tanítása szerint a papok Krisztus munkatársai. Küldetésük 
Jézushoz hasonlít, sőt annak egyenes folytatása. 

OLVASMÁNY                                          ApCsel 13, 14. 43–52 
Pál apostol elismeri, hogy a Megváltóra vonatkozó ígéretek hordozói a választott nép fiai voltak, 
ezért elsőként nekik kell hirdetni az ígéretek beteljesedéséről szóló örömhírt. De ugyanakkor azt is 
következetesen hirdeti: Jézus nem egy nemzeti Messiás, hanem a világ Megváltója. S ezért a 
pogányokat sem lehet az örömhírtől megfosztani. 

VÁLASZOS ZSOLTÁR                                         99. Zsoltár  
Válasz: Mi az ő népe vagyunk, * és legelőjének nyája.  

SZENTLECKE                                               Jel 7, 9. 14b–17 
Az Isten országa a jó és a rossz küzdelmében bontakozik ki. Az Egyháznak, miközben a jó ügyet 
képviseli, sok szenvedés jut osztályrészül. De bízhat a jó győzelmében, mert hozzásegíti ehhez Isten 
ereje és segítsége. Nagy lesz azoknak a serege, akik megmossák ruhájukat a Bárány vérében és 
elnyerik tőle a megigazulás ajándékát.  

ALLELUJA                                                                     Jn 10, 14 
Jézus mondja: „Én vagyok a jó Pásztor, ismerem juhaimat, és juhaim ismernek engem.” 

EVANGÉLIUM                                                 Jn 10, 27–30 
Jézus, a jó Pásztor életét adta értünk, az ő juhaiért. Most is megad minden segítő kegyelmet ahhoz, 
hogy övéi meghallják szavait és kövessék hívását. 
Amíg benne bízunk, az Egyház sorsa és az egyes emberek üdvössége is biztonságban van. Hiszen az 
Atya átadott neki minden hatalmat a világ felett. 

AZ EUCHARISZTIÁHOZ 
„Uram, én a dicséret szavát mutatom be neked áldozatul; teljesítem, amit fogadtam” (Jón, 2, 10). De 
sokszor megígértem, megfogadtam már, hogy gyakori áldozó leszek! Nemcsak nézni és hallgatni 
akarom a szentmisét, hanem részt is akarok venni benne. A teljes részvételhez pedig hozzátartozik a 
szentáldozás is. 

ELMÉLKEDÉS 
Már a gondolat is kissé nyomasztólag hat ránk, ha hivatásunk súlyos terhére gondolunk, amelyre 
Isten kiválasztott minket. Úgy vagyunk, mint Péter apostol, amikor a hullámok fölött járt, és a 
tornyosuló vihartól megrettenve az Úrhoz kiáltott: „Uram, ments meg engem!” 
Ha az ember nem tud saját erejéből ilyen feladathoz felnőni, segítségére jön a mindenható Isten, aki 
mindenféle ellentmondás és sorscsapás közepette évszázadokon át kormányozta Egyházát. 
Bizonyára nekünk is segíteni fog, aki Isten szolgáinak szolgái közt a legkisebb és legutolsó vagyunk. 
Kezünket Krisztus kezébe téve és reá támaszkodva lépünk mi is annak a hajónak a kormányához, 
amelyet Egyháznak nevezünk. Ő a viharok közt is állandóan velünk van: bátorít, erősít és vigasztal 
minket.          I. János Pál pápa 

 
IMÁDSÁG PAPI HIVATÁSOKÉRT 

Jézusom, a lelkek isteni Pásztora, aki apostolaidat meghívtad és a 
lelkek halászaivá tetted őket: vond magadhoz a buzgó és nem ifjú 
lelkeket is, hogy tanítványaiddá és segítőiddé váljanak. Add, hogy 
érezzék a világ üdvözítése utáni szomjadat, amiért folyton megújítod 
papjaidnak keze által áldozatodat oltárainkon. Add, hogy minél 
többen kövessék hívó szavadat, folytassák művedet a földön, építsék 
Testedet, az Egyházat. Add, hogy a föld sója és a világ világossága 
legyenek. Amen.                                                               VI. Pál pápa 

ZSINATI TANÍTÁS 
Az emberek megváltásának és Isten tökéletes dicsőítésének művét az Úr Krisztus teljesítette be: 
főleg szenvedésének, a halálból föltámadásának és mennybe menetelének húsvéti misztériuma által. 
Így a mi halálunkat saját halálával legyőzte, és az életet föltámadásával újjá alkotta. A kereszten 
meghalt Krisztus oldalából fakadt az a csodálatos Szentség, amely maga az Egyház. 

– II. Vatikáni Zsinat Liturgikus Konstitúciója, 5 

ANYÁK NAPI IMA 
Mindenható Istenem! 
Köszönöm, hogy olyan édesanyát adtál nekem, aki megtanított 
engem legelőször is imádkozni. Áldd meg őt, és áldj meg minden 
édesanyát, akik az anyai méltóságban részesültek, és vállalták 
mindazokat a fáradalmakat, amelyeket miértünk tűrni és szenvedni 
kellett. Óvd meg őket, ahogyan ők óvtak bennünket minden 
veszélytől, lemondva minden kényelemről. 
Add, Istenünk, hogy minden édesanya a Te Szíved szerint nevelje 
gyermekeit! És áldd meg kérünk, a nagymamákat is, akik nekünk 
szüleinket felnevelték. 
Boldogságos Szűzanyánk, hozzád fordulunk. Fogadj minden 
édesanyát anyai palástod alá, segítsd őket, hogy olyan szeretettel 
gondozzák gyermekeiket, amint Te gondoztad egyszülött Szent 
Fiadat. Növeld az édesanyánkban is, bennünk is a hitet, a reményt 
és a szeretetet; segíts, hogy soha el ne veszítsük ezt. Taníts meg 
arra, hogy Istenben bízva boldogok legyünk minden veszélyben, s 
hogy egykor a fényes égi hazában veled együtt dicsőíthessük a 
teljes Szentháromságot. Amen. 

TÓTH TIHAMÉR JELMONDATA: 
A TŰZ SOHA NEM MONDJA, HOGY „ELÉG!”
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Húsvét negyedik vasárnapját a jó Pásztor vasárnapjának nevezzük. Ezen a vasárnapon a katolikus 
Egyház templomaiban lelkipásztorainkról, papjainkról, illetve a papi és szerzetesi hivatásról 
szoktunk megemlékezni. Egyházunk tanítása szerint a papok Krisztus munkatársai. Küldetésük 
Jézushoz hasonlít, sőt annak egyenes folytatása. 

OLVASMÁNY                                          ApCsel 13, 14. 43–52 
Pál apostol elismeri, hogy a Megváltóra vonatkozó ígéretek hordozói a választott nép fiai voltak, 
ezért elsőként nekik kell hirdetni az ígéretek beteljesedéséről szóló örömhírt. De ugyanakkor azt is 
következetesen hirdeti: Jézus nem egy nemzeti Messiás, hanem a világ Megváltója. S ezért a 
pogányokat sem lehet az örömhírtől megfosztani. 

VÁLASZOS ZSOLTÁR                                         99. Zsoltár  
Válasz: Mi az ő népe vagyunk, * és legelőjének nyája.  

SZENTLECKE                                               Jel 7, 9. 14b–17 
Az Isten országa a jó és a rossz küzdelmében bontakozik ki. Az Egyháznak, miközben a jó ügyet 
képviseli, sok szenvedés jut osztályrészül. De bízhat a jó győzelmében, mert hozzásegíti ehhez Isten 
ereje és segítsége. Nagy lesz azoknak a serege, akik megmossák ruhájukat a Bárány vérében és 
elnyerik tőle a megigazulás ajándékát.  

ALLELUJA                                                                     Jn 10, 14 
Jézus mondja: „Én vagyok a jó Pásztor, ismerem juhaimat, és juhaim ismernek engem.” 

EVANGÉLIUM                                                 Jn 10, 27–30 
Jézus, a jó Pásztor életét adta értünk, az ő juhaiért. Most is megad minden segítő kegyelmet ahhoz, 
hogy övéi meghallják szavait és kövessék hívását. 
Amíg benne bízunk, az Egyház sorsa és az egyes emberek üdvössége is biztonságban van. Hiszen az 
Atya átadott neki minden hatalmat a világ felett. 

AZ EUCHARISZTIÁHOZ 
„Uram, én a dicséret szavát mutatom be neked áldozatul; teljesítem, amit fogadtam” (Jón, 2, 10). De 
sokszor megígértem, megfogadtam már, hogy gyakori áldozó leszek! Nemcsak nézni és hallgatni 
akarom a szentmisét, hanem részt is akarok venni benne. A teljes részvételhez pedig hozzátartozik a 
szentáldozás is. 

ELMÉLKEDÉS 
Már a gondolat is kissé nyomasztólag hat ránk, ha hivatásunk súlyos terhére gondolunk, amelyre 
Isten kiválasztott minket. Úgy vagyunk, mint Péter apostol, amikor a hullámok fölött járt, és a 
tornyosuló vihartól megrettenve az Úrhoz kiáltott: „Uram, ments meg engem!” 
Ha az ember nem tud saját erejéből ilyen feladathoz felnőni, segítségére jön a mindenható Isten, aki 
mindenféle ellentmondás és sorscsapás közepette évszázadokon át kormányozta Egyházát. 
Bizonyára nekünk is segíteni fog, aki Isten szolgáinak szolgái közt a legkisebb és legutolsó vagyunk. 
Kezünket Krisztus kezébe téve és reá támaszkodva lépünk mi is annak a hajónak a kormányához, 
amelyet Egyháznak nevezünk. Ő a viharok közt is állandóan velünk van: bátorít, erősít és vigasztal 
minket.          I. János Pál pápa 

 
IMÁDSÁG PAPI HIVATÁSOKÉRT 

Jézusom, a lelkek isteni Pásztora, aki apostolaidat meghívtad és a 
lelkek halászaivá tetted őket: vond magadhoz a buzgó és nem ifjú 
lelkeket is, hogy tanítványaiddá és segítőiddé váljanak. Add, hogy 
érezzék a világ üdvözítése utáni szomjadat, amiért folyton megújítod 
papjaidnak keze által áldozatodat oltárainkon. Add, hogy minél 
többen kövessék hívó szavadat, folytassák művedet a földön, építsék 
Testedet, az Egyházat. Add, hogy a föld sója és a világ világossága 
legyenek. Amen.                                                               VI. Pál pápa 

ZSINATI TANÍTÁS 
Az emberek megváltásának és Isten tökéletes dicsőítésének művét az Úr Krisztus teljesítette be: 
főleg szenvedésének, a halálból föltámadásának és mennybe menetelének húsvéti misztériuma által. 
Így a mi halálunkat saját halálával legyőzte, és az életet föltámadásával újjá alkotta. A kereszten 
meghalt Krisztus oldalából fakadt az a csodálatos Szentség, amely maga az Egyház. 

– II. Vatikáni Zsinat Liturgikus Konstitúciója, 5 

ANYÁK NAPI IMA 
Mindenható Istenem! 
Köszönöm, hogy olyan édesanyát adtál nekem, aki megtanított 
engem legelőször is imádkozni. Áldd meg őt, és áldj meg minden 
édesanyát, akik az anyai méltóságban részesültek, és vállalták 
mindazokat a fáradalmakat, amelyeket miértünk tűrni és szenvedni 
kellett. Óvd meg őket, ahogyan ők óvtak bennünket minden 
veszélytől, lemondva minden kényelemről. 
Add, Istenünk, hogy minden édesanya a Te Szíved szerint nevelje 
gyermekeit! És áldd meg kérünk, a nagymamákat is, akik nekünk 
szüleinket felnevelték. 
Boldogságos Szűzanyánk, hozzád fordulunk. Fogadj minden 
édesanyát anyai palástod alá, segítsd őket, hogy olyan szeretettel 
gondozzák gyermekeiket, amint Te gondoztad egyszülött Szent 
Fiadat. Növeld az édesanyánkban is, bennünk is a hitet, a reményt 
és a szeretetet; segíts, hogy soha el ne veszítsük ezt. Taníts meg 
arra, hogy Istenben bízva boldogok legyünk minden veszélyben, s 
hogy egykor a fényes égi hazában veled együtt dicsőíthessük a 
teljes Szentháromságot. Amen. 

TÓTH TIHAMÉR JELMONDATA: 
A TŰZ SOHA NEM MONDJA, HOGY „ELÉG!”
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