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2022. május 15.                 HÚSVÉT 5. VASÁRNAPJA 
                            Alleluja + Alleluja + Alleluja          

A hívő ember legfőbb kötelessége a szeretet. Ez alól soha, senki felmentést nem kaphat. Lehet 
felmentést kérni a házasságkötési akadályok alól, indokolt esetben a böjt és a misén való részvétel 
alól is. De a szeretet cselekedetei alól nem nyerhetünk és főleg nem adhatunk magunknak 
felmentést. Ez ugyanis keresztény voltunk elárulása lenne. 

OLVASMÁNY                                               ApCsel 14, 21b–27 
Az apostolok bízhatnak abban, hogy munkájuk végzéséhez megkapják a Szentlélek ajándékait: a 
bölcsesség, az okosság és a lelkierő kegyelmét. Az Isten kegyelmének elnyeréséért azonban nekünk 
is meg kell tennünk mindent: Elöljárók és hívők egyaránt böjtöléssel és buzgó imával igyekezzenek 
magukat méltóvá tenni a kegyelem elnyerésére. 

VÁLASZOS ZSOLTÁR                                       144. Zsoltár  
Válasz: Istenem és királyom, magasztallak téged, *  
  szent nevedet áldom örökkön-örökké.     

SZENTLECKE                                                    Jel 21, 1–5a 
Az üdvösség helyét, a „mennyei Jeruzsálemet” Krisztus már kiérdemelte számunkra. Rajtunk a sor, 
hogy földi  életünk helytállásával, kötelességeink hűséges teljesítésével méltók legyünk belépni az 
üdvözültek honába.  

ALLELUJA                                                                      Jn 13,34 
Jézus mondja: „Új parancsot adok nektek, * szeressétek egymást, ahogy én szeretlek titeket.” 

EVANGÉLIUM                                         Jn 13, 31–33a. 34–35 
Jézus egész élete az Atya megdicsőítése volt. De különösen is megdicsőítette őt szenvedésének 
készséges elfogadása által. 
Jézushoz hasonlóan legyünk mi is mindig és mindenben engedelmesek a mennyei Atya iránt. Akkor 
remélhetjük, hogy minket is megdicsőít majd az ő örökkétartó országában. 

AZ EUCHARISZTIÁHOZ 
A szeretet szentségének, az Eucharisztiának vétele figyelmeztet, de segítséget is ad nekünk a szeretet 
gyakorlásához.  

ELMÉLKEDÉS 
Az nem elég, hogy kenyeret, ruhát, pénzt, tanácsot adunk a felebarátunknak. A magatartás is nagyon 
fontos. Hozzátartozik ez is: „Hallottál szót felebarátod ellen? Haljon az meg benned!” * A 
szeretetnek egyik legnagyobb cselekedete, amikor Szent Pál intelmét megvalósítjuk: „Egymás terhét 
viseljétek!” (Gal 6, 2). * A példa az anya szeretete gyermeke iránt: mennyi illetlenséget, 
csintalanságot elvisel, mert szereti gyermekét. A testvér iránti szeretet fokmérője a türelem. 
                            Radó Polikárp 

NEPOMUKI SZENT JÁNOS 
áldozópap és vértanú – május 16.

1330 táján született Nepomukban (Csehországban). Pappá szentelése (1372) 
után több egyházi tisztséget töltött be, majd a prágai érsek általános helynöke 
lett. Az Egyház jogait erélyesen védelmezte IV. Vencel királlyal szemben, aki 
elfogatta, és kegyetlenül megkínoztatta, hogy a gyónási titoktartás 
megszegésére kényszerítse. A feldühödött király 1393. március 20-ának estéjén 
a Moldva folyóba dobatta. Halála után 30 évvel a szentté avatási vizsgálat 
kapcsán nyelvét épségben találták. Testét a prágai székesegyházban őrzik. 
1729-ben avatták szentté. 

          BAYLON SZENT PASZKÁL 
    Hitvalló – május 17.
XIII. Leó pápa 1902-ben az eucharisztikus művek védőszentjévé tette 
az egyszerű spanyol ferences testvért, Baylon Szent Paszkált (1540–
1592). A hitvalló szentet 1690-ben kanonizálták. 

„Vágyom az Istennek tetsző engedelmesség után, hogy ne kelljen 
nekem azzal törődnöm: jó-e, amit teszek. Nincs nagyobb jó, mint a vak 
engedelmesség, amelyben úgy él az ember, mint az újszülött anyja 
karjai közt.”                  Baylon Szent Paszkál 

Életét az Oltáriszentség tisztelete határozta meg; hosszú órákon át 
térdelve imádkozott a szentségtartó előtt. 
Pünkösd vasárnapján halt meg a villareali kolostorban, éppen akkor, 
amikor úrfelmutatáskor megszólaltak a csengettyűk. Halála után 
sírjánál számos csoda történt. 
Baylon Szent Paszkál a pásztorok és az eucharisztikus kongresszusok 
védőszentje. A művészi ábrázolásokon az Oltáriszentség előtt térdelve 
látható, máshol juhait őrzi. 
 

BOLDOG SCHEFFLER JÁNOS 
püspök és vértanú – május 17. 

Tízgyermekes családban született 1887. október 29-én, Kálmándon 
(Szatmár vármegye). A Szatmárnémeti Katolikus Gimnáziumban, a 
Pázmány Péter Tudományegyetemen, majd Rómában, a Gregorianán 
tanult. Volt segédlelkész, plébános, teológiai tanár, lelki vezető. 
A Szentszék 1942. március 26-án kinevezte a szatmári egyházmegye 
püspökévé, március 28-án pedig nagyváradi apostoli kormányzóvá. 
Május 17-én a szatmári székesegyházban szentelték püspökké. 
Élete fő célja: Isten akaratának keresése, felismerése és teljesítése. 
Püspöki jelmondata „Ut omnes unum sint” szellemében próbálta 
összefogni szétdarabolt egyházmegyéjét, vezetni papjait és híveit. 

1950-ben szembeszegült a romániai katolikus egyházat a pápától elszakítani akaró kommunista 
törekvésekkel, kényszerlakhelyre vitték, majd letartóztatták. Jilava börtönében halt meg 1952. 
december 6-án. Boldoggá avatása 2011. július 3-án, Szatmárnémetiben volt.



2022. május 15.                 HÚSVÉT 5. VASÁRNAPJA 
                            Alleluja + Alleluja + Alleluja          

A hívő ember legfőbb kötelessége a szeretet. Ez alól soha, senki felmentést nem kaphat. Lehet 
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VÁLASZOS ZSOLTÁR                                       144. Zsoltár  
Válasz: Istenem és királyom, magasztallak téged, *  
  szent nevedet áldom örökkön-örökké.     

SZENTLECKE                                                    Jel 21, 1–5a 
Az üdvösség helyét, a „mennyei Jeruzsálemet” Krisztus már kiérdemelte számunkra. Rajtunk a sor, 
hogy földi  életünk helytállásával, kötelességeink hűséges teljesítésével méltók legyünk belépni az 
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ALLELUJA                                                                      Jn 13,34 
Jézus mondja: „Új parancsot adok nektek, * szeressétek egymást, ahogy én szeretlek titeket.” 

EVANGÉLIUM                                         Jn 13, 31–33a. 34–35 
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remélhetjük, hogy minket is megdicsőít majd az ő örökkétartó országában. 

AZ EUCHARISZTIÁHOZ 
A szeretet szentségének, az Eucharisztiának vétele figyelmeztet, de segítséget is ad nekünk a szeretet 
gyakorlásához.  

ELMÉLKEDÉS 
Az nem elég, hogy kenyeret, ruhát, pénzt, tanácsot adunk a felebarátunknak. A magatartás is nagyon 
fontos. Hozzátartozik ez is: „Hallottál szót felebarátod ellen? Haljon az meg benned!” * A 
szeretetnek egyik legnagyobb cselekedete, amikor Szent Pál intelmét megvalósítjuk: „Egymás terhét 
viseljétek!” (Gal 6, 2). * A példa az anya szeretete gyermeke iránt: mennyi illetlenséget, 
csintalanságot elvisel, mert szereti gyermekét. A testvér iránti szeretet fokmérője a türelem. 
                            Radó Polikárp 

NEPOMUKI SZENT JÁNOS 
áldozópap és vértanú – május 16.

1330 táján született Nepomukban (Csehországban). Pappá szentelése (1372) 
után több egyházi tisztséget töltött be, majd a prágai érsek általános helynöke 
lett. Az Egyház jogait erélyesen védelmezte IV. Vencel királlyal szemben, aki 
elfogatta, és kegyetlenül megkínoztatta, hogy a gyónási titoktartás 
megszegésére kényszerítse. A feldühödött király 1393. március 20-ának estéjén 
a Moldva folyóba dobatta. Halála után 30 évvel a szentté avatási vizsgálat 
kapcsán nyelvét épségben találták. Testét a prágai székesegyházban őrzik. 
1729-ben avatták szentté. 

          BAYLON SZENT PASZKÁL 
    Hitvalló – május 17.
XIII. Leó pápa 1902-ben az eucharisztikus művek védőszentjévé tette 
az egyszerű spanyol ferences testvért, Baylon Szent Paszkált (1540–
1592). A hitvalló szentet 1690-ben kanonizálták. 
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nekem azzal törődnöm: jó-e, amit teszek. Nincs nagyobb jó, mint a vak 
engedelmesség, amelyben úgy él az ember, mint az újszülött anyja 
karjai közt.”                  Baylon Szent Paszkál 

Életét az Oltáriszentség tisztelete határozta meg; hosszú órákon át 
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védőszentje. A művészi ábrázolásokon az Oltáriszentség előtt térdelve 
látható, máshol juhait őrzi. 
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