
Húsvét utáni 4.  vasárnap  
Jó pásztor vasárnapja           



  

  

 

 

   

 

 

   
 

„Abban az időben Jézus így szólt: Én vagyok a jó pásztor. A jó 

pásztor életét adja a juhokért. A béres azonban, aki nem pásztor, 

akinek a juhok nem a sajátjai, otthagyja a juhokat, és elfut, amikor 

látja, hogy jön a farkas. A farkas aztán elragadja és szétkergeti 

őket. A béres azért fut el, mert béres, és nem törődik a juhokkal. 

Én vagyok a jó pásztor. Ismerem enyéimet, és enyéim is ismernek 

engem, – mint ahogy az Atya ismer engem, és én ismerem az 

Atyát. Életemet adom a juhokért. De más juhaim is vannak, 

amelyek nem ebből az akolból valók. Ezeket is vezetnem kell. 

Hallgatni fognak szavamra, és egy nyáj lesz és egy pásztor. 

Azért szeret engem az Atya, mert odaadom az életemet, hogy majd 

ismét visszavegyem. Nem veszi el tőlem senki, magam adom oda, 

mert van rá hatalmam, hogy odaadjam, és van rá hatalmam, hogy 

visszavegyem. Ezt a parancsot kaptam Atyámtól.” 

           Jn 10,11-18 
           



  

  

 

 

   

 

 

   
 

Könyörgőnap a papi hivatásokért 

 

„2021. április 25-én délben a Szentatya Jézusnak, a jó pásztornak 

három fő tulajdonságáról elmélkedett: a jó pásztor védelmezi, 

ismeri és szereti juhait. Kérte, hogy imádkozzunk papi és szerzetesi 

hivatásokért.” 

A teljes beszéd elérhető a Magyar Kurír oldalán 
           

https://www.magyarkurir.hu/hirek/ferenc-papa-mindannyian-elmondhatjuk-jezus-ismer-engem
https://www.magyarkurir.hu/hirek/ferenc-papa-mindannyian-elmondhatjuk-jezus-ismer-engem
https://www.magyarkurir.hu/hirek/ferenc-papa-mindannyian-elmondhatjuk-jezus-ismer-engem
https://www.magyarkurir.hu/hirek/ferenc-papa-mindannyian-elmondhatjuk-jezus-ismer-engem
https://www.magyarkurir.hu/hirek/ferenc-papa-mindannyian-elmondhatjuk-jezus-ismer-engem


   Április 29. –   
Nemzetközi Táncnap vagy  

A tánc világnapja  



   
    A Tánc világnapja, amelyet 1982-ben a Nemzetközi 

Színházi Intézet (ITI) Táncbizottsága alapított. Az 

időpontot a XVIII. századi nagyszerű elméletíró és 

koreográfus Jean-Georges Noverre-nek, a "balett 

Shakespeare-jének” a születésnapjára jelölték ki. 

 

 
 
   

    Minden évben felkérik a táncművészet egyik 

kiemelkedő személyiségét, hogy írjon egy köszöntőt erre 

a napra. Az üzenetet a világ számtalan nyelvére 

lefordítják és megjelentetik. Az eseménysorozat célja, 

hogy népszerűsítsék a műfajt. 

 
 

 



   
    Az idei év üzenetét elolvashatjuk a Nemzetközi 

Táncnap hivatalos oldalán  

 

 

 
 
   

Az üzenetet megfogalmazta: 

Friedemann Vogel, balett-táncos  

 
 

 

https://www.international-dance-day.org/messageauthor.html


    Május 1.  
  



Május hónap folyamán, sok helyen 1-jén 

májusfát állítottak a természet újjászületésének 

szimbólumaként. A székelyek jakabfának, 

hajnalfának is nevezik. A források már a XV. 

században is említik ezt a szép szokást, de 

eredete valószínűleg még régebbi, a római 

Florália pogány szokásából eredeztethető. 

Ezeknek a több napig tartó fesztiváloknak a 

késői utóda a majális. Eredetileg 

termékenységünnep volt. 

A májusfához való fát a legények éjszaka vágták 

ki az erdőn, feldíszítették szalagokkal, 

virágokkal, tojással, borral, és a lányos házak elé 

állították. Ezzel adták a falu tudtára, hogy 

melyik lány tetszik nekik. Néhol a házakat is 

felékesítették zöld lombokkal. Sok helyütt 

pünkösdkor "kitáncolták” a fát, azaz kidöntését 

mulatságokkal, tánccal ünnepelték. 

 

 



    Május 1. –  a munka ünnepe    



  
A munkavállalók szolidaritási napja, a munka ünnepe minden évben május 1-jén van. 

A munka ünnepe (korábban a munkások ünnepe) a nemzetközi munkásmozgalmak által 

kiharcolt ünnepnap, a legtöbb országban hivatalos állami szabadnap, amely a munkások 

által elért gazdasági és szociális vívmányokról hivatott megemlékezni. A legtöbb 

országban május elsején, az Amerikai Egyesült Államokban és Kanadában viszont 

szeptember első hétfőjén ünneplik. 

Május elsejét, a munka ünnepét 1882 óta ünneplik, amely közel egy évszázadon át volt a 

munkások nemzetközi ünnepe. Az 1990-es évektől pedig a munkavállalók szolidaritási 

napja lett. 

Május 1-je hasonló tartalommal 1955 óta XII. Piusz pápa rendelete nyomán katolikus 

egyházi ünnep is, Munkás Szent József, a munkások védőszentje tiszteletére. 

1955-ben a római katolikus egyház is csatlakozott a világ dolgozóihoz, amikor XII. Piusz 

pápa május 1-jét Munkás Szent József emléknapjává nyilvánította, és így május 1. 

katolikus ünnep is lett. Korábban a szent tiszteletének hónapja általában március volt, 

Magyarországon is. Munkás Szent József az ácsok, asztalosok, erdészek, famunkások, 

favágók, bognárok,  kádárok, tímárok védőszentje. 

 
 



    Május első vasárnapja –   
Anyák napja  

  



  

 Anyák Napja, az anyák tiszteletére tartott ünnepnap, melyen az anyaságról emlékezünk 

meg. Az amerikai eredetű hagyományt Magyarországon a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt 

honosította meg. A Magyar Ifjúsági Vöröskereszt kezdeményezte az Anyák napja 

országos bevezetését a májusi Mária-tisztelet hagyományaival összekapcsolva május első 

vasárnapján. 

 

A legelső Anyák Napi ünnepséget Magyarországon, 

1925. március 8-án a MÁV gépgyár foglalkoztatójában munkásgyerekeknek tartották.  

Szerte a világon más és más az anyák napja dátuma: 

 Anyák napja a német nyelvterületen is nagy ünnepnek számít. Németországban május 

második vasárnapján van. 

Spanyolországban az anyák napja december 8-a, a Szeplőtelen Fogantatás ünnepe, így 

nemcsak a család anyáit tisztelik meg, hanem Máriát, Jézus anyját is.  

Franciaországban az anyák napja május utolsó vasárnapján van. Egy csokor virágra 

emlékeztető különleges tortát ajándékoznak az édesanyáknak egy családi vacsorán. 

 

 



  

 Ágh István: Virágosat álmodtam 

 

Édesanyám, 

virágosat álmodtam, 

napraforgó- 

virág voltam álmomban, 

édesanyám, 

te meg fényes nap voltál, 

napkeltétől 

napnyugtáig ragyogtál. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Móra Ferenc : Anyának 

 

Álmomban az éjszaka 

aranykertben jártam. 

Aranykertben aranyfán 

aranyrigót láttam. 

Aranyrigó énekét 

a szívembe zártam. 

 

Ahány levél lengedez 

szélringatta ágon, 

ahány harmatcsepp ragyog 

fűszálon, virágon 

Édesanyám, fejedre 

annyi áldás szálljon. 

 



www.gfe.hu 

/gal.ferenc.egyetem 

/gal.ferenc.egyetem 

Források: 
 
 
Nemzetközi táncnap 

Munka ünnepe 

Anyák napja 

 
 
 

 

 

 

  

 

  

 

 

   
 
 

 

 

 

 

 

  

 

http://www.tanc.hu/tanc-vilagnapja-aprilis-29/
https://nevezetesnapok.hu/vilagnapok/munka-unnepe/
https://jelesnapok.oszk.hu/prod/unnep/anyak_napja

