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Irgalmasság
oltárkép

pa alakja mögötti Wadowicének,
szülővárosa templomának körvonala. Szent épület a templom, de
ez is anyag. Teher. A pápa azonban előre néz, Jézus felé, a szellemi felé. Oda és arra, aki felemel.
Szent Pál apostol filippiekhez írt
levelének szavai teljesednek itt
be: „elfelejtem, ami mögöttem van,
és nekilendülök annak, ami előttem van. Futok a kitűzött cél felé,
az égi hivatás jutalmáért, amelyre
Isten meghívott Krisztusban” (Fil
3,13-14).
Jézus alakja könnyed, szellemi,
lelki. Vékony, szinte lebeg. Nem
tudjuk hol áll, mert lábát nem
látjuk. Megjelenik valahonnan, és
ez a valahonnan is rajta van a
képen. Ugyanis ruhájának alsó
része nem itt, máshol van. Vagyis
a feltámadt Krisztus egyszerre
több helyen is tud lenni. Most
oldalról lép be a képbe, ebbe a
földi világba, de már nem itt van,
nem csak itt van. Nincs csak ide
kötve. Ruházata egyszerű, egy
halotti lepel, ami könnyed ruhaként, néha el-elállva, önálló szabad mozgásokat is végez testén.
Úgy tűnik, a szenvedésben elgyengült Jézusnak nem nagy teher a ruha viselése. Szinte fátyolként ráomlik. Halálból élet lett.
Testből lélek lett. Szemfedőből,
ünneplő ruha.
Az evangélium tanúsága szerint „nyolc nap múlva ismét
együtt voltak a tanítványok, s Tamás is ott volt velük. Ekkor újra
megjelent Jézus, bár az ajtó zárva
volt. Belépett, megállt középen, és
köszöntötte őket: „Békesség nektek!” Aztán Tamáshoz fordult:
„Nyújtsd ide az ujjadat és nézd
kezemet! Nyújtsd ki a kezedet és
tedd oldalamba! S ne légy hitetlen, hanem hívő!” Tamás fölkiáltott: „Én Uram és Istenem!” Jézus
csak ennyit mondott: „Hittél, mert
láttál. Boldogok, akik nem látnak,
mégis hisznek”. (Jn 20,26-29).
Nyolc nap múlva, húsvét után,
irgalmasság vasárnapján újra
megjelenik Jézus, bár az ajtók
zárva voltak. Megmutatja irgalmasságának jeleit. Ezek a felénk

A feltámadt Krisztus már nincs
helyhez kötve. Ahogyan megjelent Tamás apostolnak, úgy bármikor nekünk is megmutathatja
magát egyszerű embereknek.
Krisztus földi helytartójának is. A
képen Szent II. János Pál pápának.

A félmillió forintba került, 140
cm-szer 72 cm-es festmény felső
hátterét a világos színek, kék és
barna foglalják el, ami lefelé egyre sötétebb tónusba megy át. A
fenti világos színek a felső, menynyei világot jelentik, ahol ritkásabb a levegő, szakadozottak a
felhők. A lélek országa ez. Itt világos van, átláthatóság és fény,
könnyedség. A földi alsó létet a
sötét színek és a nehézség uralja.
Sok a ruha, amibe fel vagyunk
öltözve (hatalom, rang, pénz, gazdagság stb.). A bordó, mint erős
testes szín, a gazdagon díszített
karing, hosszú fehér reverenda, a
dúsan hímzett stóla. A nehéz
anyagok földre húzzák az embert.
A föld és földies felé, ami nehéz,
térdet és testet egyaránt meghajlít. Az anyagi összeroskad, a lelki
azonban áll. A világi gondok hátunkat is terhelik, ahogyan a pá-
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tárt, oldalán és kezén lévő sebek,
nem azért vannak, hogy vádoljanak bennünket elkövetett bűneinkért, hanem, hogy bocsánatot
hirdessenek: békesség nektek.
Ezen túl a sebek nem bűnjelek és
bizonyítékok, hanem a feloldozás
és megbocsátás örök poszterei.
Tamás, a hitetlen apostol kíváncsi Jézus sebeire. Kérdez, kutakodik, keres, kételkedik. Hitetlen.
Jelek és csodák kellenek neki.
Látni akar! Mennyire más a hívő
II. János Pál pápa, akinek a képen megjelenik a feltámadt Úr.
Neki is megmutatja sebeit, de ő
nem néz azokra. Ő anélkül is
hisz. Nem kérdez, ujjával nem
akar érinteni. Összekulcsolja
megöregedett, nehezen hajló ujjait és szó nélkül imádja a megjelent Jézust és annak lassan
gyógyuló, még időnként vérző
kezét.
II. János Pál pápa méltó módon
került a képre, a megdicsőült
Krisztus lábai elé. Neki köszönhetjük Irgalmasság vasárnapját,
melyet 2000. április 30-án vezetett be a világ egyházba, mint
ünnepet. Ezen a napon avatták
szentté Fausztina nővért is. Azt a
33 évet élt lengyel apácát, aki
Isten közeli élményeiről naplót
vezetett, és akinek látomásában
a megjelent Jézus ígéreteket tett.
„Azt kívánom, hogy a képet (...)
húsvét után az első vasárnap ünnepélyesen áldják meg. Ez a vasárnap legyen az Irgalmasság
ünnepe. (...) Kívánom, hogy az
Irgalmasság ünnepe menedék és
menekvés legyen minden lélek,
főleg a szegény bűnösök részére.
Ezen a napon megnyílik irgalmam mélysége, (...) Az a lélek aki
gyónáshoz és szentáldozáshoz járul teljes bűnbocsánatot nyer, és
mentesül a büntetés alól." (részlet
Fausztina nővér naplójából).
Köszönöm kedves híveimnek és
Simon Ferenc festőművész úrnak, hogy támogatásukkal, munkájukkal hozzájárultak ennek a
nekünk igen értékes festménynek
a megszületéséhez.
G.F.

Szent Fausztina
nővér
Sz: 1905. augusztus 25. Glogowiec
†: 1938. október 5. Krakkó
Harminchárom évet élt a Földön.
Istennel való bensőséges kapcsolatából kaptuk meg általa az Isteni
Irgalmasság forrását, mely Jézus
testéből mint vér és víz sugároz.
„Felfoghatatlan kegyelemben részesítem azokat a lelkeket, akik
bizalommal vannak irgalmasságom iránt. Hirdesd ezt a világnak!” Fausztina válasza Jézusnak:
„Tedd irgalmassá szememet, hogy
minden lélekben a jót lássam!”
Életének ötödik évében már érezte
Isten ajándékának kegyelmét. Álmában az Istenanya kézenfogva
vezette őt végig a Paradicsomban.
A család nagy szegénységben élt.
Tíz gyermek közül ő volt a harmadik.
Az elhivatottságot 14 éves korában érezte erősen. Szülei hallani
sem akartak róla, hiszen iskolája
is csak 2 elemi volt, írni is alig tudott, és hozomány nélkül nem léphet be egy kolostorba sem.
Tizennyolc évesen több kolostornál próbálkozott, de szegényes ruházata, gyenge iskolázottsága, s
nem utolsó sorban hozományának
hiánya miatt nem fogadták be.
Jézus irányította Varsóba, ahol
megkezdhette a jelölt időt. Mindig
érezte, hogy Isten életszentségre
hívja őt. Viszont itt az engedelmesség tűzpróbáját másfél éven át
viselte. Elérkezett a fogadalom
napja, hallotta Jézus hangját:
„Mindig a szívedben vagyok”. Látomásait, Jézussal való személyes
beszélgetéseit még gyóntatója sem
hitte. Mély szomorúságában Kis
Terézhez fordult, aki megjelent
neki álmában és azt mondta: „Én
is sokat szenvedtem”. Ezt megismételte. „Isten soha nem tesz bennünket próbára erőnkön felül.”
Prófétai látomásai: Isten haragja
Lengyelország felett.
Háború, mely elpusztítja Európát. Ez a háború sokáig fog tartani. Lengyelország túléli ugyan, de
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sokan fognak meghalni, de akik
életben maradnak, szeretni fogják
egymást. A próféta mindig Isten
nevében beszél, Isten lépésrőllépésre vezette Fausztina nővért a
lelki egyesülés felé. „Beszélj a világnak irgalmasságomról.” Gyóntatója ünnepélyes fogadalomtétele
előtt így szólt hozzá: – Ön jó úton
jár, hűséges az Úr Jézushoz, és ne
törődjön azzal, hogy mit mondanak Önről az emberek!
Elkészült egy kép Fausztina kérésére, de nem megelégedésére.
Egy későbbi járta be az egész világot a vér és víz sugarával. Fausztina rendkívüli kegyelmét nem kaphatja meg mindenki, de hétköznapjaink megpróbáltatásainak
hősies elviselésében az isteni irgalmasság részesei lehetünk.
F.D.-né

Te kit választanál?
Az előző kérdésünkre a helyes
válasz: Márta volt. Egyszer Jézus
betért egy Márta nevű asszony
házába. Ennek volt egy húga, Mária. Ez odaült az Úr lábához és
hallgatta, míg Márta a konyhában
sürgött-forgott. Egyszer csak megállt. „Uram - méltatlankodott Húgom elnézi, hogy egyedül szolgáljalak ki. Szólj neki, hogy segítsen!” Ekkor mondta Jézus, hogy
„Mária a jobbik részt választotta”
Új kérdésünk: Kiről írta a krónikás: „Testedben tiszta, lelkedben fényes, szívedben bátor, miként vad oroszlán”
1.
Szent Lőrinc?
2.
Szent László?
3.
Szent Alajos?
4.
Szent Kázmér?
A helyes válaszokat névvel és
címmel ellátva, péntek estig dobják be a plébánia postaládájába. A
helyes megfejtők között egy könyvet sorsolunk ki. A nyertes nevét a
május 14-i számban közöljük. A
Szent Ilonával kapcsolatos rejtvény nyertese: Kéri Györgyné.
M.L.
Iroda nyitvatartása:
Hétfő - Kedd: 8:00-12:00 és
12:30-15:00
Szerda, Csütörtök, Péntek:
8:00-12:00

Létige
30. v.: ApCsel 2,14.22-28; Zs 15;
1Pét 1,17-21; Lk 24,13-35
1. h.: ApCsel 6,8-15; Zsolt 118; Jn
6,22-29
2. k.: ApCsel 7,51-8,1a; Zsolt
30; Jn 6,30-35
3. sz.: 1Kor 15,1-8; Zsolt 18; Jn
14,6-14
4. cs.: ApCsel 8,26-40; Zsolt 65; Jn
6,44-51
5. p.: ApCsel 9,1-20; Zsolt 116; Jn
6,52-59
6. sz.: ApCsel 9,31-42; Zsolt
115; Jn 6,60-69
7. v.: ApCsel 2,14a.36-41; Zs 22;
1Pét 2,20b-25; Jn 10,1-10

Anyakönyvi hírek
Keresztelés:
Zsófia, Jassó Krisztián és Török
Erzsébet; Barnabás, Jójárt Csaba
és Rózsa Ildikó Edit; Viktória, Makra József és Csiszár Henriett gyermeke a keresztség
szentségében részesült 2017. április 23-án.
Esküvő:
Erdélyi Zsolt és Hajó Adrienn;
Farkas Dániel és Czikk Nóra a
házasság szentségében részesültek 2017. április 22-én.
Temetés: † Lajkó Pálnét sz.:
Horváth Magdolnát életének 88.
évében 2017. április 18-án a kiskundorozsmai temetőben utolsó
útjára kísértük.
P.Gy.

Hirdetések
• Május hónapban a hétköznapi
szentmisék este 6 órakor kezdődnek, a misék végén imádkozzuk a lorettói litániát.
• A héten lesz elsőpéntek, délelőtt
a betegeket látogatjuk, este a
mise végén imádkozzuk a Jézus
Szíve litániát.
• Vasárnap elsővasárnap, a délelőtti mise végén imádkozzuk a
Jézus Szíve litániát.
P.Gy.
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