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Meglepetés 
Ferenc pápa 2015. április 11-én 

bullában hirdette meg az irgal-

masság szent évét. A meghirdetés 

után a szent év 2015. december 8-

án, Szeplőtelen fogantatás ünne-

pén vette kezdetét. A kiadott ren-

delkezés a  „Misericordiae vultus” 

az „irgalmasság arca” nevet viseli. 

Jézus, a mennyei Atya irgalmának 

arca. Aki Jézusra néz, az az Atyát 

látja. A pápai irat így fejeződik 

be: „ebben a jubileumi évben, en-

gedjük, hogy Isten meglepjen ben-

nünket”. Az alábbi gondolatokban 

neves emberek osszák meg velünk 

tapasztalataikat az irgalmasság-

ról. 

 Az irgalmasság az a dolog, me-

lyet úgy adsz az embereknek, 

hogy nem érdemlik meg azt. 

Joyce Meyer 

 Éjszaka a rettegés időszaka, de 

az irgalomé is. Vannak igazsá-

gok, melyeket csak a sötétben le-

het látni. – Isaac Bashevis 

 Tudom, hogy szeretsz engem. A 

kérdés csak az, mennyire? 

Jodi Picoult 

 A gyermekek ártatlanok és ezért 

szeretik az igazságot. Míg közü-

lünk sokan gonoszak és ezért sze-

retik az irgalmasságot. 

G.K. Chesterton 

 Az emberek 10 százaléka kegyet-

len, bármit kérnek is tőlük. 10 

százalékuk irgalmas ugyanezen 

az alapon. A maradék 80 száza-

lék bármelyik irányba mozgatha-

tó. - Susan Sontag 

 Mindennapi életünk hasonló az 

angyalokéhoz, akik Jákob létrá-

ján le-föl sétálnak. Vagy ahhoz a 

kocsihoz, melyet József küldött 

apjáért, Jákobért. Mindkét eset-

ben az Isten irgalma gondosko-

dott mindenről. 

Charles Haddon Spurgeon 

 Minden nap elvégzem a szentgyó-

nást. Inkább Isten irgalmára bí-

zom magam, ahelyett, hogy saját 

ártatlanságomban higgyek. 

Szent Ágoston 

 Kivonultam a világból és keres-

tem egy magányos helyet. Telje-

sen belefáradtam abba, hogy 

meghajoljak az olyan tömeg előtt, 

akik az alázatosságról azt hiszik, 

hogy gyengeség, az irgalomról, 

hogy gyávaság, s a sznobizmus-

ról, hogy erő. – Kahlil Gibran 

 Szükségünk van arra, hogy a sze-

gények evangélizáljanak bennün-

ket. Sok mindent tudnának taní-

tani nekünk. – Ferenc pápa 

 A bűn több mint egy szennyfolt. A 

bűn, seb. Ezt ápolni, gyógyítani 

kell. A hely, ahol találkozhatom 

Jézus irgalmával: a bűneim. 

Ferenc pápa 

G.F. 

Evangélium 
…síron innen, síron  

túl… (Jn 20,5) 

Mária Magdolna, Péter és János 

a szeretet tanítvány, ismerik Jé-

zust. Mind a hárman másként 

ismerik őt. Péter fölnéz rá, mint 

mesterére, akitől sokat tanulhat. 

Kaphat tőle sok mindent. Mária 

Magdolna hálás Jézusnak, hiszen 

hét ördögöt űzött ki belőle. Ő is 

kapott Jézustól gyógyulást, bűn-

bocsánatot. Ezek érdekkapcsola-

tok. Ezek attól léteznek, hogy az 

egyik ad valamit a másiknak. 

János arról kapta nevéhez a jel-

zőt, szeretet tanítvány, mert őt 

nem az érdekli, mit tud adni neki 

Jézus, hanem, hogy mi van Jézus-

ban benne. Ő semmit nem akar 

tőle, csak Jézussal, Jézusban len-

ni. A szeretet tanítványban a sze-

retet ezt jelenti, érdekmentes, ha-

szonnélküli kapcsolat. Azt írja 

Müller Péter: „az igazi szeretetet 

nem adjuk vagy kapjuk, az 

van.” Az igazi szeretet az nem pia-

ci szintű, kereskedelmen alapuló 

kapcsolat. 

Jézus teste a sír, lelke a sír bel-

seje. Mária Magdolna szerelmes 

Jézusba. Ezért nem néz be a sírba, 

Jézusba, mert őt nem érdekli az, 

ami Jézusban van. János, a szere-

tet tanítvány először ér a sírhoz, 

de nem megy be, hanem előre en-

gedi Pétert. A főapostolnak kell 

elsőnek belépnie a barlangba, hi-

szen ő a pápa, ő az első. Péter be-

lép, és csak tárgyakat lát Jézus-

ban. Gyolcsokat, kendőt, ruhada-

rabokat. Nem nagyon érdekli őt 

sem, van-e még ott valami ezen 

kívül. Végül belép Jézusba a sze-

retet tanítvány is, és ő mindent 

ért és hisz. Ő otthon van Jézus-

ban. 

Péter és Mária Magdolna nem 

ismerték Jézust olyan mélységben 

és bensőségesen, mint a szeretet 

tanítvány. Mert ők eddig nem vol-

tak kíváncsiak arra, hogy mi lakik 

Jézusban, csak arra, hogy mit tud 

adni, vagy segíteni rajtunk. Mit 

várhatunk vagy kaphatunk tőle. 

Jegyesek jöttek a plébániára, 

akik körülbelül 8 éve már ismerik 

egymást. Együtt járnak, együtt 

élnek. Megkérdeztem a mennyasz-

szonyt, hogy a vőlegény milyen 

vallású. Nem tudta megmondani. 

8 év együttélés óta erről még nem 

esett szó. Valószínűleg azért, mert 

nem fontos. 

A szeretet, nem csak azt jelenti, 

szeretlek téged, hanem szeretem 

mindazt, amit szeretsz. Mert az is 

te vagy, ami hozzád tartozik. Any-

nyira szeretlek, hogy mindent sze-

retek, amit te szeretsz. Amikor 

szeretlek, látlak. Látom, mi törté-

nik benned. Nem vagyok hívő. De 

azért megyek el a szentmisére, 

mert te szeretsz szentmisére járni. 

És nekem fontos az, ami neked 

fontos. Azért megyek el veled a 

templomba, mert te szeretnéd, 

csak talán nem mered mondani, 

hogy jó lenne, ha eljönnél velem 

oda. 

Van, akinek fontos, hogy mi van 

a másik emberben belül. Van, aki-

nek csak az lényeges, mit tud adni 

a másik. Mennyit keres, hány gye-

reket szül, hogy öltözik, hogy néz 

ki. Más-más párkapcsolati szintek 

vannak. Egyesek ebben élnek, má-

sok boldogok is benne, vannak, 

akik élvezik is, ismét mások csak 

elviselik. Olyanok is vannak, akik 

tengődnek vagy szenvednek. 

Amikor húsvétvasárnap mi is 

letérdelünk a szentsírhoz, hogy 

imádkozzunk szeretteinkért, csa-

ládjainkért, ne felejtsünk el leg-

alább gondolatban egy kicsit bel-

jebb menni a sírba, a másik gon-

dolataiba, érzéseibe, fájdalmaiba 

és örömeibe, hátha ott többet tu-

dunk meg a másikról és magunk-

ról is. (G.F.)  
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Létige 
8. v.: ApCsel 4,32-35; Zs 117; 1Jn 

5,1-6; Jn 20,19-31    

9. h.: Iz 7,10-14; Zs 39; Zsid 10,4-

10; Lk 1,26-38   

10. k.: ApCsel 4,32-37; Zs 92; Jn 

3,7b-15  

11. sz.: ApCsel 5,17-26; Zs 33; Jn 

3,16-21  

12. cs.: ApCsel 5,27-33; Zs 33; Jn 

3,31-36  

13. p.: ApCsel 5,34-42; Zs 26; Jn 

6,1-15  

14. sz.: ApCsel 6,1-7; Zs 32; Jn 

6,16-21  

15. v.: ApCsel 3,13-15.17-19; Zs 

4; 1Jn 2,1-5a; Lk 24,35-48  

Te kit választanál? 
Az előző kérdésünkre a helyes 

válasz: Szent Dorottya volt, aki 

290 körül élt Kappadókiában. 

Hite miatt Diokléciánusz császár 

halálra ítélte. A vesztőhelyre 

igyekvő Dorottyát egy Teofil nevű 

fiatal ügyvéd gúnyolni kezdte: 

Küldjön Krisztus országából né-

hány szál rózsát és almát, ha va-

lóban oda jut. Dorottya megígérte 

a kérés teljesítését. Teofil a ki-

végzés után éppen barátai előtt 

büszkélkedett lehetetlen kívánsá-

gával, amikor egy szép ifjú jött 

hozzá 3 szál rózsával és 3 almá-

val: Dorottya küldi. Az ügyvéd 

ennek hatására nyíltan a keresz-

tény hitre tért, és ugyancsak vér-

tanúként fejezte be az életét.  

Új kérdésünk: Melyik bibliai 

király kapta a „bölcs” jelzőt 

mondásaiért? (Példabeszédek 

1,1) 

1. Joziak? 

2. Hiszkija? 

3. Salamon? 

4. Jerobeám? 

A helyes válaszokat névvel és 

címmel ellátva, péntek estig dob-

ják be a plébánia postaládájába. 

A helyes megfejtők között egy 

könyvet sorsolunk ki. A nyertes 

nevét az április 22-i számban kö-

zöljük.  

A Barabással kapcsolatos játék 

nyertese:  Tóth Istvánné. 

M.L. 

Szentsír 
2018 nagypéntekén új helyre 

költözött a szentsír. Az eddigi, 

sekrestyével szembeni boltívben 

eltöltött évtizedek után, a déli 

kapuban kapott új – és remélem 

méltó – helyet. 

Több hónapos tervezés, elkép-

zelés, ötletek sorozata előzte meg 

a vásárlást és elkészítést. Óriási 

és lelkiismeretes munkát végzett 

Joó Antalné Rózsika néni, aki a 

megfelelő anyagot kiválasztotta. 

Ő volt az, aki utána járt, hol, 

mennyiért és mi kapható a sze-

gedi méteráru boltokban. Ő szab-

ta, szegte, varrta ezeket a több 

részből álló, sokszor kezelhetetlen 

szöveteket. Így a szentsír oldalát, 

tetejét borító takarókat, a sír 

boltívén ráncolt selymet, és az őrt 

álló katonák mögött látható rövid 

függönyöket. Köszönöm, hogy bár-

mikor kértem, azonnal rendel-

kezésemre állt. 

A Krisztus holteste fölött 

található boltív szerkezet, az 

abból kiálló három kereszt, a 

négy gyertya tüskéire húzott 

fagyűrűk, illetve a katonák lába 

alatti deszka erősítés Petrov 

András és fiainak adománya. 

Hálával tartozom rugalmassá-

gukért és gyorsaságukért. 

A hátsó raktár ajtajára erősített 

két katona felújítását és a szent-

sír fölött látható 16. századi itá-

liai festő, Caravaggio: „Ábrahám 

feláldozza Izsákot” képének 

másolatát Simon Ferenc ké-

szítette. Százezer forintot fizet-

tem érte. Csodálattal nézem, aho-

gyan dolgozik, és ami kikerül a 

keze alól. 

Hálásan köszönöm híveim 

adományát, és az építésben részt 

vevő számos segítő: Ökrös István-

né, Turner Tibor, Hajda Éva, Pó-

csai György, Kartali László, Bényi 

Mihályné munkáját. 

És aki mindezt virágba öltöztet-

te: Gyuris Gáborné Erzsike, az ő 

munkáját is köszönöm. 

G.F 

Léleklétra 
Aki bölcsességgel és igazsággal 

halad az életben, és nem a maga 

hasznát nézi, hanem azt, hogy 

jóindulattal és belátással mit tud 

használni másoknak, az még sok-

kal tovább is élhet. Csak a ra-

vaszság, a gyűlölet s a tökéletlen-

ség az, ami elpusztítja az embert.  

(Wass Albert)                      N.-né 

Hirdetések 
• Ma, április 8-án, a délelőtti 9-es 

szentmise keretében lesz temp-

lomunk Irgalmasság oltárának 

a szentelése, melyet Dr. Kiss-

Rigó László megyéspüspök vé-

gez. 

• Ma, április 8-án délután 4 órai 

kezdettel lesz a Katolikus Kör 

találkozója a Közösségi Házban. 

• Egész napos szentségimádás 

lesz április 10-én, kedden a reg-

geli mise végétől este 6 óráig a 

közösségi házban. 

• Fatimai imaóra lesz április 13-

án, pénteken délután 4 órai kez-

dettel a közösségi házban. 

Mindazoknak akik munkájuk-

kal, támogatásukkal, hozzáállá-

sukkal szebbé, ünnepélyesebbé 

tették templomunk nagyheti és 

húsvéti liturgiáját, hálásan kö-

szönjük. 
P.Gy. 

Anyakönyvi hírek 
Keresztelés: Kornél – Bere 

Sándor és Csontos Emese gyer-

meke a keresztség szentségében 

részesült április 1-én. 

Temetés: † Stefán Irént életé-

nek 80. évében március 29-én a 

szegedi krematóriumban utolsó 

útjára kísértük. 

P.Gy. 


