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Jn 20,19‑31
„Békesség, ne féljetek!”
Krisztus feltámadása az irgalmasság kiáradása.
Olyan témáról van szó, amit már nagyon megerőszakolt a minden‑
kori véleményhadjárat – szinte már az igazságosság szellemének elvetéltsé‑
gét hirdeti a könnyelmű keresztények hada. Vagy ennek ellentétét hirdetik
– Istent, mint könyörtelen bírót próbálják megfesteni, rettegésben tartva a
jámbor lelkeket. Két véglet, elfogadhatatlan gondolat-hadjárat a lelki nyo‑
mor tengerén. A különböző protestáns és katolikus, hitükkel nem koherens
társaságok önmagukat nyilvánítják szektáknak, ha egyik oldalról túlragozzák
Isten irgalmát és lelegyintik az isteni igazságosság bőrégető valóságát, a
másik véglet kályhafűtői pedig nem jobbak a reformáció korában fellépő
megbokrosodott domonkos búcsús prédikátoroknál.
Az evangélium részlet segít eligazodni – a mindenkori aranyközépút
felfedezésében, megszívlelésében.
Fontos leszögezni, hogy Krisztus feltámadása nem egy emberek
által kitalált mese, hanem Isten ingyenes ajándéka az embereknek – hogy
nekünk életünk legyen és eme élet teljes legyen (vö. Jn 15,11). Krisztus ha‑
lála és feltámadása nélkül hasztalan lett volna az Ő tanítása. Ő az a Krisztus,
aki felszakította a halál kapuját és új kezdetet biztosított számunkra. Mikor
azon a napon, a hét első napján este lett, és a helyiség ajtaja, ahol a tanít-

ványok összegyűltek, be volt zárva a zsidóktól való félelem miatt, eljött Jézus,
megállt középen, és azt mondta nekik: ,,Békesség nektek!” (Jn 20,19) – ol‑
vassuk az evangéliumban. A vasárnap nem a hét vége, hanem annak kezdete.
Jézus - a hét első napján – vasárnap jelent meg a tanítványoknak. János evan‑
gélista ezzel nyomatékosan az új kezdetre utal. A Jézus köszöntése világosan
tükrözi a zsidó mentalitást, ugyanis eme köszöntés (shalom) mindig egy új
viszony kezdő-mondata volt a nép körében.
Isteni irgalom és igazság összefonódik a következő sorokban: Aztán újra szólt hozzájuk: ,,Békesség nektek! Amint engem küldött az Atya,
úgy küldelek én is titeket.’ Amikor ezt mondta, rájuk lehelt, és így szólt
hozzájuk:,,Vegyétek a Szentlelket! Akiknek megbocsátjátok bűneiket, bocsánatot nyernek; akiknek pedig megtartjátok, azok bűnei megmaradnak.” A
megbocsátás hatalmát soha nem lehetett és ma sem lehet úgy felfogni és
értelmezni, mint egy birtoklandó valamit, ami felett rendelkezhet az ember
a saját kénye – kedve szerint. Ez fel – hatalmazás. Azaz, szolgálat. Ha meg‑
figyeljük a szentírás eme sorait, jól láthatjuk, hogy a félelemtől eltelt apos‑
tolok zárt ajtók mögött, meghunyászkodva a saját csalódásukkal a hátukon
feloldódnak, amint meglátják a Mestert, ki ennyit mond: „Békesség nektek”,
és megmutatja számukra a szögek okozta sebeket. Ekkor árassza ki rájuk
a Szent Lelket, és felhatalmazza őket a bűnbocsánatra, amit egyedül Isten
képes megadni.
A megbocsátást, az irgalom gyakorlását nem lehet önkényes hata‑
lomként megélni, mint ama elkóborolt lelkek, akik ebben egyfajta magasabb
státuszszimbólumot láttak és láttattak volt egykoron, vagy akár manapság is
teszik. Nem lehetséges. A megbocsátás, mint szolgálat feltételezi a befogadó
szívet, a bűnbánó lelket… és a megsavanyodott léleknek hiába mondja bárki
is: megbocsátok. Kell a befogadás… Kell a feloldozás… Kell az irgalom, de
az igazság karöltve az irgalommal, minduntalan befogadó lelket keres. S ha
nem találja, akkor az igazság nem azt fogja jelenteni, hogy: azt kapod, amit
megérdemelsz… hanem ezt: azt kapod, amit kérsz. Ki poklot, ki mennyet. Ki
halált, ki életet – a teljes életet. Ám ez a teljes élet nem lehetséges a Tamási
hadak útja nélkül. Vizsgáljunk, igenis szívünkben legyünk értelmesek, azaz
bölcsek, mert ne feledjük: Mi boldogabbak vagyunk Tamásnál, amint azt
Jézus is meghagyta, ami után Tamás megvallotta hitét:,,Mivel láttál engem,
hittél. Boldogok, akik nem láttak, és mégis hittek.” – amit nyugodtan nevezhetünk Jézus kilencedik boldog-mondásának, mert a hit útja édes, rögös…
tamási –út, ám olvasva a szentírás lapjait csodálattal lehetünk az emmauszi
lángoló szívű tanítványok, Salamon csarnokában gyógyító apostolok, te‑
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mérdek mártírok és a szentíráson túl ama a szektás mocsokból megtért Szent
Ágoston iránt, akik „megismerték és hittek a szeretetben” (1Jn 4,16)
Tekintsünk az Úrra, engedjük be mi is hajlékunkba, hogy nekünk is
mondhassa: Békesség..., Mindezt tegyük az új kezdet reményében….
Péter, káplán atya

Az Irgalmasság ünnepe .
Az Irgalmasság ünnepének Húsvét utáni első vasárnapra történő he‑
lyezése mély teológiai értelemmel bír, amely a megváltás húsvéti titka és
az Isteni Irgalmasság titka között fennálló szoros összefüggésre utal. Ezt az
összefüggést hangsúlyozza az ünnepet előkészítő Isteni Irgalmassághoz végzett kilenced, amit Nagypénteken kell elkezdeni.
Az ünnep nemcsak egy nap, melyen Istent különösképpen tiszteljük
irgalmasságának titkában, hanem állandó kegyelem forrása minden ember számára: ,,Azt kívánom -- mondta Jézus -- hogy az Irgalmasság ünnepe menedék és menekvés legyen minden lélek, de főleg a szegény bűnösök
részére.’’ (Napló 699) ,,Keserves szenvedéseim ellenére elvesznek [egyes]
lelkek. Utolsó mentőövet adok nekik, ez Irgalmasságom ünnepe. Ha nem
dicsőítik irgalmamat, örökre elvesznek.’’ (Napló 965)
Ennek az ünnepnek nagyságát a hozzáfűzött ígéretek nagyságával lehet lemérni, melyeket Jézus ígért: ,,Aki ezen a napon az Élet Forrásához járul,
bűnei és az értük járó büntetés teljes elengedését nyeri el.’’ (Napló 300)
,,Ezen a napon megnyílik irgalmam mélysége: a kegyelmek tengerét árasztom minden lélekre, aki irgalmam forrásához közelít. Egy lélek se féljen közeledni hozzám, még ha bűnei skarlátpirosak lennének is.’’ (Napló 699)
Eme nagy kegyelmek elnyeréséhez teljesíteni kell az Isten irgalma
iránti tisztelet feltételeit, melyek: a bizalom Isten jóságában, a felebaráti szeretet gyakorlása, a megszentelő kegyelem állapotában (szentgyónás után)
méltó Szentáldozás. Jézus mondta: ,,Egyetlen lélek sem nyerhet megigazulást, amíg nem fordul bizalommal irgalmasságomhoz. Ezért kell a Húsvét
utáni első vasárnapot Irgalmasságomnak szentelni. A papok ezen a napon
hirdessék a lelkeknek nagy és végtelen irgalmamat.’’ (Napló 570)
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Isten Irgalmasságának tiszteletében ez áll első helyen. Jézus első
alkalommal 1931-ben, Plockban beszélt Fausztina nővérnek arról a kívánságáról, hogy ünnepet szenteljenek az Isten Irgalmasságának: ,,Azt kívánom,
hogy legyen az Irgalmasságának ünnepe. Azt kívánom, hogy a képet, melyet
ecsettel fogsz megfesteni, húsvét után az első vasárnapon ünnepélyesen áldják meg! Ez a vasárnap legyen az Irgalmasság ünnepe!’’ (Napló 49)

Szent pápáink (I.)
Szent XXIII. János
Angelo Giuseppe Roncalli a Bergamo melletti Sotto il Montéban
született 1881-ben, egy tízgyermekes földműves család harmadik gyermekeként. Származását sohasem felejtette el: élete végén hálát adott, hogy
szegényen halhat meg. Bergamóban és Rómában tanult, teológiai doktorá‑
tust szerzett. 1904. augusztus 19-én szentelték pappá. A bergamói püspök
magántitkárává nevezte ki, valamint lelkipásztori feladatot is bízott rá: fiata‑
lokkal való foglalkozást. Közben egyháztörténelmet, hitvédelmet és ókeresz‑
tény irodalomtörténetet tanított az egyházmegyei szemináriumban, valamint
a környék vallási életének múltját kutatta. Társadalmi kérdésekkel, a vilá‑
giak apostolkodásával is foglalkozni kezdett. Az I. világháborúban először
a betegápolás terén tevékenykedett, majd Bergamo katonai kórházainak
lelkésze volt. 1918-ban a frontról hazatért kispapok lelki vezetője lett, illetve
szintén a háború után az egyetemek lelkipásztorainak irányítója. 1921-ben
XV. Benedek pápa Rómába rendelte a Hitterjesztési Kongregációhoz, ahol
fő feladata a missziók anyagi támogatásának szervezése volt. Az 1924-25-ös
tanévben a pápai Lateráni Egyetemen ókeresztény irodalomtörténetet taní‑
tott. XI. Piusz pápa 1925-ben Bulgária apostoli vizitátorává nevezte ki,
és püspökké szentelte, méghozzá címzetes érseki ranggal. Roncalli ekkor
választotta püspöki jelmondatául: Obedientia et pax (engedelmesség és
béke). 1934-ben Görögország és Törökország pápai legátusa lett. E helyeken
számos orthodox főpappal alakított ki jó kapcsolatot. 1944-ben párizsi nun‑
ciussá nevezték ki. Ez ugyancsak nehéz küldetés volt, akár a görögországi és
törökországi. Nemcsak Franciaországra figyelt, foglalkoztatták nemzetközi
problémák is, így beutazta Itáliát, Belgiumot, Hollandiát, Spanyolországot,
sőt Észak-Afrikában is megfordult. Zsidók tízezreit mentette meg a második világháború alatt, később pedig segítette a francia hadifogságba
esett németeket is. 1953-ban kapta meg a bíborosi címet, s még ugyaneb4				

„hogy egyek legyenek”

ben az évben kinevezték velencei pátriárkává. XII. Piusz papa halálát
követően a konklávé 1958. október 28-án őt választotta meg Szent Péter
261. utódává. A János nevet vette fel. A névválasztás érdekessége, hogy
XXIII. János néven lépett fel a 1410-ben a katolikus egyház történetének
harmincötödik ellenpápája. A nyugati egyházszakadás utolsó felvonásában
János volt egyidőben a harmadik pápája a katolikus egyháznak. A pápák
közé vagy az ellenpápák sorába tartozásról évszázadokon át heves vita zajlott, amelyet végül is XXIII. János névválasztása zárt le. Angelo Giuseppe
Roncalli pápaként is igyekezett közel maradni a hívekhez, közvetlen
egyszerűségével és humorával hamar népszerűvé vált. Egyszerűségének,
közvetlenségének és emberszeretetének köszönhetően minden idők egyik
legnépszerűbb pápája volt. 1959. január 25-én a Falakon kívüli Szent Pál
bazilikában bejelentette, hogy római egyházmegyei zsinatot szándékozik
tartani - 500 év után először - s ekkor jelentette be a II. Vatikáni Zsinat
összehívását is, melyet aztán 1962. október 11-én nyitott meg. XXIII.
János pápa 1963 június 3-án halt meg. Ünnepét II. János Pál pápa a
zsinat megnyitásának napjára helyezte. Nyolc enciklikát írt, ezek közül a
Pacem in Terris (Béke a földön) kezdetű enciklikája lett a legismertebb, eb‑
ben az igazságon, az igazságosságon, a szabadságon és a szereteten alapuló
nemzetek közötti békét szorgalmazta. Enciklikái mellett meg kell említeni
remek könyvét, Egy lélek naplója címmel, amely magyarul is megjelent.
Bár pápasága csak viszonylag rövid ideig – kevesebb, mint öt évig – tartott,
mégis tudott ez alatt maradandót alkotni: a zsinat összehívásával vitathatat‑
lanul új korszakot nyitott a katolikus egyház történelmében.

Imák az Irgalmas Jézushoz
Hálaadó ima
Ó, Jézus! Örök Isten! Köszönöm számtalan jótéteményedet! Legyen szívem
minden dobbanása új hálaének neked, Istenem! Minden csepp vérem érted
keringjen, Uram! Legyen lelkem egyetlen dicsőítő himnusz! Szeretlek, Is‑
tenem, megmarad (1794).
Az Isteni szeretet kegyelméért
Legédesebb Jézus! Gyújtsd lángra szeretetemet irántad! Formálj magadhoz
hasonlóvá, isteníts meg, hogy cselekedeteim kedvesek legyenek előtted!
Tegye ezt meg velem a napi szentáldozás (1289).
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Imádság a hazáért
Legirgalmasabb Jézusom, szentjeid közbenjárására, főleg azonban legked‑
vesebb Édesanyád közbenjárására, aki kisgyermek kortól nevelt téged,
könyörgök hozzád, áld meg Hazámat! Jézusom, ne nézd bűneinket, hanem
tekintsd kisgyermekek könnyeire, éjségére, s a hidegre, amelytől szenved‑
nek! Jézusom ezek miatt az ártatlanok miatt részesíts a kegyelemben, melyet
hazámnak kérek (286).

Hirdetések

A Szövetség a családokért szervezet aláírásgyűjtést hirdetett a családok meg‑
mentéséért. Az aláírásgyűjtés Irgalmasság Vasárnapján kezdődik. Ugyancsak
az Irgalmasság Vasárnapján történik Vatikánban XXIII. János pápa, valamint
II. János Pál pápa szentté-avatása.
Szerdán, 18.30 órakor kezdődik a Regnum Marianum Akadémia kereté‑
ben megvalósuló előadás a plébánia nagytermében. Szeretettel várjuk az
érdeklődőket!
A Hétfájdalmú Szűzanya évében, május 1-én valósul meg a magyar hívek
zarándoklata Sasváron. Az autóbusz csütörtökön 7 órakor indul a Szent
Rozália-templom elől. Útiköltség 9 €.
Első péntekhez a szokott módon gyóntatunk. Pénteken az esti szentmise a
Szent András-templomban lesz megtartva.
Kérjük azon kedves híveket, akik az IMALÁNC-ba kapcsolódnak, hogy a
hónap 4. napján ne feledkezzenek meg vállalásukról. Imáikat a jó Isten fizesse meg!
Jövő vasárnap, a hónap első vasárnapján 15 órától Szentségimádást tartunk
a Szent András-templomban. Ugyancsak a hónap első vasárnapján tartunk
gyűjtést a szentmisék után a plébániai kiadásokra. Isten fizesse meg a kedves
hívek adományait!
Közöljük, hogy a Szent András-templom javítására meghirdetett gyűjtés
összege, az elmúlt héten 30.- EUR-val gyarapodott. Így az év kezdete óta
4 208.- EUR-t tesz ki. Isten fizesse meg az adakozók nagylelkűségét!
A Szent Ignác kép restaurálási költségeinek fedezése céljából koncert készül
május végén és június elején. Emléklap és egyben belépő 10 € értékben
vásárolható. Előre köszöni ft. ThDr. Puss Sándor, jezsuita atya, főszervező.
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Heti liturgikus naptár
27. vasárnap: HÚSVÉT 2. VASÁRNAPJA
(Az isteni irgalmasság vasárnapja)(Szent Zita)
ApCsel 2,42-47; Zs 117; 1Pét 1,3-9; Jn 20,19-31
Állhatatosan kitartottak az apostolok tanításában és közösségében
28. hétfő
(Chanel Szent Péter, Szent Teodóra, Grignon Szent Lajos)
ApCsel 4,23-31; Zs 2; Jn 3,1-8
Megteltek mindnyájan Szentlélekkel, bátran hirdették az igét
29. kedd: SZIÉNAI SZENT KATALIN Európa társvédőszentje (ünnep)
1Jn 1,5 - 2,2; Zs 102; Mt 11,25-30
Ha világosságban élünk, akkor közösségben vagyunk egymással
30. szerda
(Szent V. Piusz, Takashi Nagai)
ApCsel 5,17-26; Zs 33; Jn 3,16-21
Hirdessétek a népnek az erről az életről szóló tanítást!
1. csütörtök
(Szent József, a munkás, Szent Zsigmond, Szent Jeremiás)
ApCsel 5,27-33; Zs 33; Jn 3,31-36
Atyáink Istene feltámasztotta Jézust, akinek mi tanúi vagyunk
2. péntek: SZENT ATANÁZ
ApCsel 5,34-42; Zs 26; Jn 6,1-15
Örömmel távoztak, mert méltók voltak gyalázatot szenvedni Érte
3. szombat: SZENT FÜLÖP ÉS JAKAB APOSTOLOK (ünnep)
1Kor 15,1-8; Zs 18A; Jn 14,6-14
A feltámadt Krisztus megjelent Jakabnak, majd valamennyi apostolnak
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A szentmisék rendje

2014. április 28 – május 4.

Pondelok – Hétfő

slovenská
magyar
magyar

IV.
28.
Utorok – Kedd

7:00
8:00
18:00

IV.
29.

8:00
magyar
10:0       magyar
17:00 slovenská
slovenská
magyar
magyar
magyar

Szent Rozália
Sv. Ondrej
Szent András
Szent Rozália
Panzió
Sv. Anna
Sv. Anna
Szent Rozália
Szent Anna
Szent Anna

Poďak. za dož. 80 r. a za dcéru
† Gáspár és Mária
† Margit és László

Élő Sándor és Margit
† József
† Helena, Gašpar, Zlata, Miroslav a Pavol

† Ľudovít, Terézia a rodičia
† Pál
† Németh Lajos (1. évf.)
† Gyula, Ferenc, Ida, Lajos

† Ferike testvér
† Mária a Dominik
† Lőke József

† Édesanya
Požehnanie pre rodinu
Szent Rozália
Sv. Rozália
Szent András

Szent Rozália
Sv. Anna
magyar
slovenská
magyar

magyar
slovenská

Streda – Szerda

IV.
30.

Piatok – Péntek

8:00
18:00
18:00

† Erzsébet, Béla, fiuk – Tibor
† Rod. Emília, Terézia, Jozef
† Szülők

† Gyula és Janka
† Štefan a Paulína
Miséző pap szándékára
† Agová Irma
Miséző pap szándékára

Szent Rozália
Sv. Rozália
Szent András
Szent Rozália
Sv. Ondrej
Szent András
Sv. Ondrej
Szent András

magyar
slovenská
magyar
magyar
slovenská
magyar
slovenská
magyar

8:00
18:00
18:00
8:00
9:00
11:00
18:00
18:00

8:00
18:00

7:00
8:00
9:00
18:00

V.
2.
Sobota – Szombat

Štvrtok – Csütörtök

V.
3.

3. VEĽKONOČNÁ
NEDEĽA

V.
1.

V.
4.

HÚSVÉT
3. VASÁRNAPJA

„hogy egyek legyenek”

8				

