
Ferenc pápa : A szeretet a megbocsátás és az irgalom az arca 

Az Egyház „egy”, amely magának Istennek a közösségéből él. A közös-

ségnek ez a misztériuma, mely az Atya szeretetének jelévé teszi az Egyhá-

zat, növekszik és egyre érettebbé válik szívünkben, amikor a szeretet, me-

lyet Krisztus keresztjében ismerünk fel, és melyben elmerülünk, arra indít 

minket, hogy úgy szeressünk, ahogyan mi szeretve vagyunk. Ez egy vég 

nélküli szeretet, melynek a megbocsátás és az irgalom az arca.  Az irga-

lom és a megbocsátás azonban nem maradhatnak pusztán szép szavak, 

hanem meg kell mutatkozniuk a mindennapi életben. A szeretet és a meg-

bocsátás a konkrét és látható jele annak, hogy a hit átalakította szívünket, 

és ez teszi lehetővé, hogy kifejeződjék bennünk Isten élete. Szeretni és 

megbocsátani, ahogy Isten szeret és megbocsát. Ez olyan életprogram, 

amely nem ismer szünetet vagy kivételt, hanem arra ösztönöz, hogy szüntelenül haladjunk előre 

anélkül, hogy belefáradnánk, azzal a bizonyossággal, hogy Isten atyai jelenléte állandóan támogat 

minket. (Homília, 2015. december 16.) 

Részlet: Áraszd ránk irgalmadat! Imák az irgalmasság jubileumi szentévére. Szent István Társulat, 

Budapest. 2016. 

 

Irgalmasság Szentéve 

 

„Menjünk Hozzá és ne féljünk! 

Menjünk Hozzá, hogy szívünk mélyéből elmondjuk Neki: 

«Jézusom, Benned bízom!»” 

Ferenc pápa (2016) 
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Evangélium: Jn 20,19-23 

 

Lehet, hogy számunkra szokatlan azt hallani, hogy az Igazság Lelke fog bennünket elve-
zetni a teljes igazságra, mert úgy tűnhet, mintha Jézus Krisztus ezek szerint nem közölte 
volna a teljes igazságot a tanítványokkal és velünk. Ám ha jobban odafigyelünk, azt hall-
hatjuk, hogy az Igazság Lelkét, a Szentlelket, aki bennünket a teljes igazságra elvezet, 
Jézus küldi az Atyától. Nem magától beszél, hanem Jézus Krisztuséból kapja, amit hir-
det. Ami pedig Jézus Krisztusé, az az Atyáé is. Így megváltásunkat, üdvösségünket a 
teljes Szentháromság, az Atya, a Fiú, és a Szentlélek munkálja és hajtja végre. Jézus 
ugyan, ahogyan maga is mondja, mindent közölt tanítványaival, ezért nevezi őket baráta-
inak, nem pedig szolgáknak. De a Szentlélek megerősítése nélkül a tanítványok, mi 
gyengék, elégtelenek vagyunk annak megértésére, amit Jézus közöl velünk. – Tudjuk, 
hogy ezek a szavak Jézus búcsúbeszédében hangzottak el, az utolsó vacsorán, amikor 
elhagyni készül a világot, amikor a kereszthalálra készül – és erre készíti tanítványait: 
nem lehet a tanítvány különb mesterénél. Ezt az igazságot, ennek gondolatát a tanítvá-
nyok a Szentlélek éltető ereje nélkül nem képesek elviselni. Nem vagyunk rá képesek mi 
sem. Ezért kell, hogy a Szentlélek, akinek erejéből a Fiú, Jézus Krisztus megtestesült, 
bennünket is megerősítsen a bérmálás szentségében, mint a Mennyei  Atya gyermekeit, 
akik a Fiúval,  Jézus Krisztussal együtt meghaltunk, eltemetkeztünk és feltámadtunk a 
keresztség szentségében, akik az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében keresztelkedtünk 
meg. 

Részlet:  Rokay Zoltán: Homíliák C év. Óbecse, 2009. 

Pünkösd ünnepe 



Ha a napnak 

 

Ha a napnak lába volna, 

bizonyára gyalogolna. 

Ha pedig keze is lenne, 

akkor ő is cipekedne, 

s leülne, ha elfáradna, 

ide mellénk, a kis padra. 

Kérges kezét térdre ejtvén, 

merengne a holdas estén. 

Úgy várná be, szépen ülve, 

hogy őt a föld megkerülje.  

Versek  

 

Radnóti Miklós: Május 

 

Szirom borzong a fán, lehull; 

fehérlő illatokkal alkonyul. 

A hegyről hűvös éj csorog, 

lépkednek benne lombos fasorok. 

Megbú a fázós kis meleg, 

vadgesztenyék gyertyái fénylenek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kányádi Sándor: Zümmögő 

 

Zümm bele, zümm bele, 

zümm, zümm, zümm... 

Virágzik a meggyfa, 

virágos ága 

népesül. 

Zümm bele, zümm bele 

zümm, zümm, zümm... 

A meggyfa virága 

szállongó szárnyon 

elrepül. 

Zümm bele, zümm bele, 

zümm, zümm, zümm... 

Piros már, piros már, 

piros a meggy és 

édesül. 



A Gyermekkönyvek nemzetközi megmérettetésén a legjobbak közé került:  

Kollár Árpád: Milyen madár című kötete. A gyermekverseket tartalmazó könyv az 

IBBY, a Gyermekkönyvek Nemzetközi  Tanácsának 2016-os listáján található. 

Részlet a címadó versből: 

ki lopta el idén a tavaszt, milyen madár vitte magával délre, 

és milyen madár szárnyán suhogott be újra északról a tél, 

ki harapta le fagyos foggal a rügyeket a bokrok ágairól, 

melyik padlásra rejtette előlünk a hóvirágot, a nárciszt,  

Kiadványajánló 

A galambbal mindennapi sétáink során gyakran találkozunk. Szeretjük kergetni, megfigyelni őket, nézni 

hogyan csipegetnek. Néha bosszankodunk is, ha piszkítanak. 

A galamb a Bibliában többször is megjelenik: 

Az Ószövetségben a vízözön után Noénak az olajágat hozza, ezzel jelezve, hogy a vész elmúlt, már sar-

jadnak a növények.  

Az Újszövetségben a Szentlelket ábrázolják galambként. A galamb 

így mindnyájunk számára a béke, a szelídség szimbóluma is. ”A 

Krisztus-követők legyenek ma is a Szentlélek gyermekei, akik 

Krisztus ereje által tudnak szelídek lenni, mint a galambok. Krisztus 

Urunk tanítása legyen a mi számunkra is komoly mérce és parancs.” 

(Szombathy Gy.: Állatok a Bibliában) 

A Szentlélek szimbóluma a galamb 

Bartos Erika: Együtt lenni jó!  

A kötetben a főszereplő Andrissal, közösen bogozhatjuk ki a 
rokoni kapcsolatokat, és megismerkedünk egy szerető család-
dal. 

A cím Zelk Zoltán versét idézi.  

Zelk Zoltán: Este jó, este jó 
 
Este jó, este jó 
este mégis jó. 
Apa mosdik, anya főz, 
együtt lenni jó.  

http://www.ibby.org/1562.0.html
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Kézműves sarok  

Ebben a számban Az irgalmasság cselekedeteihez kapcsolódó képet készítettünk elő. 

Színezzétek, fessétek ki! 

A betegek ápolása 

 

Ima a betegért: 

 

Kicsi szívem bizalommal 

száll Jézusom Hozzád,  

Gyógyítsd meg betegünket, 

Édes Jézusom tégy csodát. 

Elmélkedés:  

Te megsimogatod édesanyád, édesapád kezét, ha 
betegek? Odaülsz a kistestvéred ágya mellé, hogy 
mesélj neki? 

mailto:hirlevel@szegepi.hu

