
Ferenc pápa meghirdette az Irgalmasság Szentévét. 

Az év 2015. december 8-án, a Szeplőtelen Fogan-

tatás ünnepén, a II. vatikáni zsinat lezárásának 50. 

évfordulóján vette kezdetét a Szent Péter-bazilika 

szent kapujának megnyitásával, és 2016. november 

20-án, Krisztus Király ünnepén zárul. 

Az irgalmasság a Magyar Katolikus Lexikon értel-

mezése szerint: egyrészt „Isten tulajdonságainak 

egyke; másrészt erkölcsi erény, mely képessé tesz a 

segítségnyújtásra akkor is, amikor az igazságosság 

és a jog alapján az nem várható el. Az irgalmasság 

az erkölcsileg erősebb, nagyobb lehajlása a gyen-

gébbhez, készség a megbocsátásra.”  

Ferenc pápa Misericordiae vultus kezdetű bullájá-

ban hirdeti meg a szentévet. Így kezdődik a pápai 

megnyilatkozás: „Jézus Krisztus az Atya irgalmas-

ságának az arca. Úgy tűnik, ez a szó jól összefog-

lalja a keresztény hit misztériumát. Az Atya irgal-

massága a názáreti Jézusban vált elevenné, látható-

vá, őbenne érte el csúcspontját. Az Atya, „a végte-

lenül irgalmas Isten” (Ef 2,4), miután kinyilatkoz-

tatta nevét Mózesnek mint „irgalmas és könyörülő 

Isten, hosszantűrő, gazdag kegyelemben és hűség-

ben” (Kiv 34,6), nem hagyott fel azzal, hogy a tör- 

 

ténelem során különféle módokon megismer-

tesse a maga isteni természetét. „Amikor elér-

kezett az idők teljessége” (Gal 4,4), és üdvözítő 

terve szerint már minden el volt rendezve, el-

küldte Fiát, aki Szűz Máriától született, hogy 

véglegesen kinyilat-

koztassa nekünk a 

szeretetét. Aki őt 

látja, az Atyát is 

látja (vö. Jn 14,9). A 

názáreti Jézus a sza-

vaival, tetteivel és 

egész személyiségé-

vel kinyilatkoztatja 

Isten irgalmasságát.”  

Irgalmasság Szentéve 

 

„Az Atya irgalmassága a názáreti Jézusban vált elevenné, láthatóvá .” 

Ferenc pápa (2016) 
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Felhívás az intézményeknek  

Az intézmények figyelmébe ajánljuk, hogy az Irgalmasság Szentéve  programsoro-

zathoz mindenki a saját ötletével, programjával, kezdeményezésével csatlakozhat. 

Az irgalom, az irgalmasság témáját tanulóik részére szervezett előadással, program-

mal járulhatnak hozzá a Szentatya kezdeményezéséhez és egyházmegyénk felhívásá-

hoz. A Szentévhez kapcsolódóan megrendezett programokról a szöveges, képes be-

számolókat tisztelettel fogadjuk, és ezeket a SZEGEPI honlapján bemutatjuk, kö-

vetkező Hírlevelünkben összegyűjtjük és közreadjuk. 

Beküldési cím:  titkarsag@szegepi.hu 
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A tartalomból: 

II. évfolyam 2. szám 



 „Mennyire szép a hitnek ez a valósága életünk számára: Isten irgalmassága! Isten ilyen nagy, ilyen mélységes 

szeretete irántunk, ez a soha meg nem szűnő szeretet, amellyel mindig megfogja kezünket, támogat, felemel és 

vezet bennünket. 

… 

Szeretnék hangsúlyozni egy másik mozzanatot. Isten türelme meg kell szólítsa bennünk a bá-

torságot, hogy visszatérjünk Hozzá, bármilyen hibát vagy bűnt  követtünk el életünkben. Jézus 

felszólítja Tamást, hogy nyúljon bele kezének, lábának és oldalának sebeibe. Mi is megtapasz-

talhatjuk Jézus sebeit, valóban megérinthetjük őket: ez történik minden alkalommal, amikor 

hittel magunkhoz vesszük a szentségeket. Szent Bernát mondja egyik szép homíliájában: 

„Jézus, seben keresztül, mézzel táplál engem sziklából és olajjal a kősziklából, hogy ízlelhes-

sem és láthassam, milyen jó az Úr.” (Az Énekek énekéről 61,4.) Pontosan Jézus sebeiből nye-

rünk biztonságot, rajtuk keresztül tárul fel szívének végtelen szeretete.” 

 

Ferenc pápa: Az irgalom egyháza. Megjelent az Európa Kiadó gondozásában 2014-ben. 

Ragaszkodás Isten irgalmához 

Oldal  2 ISKOLAI  HÍRLEVÉL „SZÁLL A HÍR”  

 

Urunk, Jézus Krisztus, Te megtanítottál minket, hogy irgalmasok legyünk, mint a mennyei Atya, és azt mondtad ne-
künk, hogy aki téged lát, az Őt látja. Ragyogtasd ránk arcodat, és szabadok leszünk. 

Szeretettel teli tekinteted megszabadította Zakeust és Mátét a pénz rabságából; a házasságtörő asszonyt és Magdolnát 
attól, hogy boldogságukat csupán egy teremtményben keressék; sírásra fakasztotta Pétert a tagadása után, és biztosítot-
ta a mennyországot a bűnbánó latornak. Add, hogy valamennyien személyesen hozzánk szólónak halljuk szavaidat, 
melyeket a szamáriai asszonynak mondtál: „Ha ismernéd Isten ajándékát!” 

Te vagy a láthatatlan Atya látható arca, azé az Istené, aki mindenhatóságát elsősorban a megbocsátás és az irgalmasság 
által mutatja meg. Add, hogy az Egyház a világban a Te látható arcod legyen, feltámadt és megdicsőült Uráé. 

Te azt akartad, hogy papjaid is gyöngeséggel legyenek felruházva, hogy igaz együttérzéssel viseltessenek azok iránt, 
akik tudatlanságban és tévedésben vannak. Add, hogy bárki hozzájuk járul, úgy érezze, hogy Isten várja, szereti őt és 
megbocsát neki. 

Küldd el Lelkedet, és szentelj meg mindnyájunkat felkenése által, hogy az irgalmasság szentéve legyen az Úr kegyelmi 
esztendeje, és Egyházad megújult lelkesedéssel vihesse el a szegényeknek az örömhírt, hirdesse a börtönök foglyainak 
és az elnyomottaknak a szabadságot, a vakoknak pedig adja vissza látásukat. 

Szűz Mária, az Irgalmasság Anyja közbenjárására kérjük ezt Tőled, aki élsz és uralkodol az Atyával és a Szentlélekkel 
egységben mindörökkön örökké. 
 
Ámen. 

Ferenc pápa imája  

az Irgalmasság rendkívüli Szentévére 

Cima da Conegliano: Isten az Atya 



Az irgalmasság testi cselekedetei: 

Az éhezőknek ételt adni 

A szomjazóknak italt adni 

A szegényeket ruházni 

Az utasoknak szállást adni 

A betegeket látogatni 

A börtönben levőket látogatni 

A halottakat eltemetni 

 

Az irgalmasság lelki cselekedetei: 

A bűnösöket meginteni 

A tudatlanokat tanítani 

A kételkedőknek jó tanácsot adni 

A szomorúakat vigasztalni 

A bántalmakat békével tűrni 

Az ellenünk vétkezőknek megbocsátani 

Az élőkért és holtakért imádkozni 
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Az irgalmasság cselekedetei 

Az irgalmas szamaritánus története 

Az Újszövetség, Lukács evangéliuma 10, 25-37 részében olvasható az irgalmas szamaritánus történe-
te.  

25Egy törvénytudó felállt, hogy próbára tegye. „Mester – szólította meg –, mit tegyek, hogy eljussak 
az örök életre?” 26Megkérdezte tőle: „Mi van megírva a törvényben? Hogyan olvasod?” 27Így vála-
szolt: „Szeresd Uradat, Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből és teljes elmédből, 
felebarátodat pedig, mint saját magadat.” 28„Helyesen feleltél. Tégy így, és élni fogsz!” – válaszolta 
neki. 29De az igazolni akarta magát, ezért megkérdezte Jézustól: „Kit tekintsek felebarátomnak?” 
30Erre Jézus átvette a szót: „Egy ember Jeruzsálemből Jerikóba ment. Rablók kezébe került. Ezek 
kifosztották, véresre verték, és félholtan otthagyták. 31Történetesen egy pap tartott lefelé az úton. 
Észrevette, de elment mellette. 32Ugyanígy közeledett egy levita is. Látta, de továbbment. 33Végül 
egy szamariainak is arra vitt az útja. Amikor meglátta, megesett rajta a szíve. 34Odament hozzá, olajat 
és bort öntött a sebeire és bekötözte, magát az embert pedig felültette teherhordó állatára, elvitte egy 
fogadóba és ápolta. 35Másnap elővett két dénárt, odaadta a fogadósnak ezzel a kéréssel: Viseld gond-
ját, és ha többet költenél, visszatérve megadom neked. 36Mit gondolsz, e három közül ki volt az igazi 
felebarátja annak, aki a rablók kezébe került?” 37„Aki irgalmas szívű volt iránta” – felelte. Jézus így 
folytatta: „Menj és tégy te is hasonlóképpen.”  

Idézet a Szent István Társulat gondozásában megjelent Bibliából. 

 

Elmélkedés: Te megtennéd? Bárkiért megtennéd? 

 

szamaritánus: a Tóra törvényeinek betartására törekvő, szigorú zsidó szekta tagja;  könyörületes szívű 
ember, önkéntes betegápoló (az ókori Palesztina Szamária tartományából). (Bakos Ferenc: Idegen 

szavak és kifejezések szótára) 
Wright, Sally Ann—Manea, Carla: 101 történet a Bibliából 

A Harmat Kiadó gondozásában jelent meg. 



Játék -  Az irgalom gyakorlása 

Hogyan valósítható meg az irgalmasság a mai világban? 

Hogyan lehet irgalmas az egyik ember a másikhoz? 

Neked mi jut róla eszedbe? 

Meséld el az általad kitalált történetet képregény segít-

ségével! Rajzold meg kézzel, vagy használj képregény 

rajzoló programot! 

A kész képregényt küldd el a hirlevel@szegepi.hu címre!  

Beküldési határidő: 2016. március 31. 

A legjobban sikerült képregényeket a következő számban bemutatjuk! 

Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Kar Könyvtár- és Információtudo-
mányi Intézet gondozásában jelent meg a NET! Mindenekfelett? című kötet.  Az információs műveltség hazai 
állapotát vizsgáló empirikus kutatás eredményeként, annak mintegy összefoglalásaként, szintéziseként ké-
szült az összefoglaló mű.  A kötet célja, ahogy a bevezetésben olvasható: „Az információs műveltség hazai 
jellemzőinek, jelenlegi állapotának felmérése, különös tekintettel a felsőoktatásban és a munka világában 
élők helyzetére és a közöttük meglévő, tudományos módszerekkel is igazolható különbözőségek megállapí-
tására. Ugyancsak fontos része volt a kutatásnak az is, hogy nemzetközi ajánlásokra építve, a gyakorlatban is 
hasznosítható standardokat, minősítési javaslatokat, követelményeket, indikátorokat, modelleket tegyünk 
közismertté, illetve azok honosítására vonatkozó javaslatokat dolgozzunk ki.” Az 
elsődleges cél az információs műveltség fogalmának megismertetése, széles kör-
ben a pedagógia, az oktatás és a könyvtári területen elterjesztése. A bevezetőben 
az információs műveltség fogalmát mutatják be a szerzők részletesen. Az elvég-

zett kutatás eredményeit grafikonok segítségével szemlélete-
sen mutatják be és elemzik. A szerzők a vizsgálatot és az 
eredmények összegzését csak az első lépésnek tartják. Véle-
ményük szerint rendszeresen, kb. két évente kell elvégezni, 
hogy a változásokról, a fejlődésről is képet lehessen rajzolni. 

A kötet szabadon hozzáférhető a Magyar Elektronikus 
Könyvtár oldalán. (  http://mek.oszk.hu/ ) 

Ajánlunk egy értékelő blogbejegyzést is:  http://konyvkonnektor.hu/?p=5036 

 

Kapcsolódik egy weboldal, amely az információs műveltség tudásbázisa kíván lenni. 
http://informaciosmuveltseg.pte.hu/   

Pedagógusoknak  - Kiadványajánló 
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Véleményedet, véleményüket  
várjuk a hirlevel@szegepi.hu 

e-mail címre. 

Az illusztráció a Stripgenerator segítségével készült. 


