
Ferenc pápa meghirdette az Irgalmasság Szentévét. Az év 2015. december 8-án, a Szeplőtelen Fo-

gantatás 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 értelmezése szerint: egyrészt „Isten tulajdonságainak 

egyke; másrészt erkölcsi erény, mely képessé tesz a segítségnyújtásra akkor is, amikor az igazságos-

ság és a jog alapján az nem várható el. Az irgalmasság az erkölcsileg erősebb, nagyobb lehajlása a 

gyengébbhez, készség a megbocsátásra.”  

„Lehet, hogy úgy gondolod: bűnöm olyan nagy, olyan távol vagyok Istentől, mint a példabeszédben 

a tékozló fiú, hitetlenségem akkora, mint Tamásé: nincs bátorságom visszatérni, arra gondolni, hogy 

Isten visszafogadna, hogy éppen reám várna. De Isten éppen reád vár, csak bátorságot kér tőled, 

hogy Hozzá fordulj. Hányszor hallottam lelkipásztori munkám során: „Atyám, nagyon sok bűnöm 

van”, amire mindig azt szoktam mondani: „Ne félj, menj Hozzá, Ő vár rád, Ő majd mindent elren-

dez.” Bármennyi ajánlatot hallunk magunk körül a világban, engedjünk Isten ajánlatának, az Ő sze-

retetteli simogatásának. Isten szemében nem vagyunk puszta számok, fontosak vagyunk, sőt a leg-

fontosabbak, ami csak létezik az Ő számára. Még ha bűnösök vagyunk is, a legközelebb állunk Hoz-

zá.   Részlet: Ferenc pápa Az irgalom egyháza, az Európa Kiadó gondozásában, 2014-ben megjelent 

kötetből.  

 

Irgalmasság Szentéve 

 

„A hit nem olyan ajándék, amely csak neked szól.  

A hitet meg kell osztanunk másokkal, örömmel.”  

Ferenc pápa (2015) 
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Tartalom 

Urunk, Jézus Krisztus, Te megtanítottál minket, hogy 
irgalmasok legyünk, mint a mennyei Atya, és azt mond-
tad nekünk, 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 te-
remtményben keressék; sírásra fakasztotta Pétert a ta-
gadása után, és biztosította a mennyországot a bűnbánó 
latornak. Add, hogy valamennyien személyesen hoz-
zánk 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 visel-
tessenek 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 intézmények figyelmébe ajánljuk, hogy az Irgalmasság Szentéve  programsorozathoz mindenki a 

saját ötletével, programjával, kezdeményezésével csatlakozhat. Az irgalom, az irgalmasság témáját 

tanulóik részére szervezett előadással, programmal járulhatnak hozzá a Szentatya kezdeményezésé-

hez és egyházmegyénk felhívásához. A Szentévhez kapcsolódóan megrendezett programokról a 

szöveges, képes beszámolókat tisztelettel fogadjuk, és ezeket a SZEGEPI honlapján bemutatjuk, 

következő Hírlevelünkben összegyűjtjük és közreadjuk. 

Beküldési cím: titkarsag@szegepi.hu 

Az irgalom gyakorlása 

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 

Felhívás az intézményeknek 

Elmélkedés:  

Mi mit teszünk embertársainkért? Mit teszünk a 
körülöttünk élőkért? Segítünk-e bajba jutottaknak? 

  



A szülők és óvodapedagógusok figyelmébe 

ajánljuk  az Olvass nekem! Ismeretterjesztő 

és könyvajánló segédlet szülőknek című kö-

tetet. A kis könyvecskét a pécsi Csorba Győ-

ző Könyvtár adta ki. A kiadvány a 3-6 éves 

korosztály fejlesztéséhez, a könyv és olvasás 

megszeretetéséhez ajánl klasszikus és új ki-

adványokat. A gyermekirodalom mellett 

szakkönyveket is ajánl a felnőtteknek. 

Kiadványajánló 

A kenyeret a bibliai korban többnyire árpalisztből készítették. Sütöttek kovászos és kovásztalan kenyeret, 

lepényt is. A kemence föld alatt vagy föld felett volt, vagy az udvaron vagy a házon kívül külön kis kuny-

hóban. De sütöttek kenyeret egy három helyen alátámasztott agyag– vagy vaslapon. A kenyér nem szel-

ték, hanem törték, a kenyértörés fogalma él tovább az eucharisztia ünneplésében is. A közösen fogyasz-

tott kenyér a szövetségkötésben is szerepet játszott.  

Jézus kenyérszaporításáról mind a négy evangélium beszámol. „Az egyik tanítvány, András, Simon Péter 

testvére megszólalt: „Van itt egy fiú, akinek van öt árpakenyere és két hala, de mi az ennyinek?” Jézus 

meghagyta: „Telepítsétek le az embereket!” Azon a részen sok fű volt. Letelepedtek hát, s csak a férfiak 

voltak szám szerint ötezren. Jézus ekkor kezébe vette a kenyeret, hálát adott és kiosztotta a letelepedett 

embereknek, s ugyanígy a halból is adott, amennyit csak akartak.” (Jn 6,8-11) Másnap Jézus ez élet ke-

nyeréről beszél. „Én vagyok az élet kenyere—felelte Jézus. Aki hozzám jön, többé nem éhezik, s aki  

bennem hisz, nem szomjazik soha.” (Jn 6,35-36) 

A kiadvány elektronikusan elérhető: 

http://www.csgyk.hu/wp-content/uploads/2015/06/Olvass-nekem-.compressed.pdf 

Kenyér az életünkben 

Elmélkedés:  

Mi jelenti életünkben a kenyeret?  

Megosszuk-e másokkal mindennapi kenyerünket? 

Jézus jelen van-e életünkben? 
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Tisztelettel várjuk észrevételeiket, 

javaslataikat a hirlevel@szegepi.hu 

e-mail címre. 

 

Kézműves sarok                          Színező 

Ebben a számban a tékozló fiú történetét hoztuk el színező formájában. 

Színezd ki a képeket! A képeket készítette: Stift Z. Angelico, megjelent az Angelico kifestőkönyvek sorozatban  

a Martinus Kiadó gondozásában. 
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