
Egy fiatalember minden nap délben 
bekukkantott a templom ajtaján és pár 
másodperccel késıbb már ment is 
tovább. Kockás inget és szakadt far-
mert viselt, mint a többi maga kora-
beli fiatal. Papírzacskóban hozta az 
ebédre szánt két zsömléjét. A plébá-
nos gyanakvóan kérdezte, hogy miért 
jött, mivel manapság már a templom-
ban is lopnak. 
-Imádkozni jövök - válaszolta a férfi. 
-Imádkozni... Hogy tudsz ilyen gyor-
san imádkozni? 
-Hát... mindennap benézek a temp-
lomba és annyit mondok: „Jézus, Jó-
zsi vagyok", aztán elmegyek. Rövid 
imádság, az igaz, de remélem, hogy 
az Úr meghallgat. 
Néhány nap múlva egy munkahelyi 
baleset következtében a fiatalembert 
fájdalmas törésekkel szállították kór-
házba. 
Többen voltak egy szobában. Érkezé-
se teljesen átalakította az osztályt. 
Nemsokára az ı szobája lett a folyosó 
összes betegének találkozóhelye. Fia-
talok és idısek ültek az ágya mellett 
és ı mindenkire rámosolygott, min-
denkihez volt egy-egy kedves szava. 
A plébános is eljött meglátogatni és 
egy nıvér kíséretében odament a fia-
talember ágyához. 
-Azt mondták, hogy nagyon össze 
vagy törve, mégis vigaszt nyújtasz a 
többiek számára. Hogy vagy képes 
erre? 
-Annak az embernek köszönhetem 
ezt, aki minden nap délben eljön hoz-
zám. 
Az ápolónı félbeszakította: - De hisz 
délben soha nem jön senki! 
-Ó, dehogyisnem. Mindennap eljön, 
benéz az ajtón és azt mondja: - Józsi, 
Jézus vagyok -, és elmegy. 
 

Ünnepek, hirdetések 

szerda: SZIÉNAI SZENT KATALIN 

péntek: SZENT JÓZSEF A MUNKÁS 

szombat: SZENT ATANÁZ 

� Április 30-án, elsıpéntek elıest-
éjén kerül sor a rózsafüzér Társu-
lat titokcseréjére. A szentmisét 
követı szentségimádáson közös 
rózsafüzér imádságra várjuk a 
híveket.. 

� Május 1—elsıpéntek 

� Május 2.—elsıszombat. A szent-
misét követı rózsafüzéren kö-
szöntjük május királynıjét, a 
Szőzanyát, és anyák napja elıes-
téjén élı és megholt édes-
anyáinkért imádkozunk. 

� Jövı vasárnap lesz a szemináriu-
mi győjtés, a hívek adományait a 
kispap nevelés céljaira továbbít-
juk. Kérjük a hívek imáit is papi, 
szerzetesi hivatásokért. 

� Szintén jövı vasárnap lesz a dél-
utáni szentmisék között a szoká-
sos orgonakoncert. 

� Köszönjük a kedves hívek süte-
mény adományait a szeretet-
napokra és segítségüket a csoma-
golásban és az elszállításban. 

� Május hónapban az esti szentmi-
sék végén a Lorettói litániával 
köszöntjük a Szőzanyát. 

Elérhetıségek:  
postán:  Gyır, 9024  Szentlélek tér 1. 

telefon/fax: 96/ 419-588  

neten: www.szentlelek.extra.hu 

 vagy:  www.gyertya.fw.hu 
e-mailen: freemaker@freemail.hu 

Életet a léleknek! 
2009. április 26.  A Szentlélek templom lapja Húsvét 3. vasárnapja 

„Meg van írva, hogy a Messiásnak szenvednie kell,  
és harmadnap fel kell támadnia a halálból.”  

Itt áll az Úr most köztetek 
Békesség már ne féljetek 

Én vagyok, Bennem higgyetek. 
 



Olvasmány: ApCsel3,13-15.17-19 

Ábrahám, Izsák és Jákob Istene 
megdicsıítette a Fiát, Jézust, akit ti 
kiszolgáltattatok és megtagadtatok 
Pilátus elıtt, noha ı úgy határo-
zott, hogy szabadon bocsátja.  
Megtagadtátok a szentet és igazat; 
arra kértétek, hogy a gyilkosnak 
kegyelmezzen,  az élet szerzıjét 
pedig megöltétek. Isten azonban 
feltámasztotta a halálból, ennek mi 
tanúi vagyunk. Tudom, testvérek, 
hogy csak tudatlanságból tettétek, 
amit tettetek, ahogy vezetıitek is.  
Ám az Isten így váltotta be, amit 
minden prófétája által hirdetett, 
tudniillik, hogy Krisztusa szenved-
ni fog. Tartsatok hát bőnbánatot, és 
térjetek meg bőneitek bocsánatára. 
 
Szentlecke: 1Jan 2,1-5 

Gyermekeim! Ezeket azért írom, 
hogy ne kövessetek el bőnt. De ha 
valaki bőnbe esik, van szószólónk 
az Atyánál: Jézus Krisztus, az 
Igaz. İ az engesztelı áldozat bő-
neinkért, nemcsak a mieinkért, ha-
nem az egész világ bőneiért is. Ab-
ból tudjuk meg, hogy megismer-
tük, hogy megtartjuk a parancsait. 
Aki azt mondja: „ismerem”, de a 
parancsait nem tartja meg, az hazu-
dik, és nincs meg benne az igaz-
ság. De aki megtartja tanítását, ab-
ban az Isten szeretete valóban tö-
kéletes. 
 

Evangélium: Lk 24,35-48 
Míg ezekrıl beszélgettek, egyszer 
csak megjelent köztük és köszön-
tötte ıket: „Békesség nektek!” 
Ijedtükben és félelmükben azt vél-
ték, hogy szellemet látnak. De ı 
így szólt hozzájuk: „Miért ijedtetek 
meg, s miért támad kétely szíve-
tekben? Nézzétek meg a kezem és 
a lábam! Én vagyok. Tapogassatok 
meg és lássatok! A szellemnek 
nincs húsa és csontja, de mint lát-
játok, nekem van.” Ezután megmu-
tatta nekik kezét és lábát. De örö-
mükben még mindig nem mertek 
hinni és csodálkoztak. Ezért így 
szólt hozzájuk: „Van itt valami 
ennivalótok?” Adtak neki egy da-
rab sült halat. Fogta és a szemük 
láttára evett belıle. Aztán így szólt 
hozzájuk: „Ezeket mondtam nek-
tek, amikor még veletek voltam, 
hogy be kell teljesednie mindan-
nak, amit rólam Mózes törvényé-
ben, a prófétákban és a zsoltárok-
ban írtak.” Ekkor megnyitotta ér-
telmüket, hogy megértsék az Íráso-
kat, s így folytatta: „Meg van írva, 
hogy a Messiásnak szenvednie 
kell, és harmadnap fel kell támad-
nia a halálból. Nevében megtérést 
és bőnbocsánatot kell hirdetni min-
den népnek Jeruzsálemtıl kezdve. 
Ti tanúi vagytok ezeknek.” 
 

„Íme az ember” (egy pápa arcai) 
címmel. (a cím: Budapest VI. u. 
26.) 
II. János Pál pápa Magyarországon 
soha nem látott tárgyai és személyi 
fotósának életnagyságú képei látha-
tók itt. 

BKZs 
Az Irgalmasság Vasárnapján 

 

Fausztina nıvér imáiból 

Hálaadó ima 

Ó, Jézus! Örök Isten! Köszönöm 
számtalan jótéteményedet! Legyen 
szívem minden dobbanása új hála-
ének neked, Istenem! Minden 
csepp vérem érted keringjen, 
Uram! Legyen lelkem egyetlen di-
csıítı himnusz! Szeretlek, Istenem, 
megmarad (1794). 
 

Az Isteni szeretet kegyelméért 

Legédesebb Jézus! Gyújtsd lángra 
szeretetemet irántad! Formálj ma-
gadhoz hasonlóvá, isteníts meg, 
hogy cselekedeteim kedvesek le-
gyenek elıtted! Tegye ezt meg ve-
lem a napi szentáldozás (1289). 
 

Imádság a hazáért 

Legirgalmasabb Jézusom, szentjeid 
közbenjárására, fıleg azonban leg-
kedvesebb Édesanyád közbenjárás-
ára, aki kisgyermek kortól nevelt 
téged, könyörgök hozzád, áld meg 
Hazámat! Jézusom, ne nézd bőne-
inket, hanem tekintsd kisgyerme-

kek könnyeire, éjségére, s a hidegre, 
amelytıl szenvednek! Jézusom ezek 
miatt az ártatlanok miatt részesíts a 
kegyelemben, melyet hazámnak ké-
rek (286).  
 
 

Uram! Vedd életemet a kezed-
be, és tedd vele azt, ami Ne-
ked tetszik. Ezentúl nem utasí-
tom el magamtól sem az örö-
möket, sem a nehézségeket, 
amiket beleszőttél életembe. 
Elég, ha azt tudom, hogy min-
den dicsőségedre szolgál. Min-
den terved jó. Mert minden 
szeretet. Csak önmagamtól 
szabadíts meg! Add, hogy 
hallgatagon, csöndesen bele-
nyugodjak szent akaratodba. 
Akkor majd fölgyullad szí-
vemben örömöd fénye. Lángja 
a Te dicsőségedre lobbanjon. 
Csak ezért éljek! És töltse be 
egészen életemet a szeretet 
egyetlen gondolatával és 
egyetlen kívánságával, hogy 
szerethessek, nem az érde-
mért, nem is a tökéletesség, az 
erény szentségéért, hanem 
egyedül Érted, Istenem! 
Ámen. 



Jézus irgalmas arcát. Szerinte Jézus 
irgalmas arca a mi jövınk arca, 
nincs más remény, nincs más kiút. 
Boldoggá, majd szetté avatta 
Fausztina nıvért, felkarolta az ir-
galmasság ügyét s a Mennyei Atya 
az Irgalmasság vasárnapjának elı-
estéjén szólította ıt magához. 
„Odaát” is pártfogolja az ügyet, 
hisz az elmúlt években az Isteni 
irgalmasság Fausztina nıvéren ke-
resztül kapott formáinak terjedése 
még inkább lendületet kapott. Vé-
gezetül az atya azt ajánlotta: válja-
tok Jézus irgalmas arcává! 
A két elıadást Olofsson Placid atya 
energikus tanúságtétele követte, ezt 
bizonyára sokan ismerik már. Dél-
ben elénekeltük a „Mennynek Ki-
rályné Asszonyát” , majd ebédszü-
net következett, kegytárgyak, köny-
vek vásárlása, beszélgetés, stb. 
A délutáni program Janig Péter 
atya még megrendítıbb tanúságté-
telével folytatódott, az Onkológiai 
Intézetben szolgál és szem nem 
maradt szárazon amíg ı beszélt. İt 
követte Beer Miklós váci püspök 
atya, aki arra biztatott bennünket, 
hogy imádkozzunk jó gyónásokért 
magunk és mások számára és ter-
mészetesen gyóntató papokért. 
Pontosan három órakor az Oltári-
szentség kitételével megkezdıdött 
Kemenes Gábor atya vezetésével az 
Irgalmasság két órája: együtt befe-
jeztük az Irgalmasság kilencedet, 
hisz aznap volt az utolsó napja, 
bőnbánati liturgia és hát rengeteg 
gyónó… 

Többé már nem halt meg. Tehát İ 
magát a halált gyızte le, nem a 
meghalás folyamatát. Ilyenre a tör-
ténelemben még nem volt példa. 
Ezért „elsıszülött a holtak közül”. 

II. Miért hiszünk? 

Mi a bizonyíték Krisztus feltáma-
dása mellett? 
1. Az érzékszervek bizonyosságát 
Jézus szinte a túlzásig halmozta. 
Megengedte, hogy a tanítványok 
lássák az egyébként láthatatlan fel-
támadt testét. Beszélt hozzájuk, 
hogy fülükkel is bizonyosságot sze-
rezzenek róla. Felszólította ıket, 
hogy érintsék meg lándzsával át-
szúrt szíve sebét. Az ízlelı érzéket 
sem hagyta ki: ezért enni kért. 
2. Az ószövetségi jövendölések be-
teljesedésére hivatkozott. Csodála-
tos bibliaóra lehetett, amikor Jézus 
végigmagyarázta a mózesi törvé-
nyek, próféták és zsoltárok messiá-
si jövendöléseit. A bibliai idézetek 
sok-sok mozaikkockája egyetlen 
Krisztus-képpé állt össze. 
3. Egybehangzó tanúk hiteles vallo-
másai bizonyították, hogy tévedés 
nem foroghat fenn. Az asszonyok, 
Magdolna, a 11 apostol, az 
emmauszi tanítványok, az 500 test-
vér azonosan igazolták, hogy talál-
koztak a feltámadt Úrral. Ennyi 
szavahihetı bizonyságtevı minden 
kétséget kizárt. 

III. Mit jelent számunkra? 

1. Megtérésre késztet. Nagypénte-
ken délután 3 órakor Isten Jézus 

A történelem folyamán több elmé-
lete gyártottak Jézus feltámadásá-
nak megcáfolására:  „lopás-
elmélet”: amíg az ırök aludtak, a 
tanítványok kilopták Jézus holttest-
ét a sírból. „Tetszhalál-elmélet”: 
Jézus nem halt meg, hanem mint 
tetszhalottat eltemették. 3 nap múl-
va kivánszorgott és tanítványai hir-
detni kezdték, hogy feltámadt. 
„Mítosz-elmélet”: az evangéliumo-
kat akkor írták, amikor már kortár-
sak nem éltek. Idık folyamán sok 
csodás eseményt aggattak Jézus 
alakjára. 
Az Egyház Krisztus feltámadásá-
nak hitére épül. Ezért akarják min-
denáron cáfolni. Ezért kell megis-
mernünk: mit jelent a húsvéti hit?, 
milyen bizonyítékai vannak?, mi-
lyen feladatot ró ránk. – Lukács 
utolsó mondatai ezekre válaszol-
nak. 

Mit hiszünk? 

Egy mondattal: hogy Jézus legyız-
te a halált. Pl.: Az orvostudomány 
képes reanimációra. A klinikai ha-
lálból vissza tudja hozni a beteget. 
Ezt „felélesztésnek” nevezzük. 
Ezekiel ráfeküdt a halott fiúra és az 
lélegezni kezdett. Ez az „életre-
keltés”. Húsvétkor nem ez történt. 
Nem arról volt szó, hogy lelke visz-
szatért testébe és megint dobogni 
kezdett a szíve. İ a feltámadt testet 
öltötte magára, létmódja már nem 
evilági élet volt. Rá a fizika törvé-
nyei már nem voltak érvényesek. 

2 

A templom melletti füves térségen, 
ragyogó napsütésben én is elvégez-
tem szentgyónásomat (meg még 
több ezren), hiszen ezen a napon 
ez a teljes búcsú elnyerésével járt. 
Aztán elimádkoztuk még az Oltári-
szentség elıtt az Öröm útját (Jézus 
feltámadásának, megjelenéseinek 
állomásait), s végül az Oltáriszent-
ség körbejárt, hogy mindenki egé-
szen közelrıl kaphassa meg a 
szentségi áldást. Némi szünet után 
a nap csúcspontja, az ünnepi szent-
mise következett Juliusz Janusz 
apostoli nuncius atya fıcelebrálá-
sával. Ekkor már úgy, de úgy tele 
volt a lelkem az Irgalmas Jézus 
iránti hálával! 
Velünk volt İ egész nap: kegyel-
mével, bőnbocsánatával, az Oltári-
szentségben és a szentmise áldo-
zatban! S velünk volt és közbenjár 
értünk az Irgalmasság Anyja, a 
Szőzanya, Szent Fausztina nıvér 
és minden bizonnyal a szentatya, 
II. János Pál pápa is. 
Imáimban magammal vittem egy-
házközségünk minden családját, a 
betegeket, a szenvedıket, a fiatalo-
kat, lelkipásztorunkat. Tudjuk egy 
szívvel-lélekkel megélni és hirdet-
ni az İ végtelen irgalmát. S mond-
juk bizalommal: Jézus, Bízom 
Benned! 
Felhívom a kedves testvérek fi-
gyelmét, hogy Budapesten II. Já-
nos Pál pápáról kiállítás tekinthetı 
meg április 2 – június 2 között, 
minden nap 10 – 18 óra között 



kedvéért kiengesztelıdött a világ-
gal. Jézus mindhalálig való enge-
delmessége több örömet jelentett az 
Atyának, mint amennyi dicsıséget 
az emberiség engedetlensége meg-
tagadott tıle. Ezért helyreállt a kap-
csolat isten és az ember közt. Meg-
nyílt a bőnbocsánat lehetısége. Az 
ég már nagypénteken tudta ezt. Az 
emberiség azonban Jézus húsvéti 
feltámasztásával kapott bizonyossá-
got róla. Éljünk hát a húsvéti 
„közkegyelem” = amnesztia lehetı-
ségével ,  a  gyónás  „ reha-
bilitációjával”! 
2. Megerısíti egyházhőségünket. 
Mi nem azért vagyunk kereszté-
nyek, mert az Egyház történelme 
tele van fénylı lapokkal, vagy mert 
tagjai csupa szentek, mert templo-
mai mővésziek. Egyes egyedül 
azért, mert itt találjuk meg életünk 
értelmére a választ és nyerünk or-
vosságot az elmúlás fájó sebére. 
Kételkedhetem szememben, mert 
vannak optikai csalódások, fülem-
ben, mert vannak hallucinációk, a 
filmfelvételekben, mert ravasz trük-
kökre képes. De a mindenható és 
szeretı Jézus ígéretében nem, mert 
húsvéti ajándéka abszolút biztos. 
Akik hozzákötik életüket, nem 
süllyedı hajóhoz láncolják magu-
kat, hanem a halálon is diadalmas-
kodó Krisztushoz! „Christus vincit, 
regnat, imperat!” Ámen.  

 
Hajnal Róbert/Magyar Kurír 

 

„Irgalmad többet ér,  
mint az élet” (62. zsoltár) 

I. Országos Konferencia  
az Isteni Irgalmasságról 

Budapest, Ciszterci Szent Imre temp-

lom, április 18. 

Kegyelemben gazdag, csodálatosan 
szép napot kaptunk az Úr Jézustól 
április 18-án, amikor az Irgalmasság 
Apostoli Világkongresszusát követı-
en (2008. Róma) megrendezésre ke-
rült az elsı magyarországi kongresz-
szus. A következıre 2011-ben kerül 
sor Krakkóban, s a köztes idıben 
minden ország (többször is) megtart-
ja a maga konferenciáját. 

Vegyük csak végig a nap prog-
ramját: 
Fél tíz körül megérkeztünk s egy 
rövid regisztráció után elfoglaltuk 
helyünket s belekapcsolódtunk a 
Gável testvérek zenés áhítatába, 
hogy felkészíthessük lelkünket a ke-
gyelmek befogadására. A közös zso-
lozsma után Brückner Ákos atya, a 
templom plébánosa és Katona István 
püspök atya köszöntött bennünket. 
10 órától Székely János püspök atya 
elıadását hallgattuk meg „Az irgal-
masság a Szentírásban” címmel. Na-
gyon lekötötte a figyelmünket. El-
mondta, hogy az irgalom az Ószö-
vetségben kötıdést, szövetséget, s az 
ebbıl fakadó kötelességet, hőséget, 
jóindulatot jelenti. Ez a kötıdés hi-
ányzik a mai társadalomból, minden-
ki törtet s ebben a törtetésben a 
gyengék lemaradnak. De a törtetık 

képes határt szabni a gonoszság-
nak. Megértette, ha ı bizalommal 
fordul az irgalmas Jézushoz, ı ma-
ga is eszközévé válik ennek az irga-
lomnak. Püspöktársai naivnak tar-
tották, de ı rendületlenül hitte, 
hogy a feltétel nélküli szeretet szab 
határt a gonoszságnak. A 2001. 
szeptember 11. (new yorki ikertor-
nyok elleni merénylet) utáni napok-
ban visszatért Krakkóba s elhatá-
rozta, hogy a világban jellemzı 
nagy feszültségek ellenében az ir-
galmasságot fogja felmutatni. 2002. 
augusztus 17-én Krakkóban a vilá-
got Isten irgalmába ajánlotta. 
Az irgalmasságról szóló encikliká-
jában hangsúlyozta: jó lenne, ha az 
Egyház tudatosabban felvállalná az 
irgalmasságot, de nem minden pap 
és megkeresztelt van ennek tudatá-
ban. Ahogy szokta mondani: „az 
Egyház beteg, lelki Alzheimer kór-
ban szenved”. Én is minden reggel 
elfelejtem, hogy Isten hatalmas ir-
galommal tekint rám”. Engedjük, 
hogy az irgalmas Jézus pillantása 
elérjen bennünket, mert ez a pillan-
tás minket is feltámaszt és az Egy-
házat is! Az elıadó szerint sok a 
nyüzsgés a plébániákon, de vajon 
mindegyiket Isten szeretete moti-
válja? Azt ajánlotta, a világ minden 
plébániája vizsgálja felül lelkipász-
tori programját az irgalmasságon 
keresztül. II. János Pál pápa szerint 
az irgalom az új evangelizáció kul-
csa. Fontosnak tartotta a Szentírás 
olvasását, mert abból ismerjük meg 

sem lehetnek boldogok, mert nem 
erre születtünk, hanem, hogy sze-
ressünk és adjunk. Szabadságunk 
arra való, hogy kötıdjünk vele a 
jóhoz, lehetıség, hogy életünket 
odaadjuk. Önzésbıl nem lesz bé-
kesség! Egy társadalomnak addig 
van emberi arca, amíg van kötıdés: 
múlthoz, anyanyelvhez… stb. 
Alighogy a püspök atya befejezte 
elıadását, megérkezett Szent 
Fausztina nıvér ereklyéje az oltár-
ra. (Boldogan gondoltam vissza, 
hogy én az İ ereklyéjével már 
„találkoztam” egy kedves családnál 
mintegy 2 évvel ezelıtt, akkor is 
rögtönzött oltár mellett imádkoz-
tunk az ereklyénél.) 
Az tán  következet t  Pat r ice 
Chocholski atyának. A Világkong-
resszus fıtitkárának elıadása „Az 
irgalmasság Isten Szolgája, II. Já-
nos Pál pápa életében és szolgálatá-
ban”. 
Fantasztikus volt! Elmondta, hogy 
Isten irgalma mindig emberi arco-
kon keresztül érkezik hozzánk. 
Fausztina nıvér meghalt 1938 ok-
tóber 5-én, a fiatal Karol pedig 
édesapjával (miután elveszítette 
édesanyját) október 8-án érkezett 
Krakkóba. 1942-ben egy szeminári-
umi társa ismertette meg vele 
Fausztina nıvér küldetését. Döb-
benten fedezte fel, hogy a nıvéren 
keresztül kapott üzenetek mennyire 
biblikusak: „ne hagyd magad a 
rossztól legyızni, hanem gyızd le a 
rosszat  jóval”. Már akkor rádöb-
bent, hogy egyedül az irgalmasság 


