„Elmondom hát mindenkinek”

Miserend

Megosztás
Mindenkinek van olyan élménye,
öröme, esetleg bánata, amely kikívánkozik belőle, amelyet legszívesebben
megosztana mindenkivel. A S ZÍVÜGY
új rovatában teret kíván adni ezeknek a
vallomásoknak. Ezentúl – amennyiben
a kezdeményezés értő fülekre és megosztásra kész személyekre talál – minden hónapnak lesz témája, amellyel
kapcsolatos gondolatainkat megoszthatjuk a S ZÍVÜGY lapjain keresztül.
Az első gondolatkör a Húsvét öröme.
A megosztásra szánt élményeket,
gondolatokat – néhány mondat, vagy
néhány oldal terjedelemben – a
megosztas@piliscsabatemplom.hu

címre lehet küldeni. A május 4-ig
megküldött írások május 7-én fognak
megjelenni.

Klotildliget:
április 23. vasárnap
ünnepi szentmise
családok miséje
egyetemi mise
ApCsel 2,42-47
1Pét 1,3-9
Jn 20,19-31
április 27. csütörtök
április 29. szombat
április 30. vasárnap
ünnepi szentmise
családok miséje
egyetemi mise
ApCsel 2,14.22-28
1Pét 1,17-21
Lk 24,13-35

9 óra
11 óra
20 óra

18 óra
18 óra
9 óra
11 óra
20 óra

Pilisjászfalu:
Április 27-én a 18 órás szentmise lesz
a Szent Mónika közösség szentmiséje,
amelynek keretében gyermekeinkért
imádkozunk.

április 30. vasárnap

Április 29-én (szombaton) tavaszi
kertrendezési napot tartunk, amelyre
szeretettel hívunk benneteket. Fél 9-től
van a gyülekező, 9-kor kezdjük meg a
munkákat, amik délutánig tartanak.
Ebéddel készülünk.

április 23. vasárnap
ünnepi szentmise
április 28. péntek
április 29. szombat
április 30. vasárnap
ünnepi szentmise

Piliscsaba:

Imaszándékunk:
Imaszándékunk:
Hálaadás
a keresztények
a Megváltásért
egységéért.
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17 óra

11 óra
17 óra
17 óra
11 óra

XIII. évf. 17. szám

2017. április 23.

A mai napon ünnepeljük az Isteni Irgalmasság vasárnapját. A Magyar Kurír
2016-ban, az irgalmasság szentévében Stanisław Dziwisz bíboros szavaival,
valamint Faustyna Kowalska nıvér életútja és Naplója segítségével idézte fel
az ünnep történetét.

Isteni irgalmasság vasárnapja

S

zent II. János Pál egész
pápaságában központi helyet
foglalt el az Isteni Irgalmasság
gondolata. Már megválasztása után két
évvel, 1980 adventjének kezdetén
kiadta második, Dives in misericordia
(Irgalomban gazdag Isten) kezdetű
enciklikáját, mellyel mintegy programot is adott: „Minél inkább eltávolodik
az ember Istentől és az irgalom
misztériumától, s minél inkább elveszíti a világ eszméinek hatására az
irgalom szó értelmét, az Egyháznak
annál inkább joga és kötelessége, hogy
»hathatós kiáltással« forduljon az isteni
irgalomhoz.” (96)
Milyen út vezetett a Dives in
misericordia enciklikáig és az Isteni
Irgalmasság vasárnapjának kihirdetéséig – II. János Pál pápa életében és az
egyház 20. századi történetében?
Az irgalmasság gondolata és üzenete
végig jelen van a Szentírásban – idézte

fel kérésünkre győri látogatásakor e
gondolatiság
kezdeteit
Stanisław
Dziwisz bíboros, krakkói érsek. Majd
így folytatta: a II. világháború előtt az
Isteni Irgalmasság üzenete nagy erővel
köszönt vissza Fausztina nővér életében és működésében. Leírásra került: a
világban nem lesz béke addig, míg nem
fordulunk az Isteni Irgalmassághoz.
„Az emberiség mindaddig nem talál
békét, míg nem fordul bizalommal
irgalmamhoz.”
(Szent
Faustyna
Kowalska: Napló 300)
A Fausztina nővér számára kinyilatkoztatott ígéretek valamiképp óvtak minket
a II. világháború előtt – tette hozzá a
krakkói érsek, aki negyven éven
keresztül volt II. János Pál személyi
titkára és barátja. – És most a világ újra
visszafordul az irgalmasság felé. Ez az
orvosság, a kegyelem a korunk veszélyes ideológiáival folytatott harcban.
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Talán Isten így ad útmutatást: azt üzeni,
hogy irgalmasságához fordulva tudjuk
a világ gondjait, problémáit orvosolni,
gyógyítani.
Stanisław Dziwisz elmondta, Karol
Wojtyła Krakkó Łagiewniki városrészének kőfejtőjében dolgozott, amely
nagyon közel volt Fausztina nővér
rendházához. Ott ismerkedett meg a II.
világháború alatt titokban szemináriumba járó, munkásként dolgozó
fiatalember, a későbbi pápa az irgalmasságnak ezekkel a Fausztina nővér
számára kinyilatkoztatott jeleivel. És
így válhatott az Isteni Irgalmasság az ő
keresztény
életének,
papságának,
püspökségének és pápaságának is
középpontjává.
Az Isteni Irgalmasságnak két nagy
szentje van: Fausztina nővér és II.
János Pál pápa – hangsúlyozta Dziwisz
bíboros.
***
„Fausztina nővér a második világháború előestéjén halt meg. Életének
ebben az utolsó időszakában kapta meg
az Isteni Irgalmasság kinyilatkoztatását,
s mindazt, amit megélt, leírta Naplójában. A második világháború túlélői
számára Szent Fausztina Naplójának e
sorai olybá tűntek, mint az Isteni Irgalomnak egy különleges, XX. század
nézőpontjából megírt evangéliuma. A
kortársak felfogták üzenetét, mégpedig
éppen a második világháború során
drámai módon felhalmozódott rossznak
és a totalitárius rendszerek kegyetlenségének a tükrében. Mintha Krisztus azt
akarta volna kinyilatkoztatni, hogy a
rossz – amelynek az ember létrehozója
és áldozata – elé állított végső korlát
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éppen az Isteni Irgalom. Ennek az
irgalomnak természetesen része az
igazságosság is, ám a világ és az ember
történelme során az isteni tervben nem
kizárólag az igazságosságé az utolsó
szó. Isten mindig el tudja választani a
jót a rossztól, s azt akarja, hogy
mindenki üdvözüljön és eljusson az
igazság ismeretére (vö. 1Tim 2,4): Isten a
szeretet [1Jn 4,8]. A Fausztina nővér
előtt
megjelent
megfeszített és
feltámadt Krisztus eme igazság legfőbb
kinyilatkoztatása.” (Az irgalom misztériuma. In: II. János Pál: Emlékezet és azonosság, Budapest, 2005, 58–62.)

Faustyna Kowalska boldoggá avatását
II. János Pál pápa kezdeményezte, még
Krakkó érsekeként, 1965-ben. Majd
1993. április 18-án, húsvét második
vasárnapján, az eljárás elindítója immár
pápaként avatta boldoggá Fausztina
nővért. A szentté avatásra hét évvel
később, 2000. április 30-án, ismét csak
húsvét második vasárnapján került sor.
Ekkor hirdette ki a pápa a világ
számára az Isteni Irgalmasság ünnepét
is, e szavakkal: „Húsvét második vasárnapja ettől kezdve az egész egyházban
az Isteni Irgalmasság vasárnapja nevet
viseli.” És a Szentatya hozzátette, ezzel
az üzenettel, az Isteni Irgalmasság
üzenetével kívánja átvezetni az egyházat a harmadik évezredbe.
„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)

„Ezen a napon megnyílik irgalmam
mélysége: a kegyelmek tengerét
árasztom minden lélekre, aki irgalmam forrásához közelít. Egy lélek se
féljen közeledni hozzám…” (Napló
699)
II. János Pál pápa, az Isteni Irgalmasság üzenetének fáradhatatlan hirdetője
volt. Imádságában is irgalomért fohászkodott.
„Minthogy pedig az ima az egyetlen
fegyver, amelyet a pápa használ, egy
utolsó kérdést teszek fel neki, amelyben sok másik is benne foglaltatik, és
amelyik e párbeszéd legrövidebb válaszát kapja. Azt kérdezem tőle, hogy
milyen imát mond a világért? Ezt feleli:
„Irgalomért könyörgök. Igen, irgalomért.” („Ne féljetek!” – André Frossard és
II. János Pál pápa párbeszéde, Budapest,
1986, 199.)

És a Szentatya életével, pápaságával,
betegségével és halálával is tanúságot
tett Isten végtelen irgalmába vetett
bizalmáról. Halála időpontja – 2005.
április 2., az Isteni Irgalmasság vasárnapjának vigíliája – által mindez még
nyilvánvalóbb megerősítést nyert.
A lengyel pápát, ugyanúgy, ahogy ő
Fausztina nővért, az Isteni Irgalmasság
ünnepén avatta boldoggá XVI. Benedek pápa 2011-ben, majd szentté
Ferenc pápa 2014-ben.
***
És a történet tovább folytatódik.
Stanisław Dziwisz bíboros szavaival:
„Ferenc pápa is az irgalmasságnak
szenteli pontifikátusát.” 2015. április
11-én, az Isteni Irgalmasság ünnepének
vigíliáján tette közzé a Szentatya az

irgalmasság szentévét meghirdető,
Misericordiae vultus kezdetű bulláját.
A rendkívüli szentév – melynek
mottója: „Irgalmasok, mint az Atya” –
2015. december 8-án kezdődött, és
2016. november 20-án, Krisztus Király
vasárnapján zárul.
És Ferenc pápa is fáradhatatlanul
hirdeti Isten irgalmasságát. Legutóbbi,
[2016.] március 30-i katekézisében így
tanított: „Isten nagyobb a bűnünknél!
Az ő szeretete olyan óceán, amelybe
megmerítkezhetünk az elsüllyedés
veszélye nélkül: megbocsátani Isten
számára azt jelenti, hogy nekünk adja
azt a bizonyosságot, hogy ő sosem
hagy el minket.”
„Nem tudom megbüntetni, még ha a
legnagyobb bűnös is lenne, azt, aki
irgalmamra hivatkozik, hanem felmentem őt mérhetetlen és kifürkészhetetlen
irgalmamban.
Mielőtt
eljövök mint igazságos Bíró, előbb
szélesre kitárom irgalmam kapuját.
Aki nem akar az irgalom kapuján
átmenni, annak igazságosságom
kapuján kell áthaladnia.” (Napló
1146)
Örökké irgalmas Istenünk, te lángra
lobbantod a neked szentelt nép hitét,
amikor évről évre visszatér Húsvét
ünnepe. Növeld kegyelmedet, amelyet
megadtál nekünk. Add, hogy méltóképpen megértsük, milyen csodálatos,
hogy megtisztultunk a keresztvíz által,
újjászülettünk a Szentlélekből, és
elnyertük a megváltást Krisztus vére
árán. Aki veled él és uralkodik a
Szentlélekkel
egységben,
Isten
mindörökkön örökké. Ámen.
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