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          Jézus Krisztus az Atya irgalmasságának        

az arca. Úgy tűnik, ez a szó jól összefoglalja                 

a  keresztény hit misztériumát. Az Atya irgalmassága  

a názáreti Jézusban vált elevenné, láthatóvá, őbenne 

érte el csúcspontját. Az Atya, „a végtelenül       

irgalmas Isten" (Ef 2 , 4 ) , miután kinyilatkoztatta     

a nevét  Mózesnek mint „irgalmas és könyörülő  

Isten, hosszantűrő, gazdag kegyelemben és        

hűségben" (Kiv 34,6), nem hagyott fel azzal, hogy   

a történelem során különféle módokon                

megismertesse a maga isteni természetét. „Amikor 

elérkezett  az idők  teljessége" (Gal  4,4), és     

üdvözítő terve  szerint már minden el volt rendezve, 

elküldte Fiát, aki  Szűz Máriától született, hogy    

véglegesen kinyilatkoztassa   nekünk a szeretetét. 

Aki őt látja,  az Atyát is látja (vö. Jn 14,9). A názáreti 

Jézus a  szavaival, tetteivel és egész személyiségével 

kinyilatkoztatja Isten  irgalmasságát. Állandóan szemlélnünk kell az irgalmasság misztériumát. Ez számunkra 

az öröm, a derűs nyugalom és a béke forrása. Üdvösségünk  feltétele. Irgalmasság: a szó, amely kinyilatkoztatja 

a Szentháromság misztériumát. Irgalmasság: a végső és legnagyobb tett, amellyel Isten elénk siet.           

Irgalmasság: az alapvető törvény, amely minden ember szívében ott lakik, aki őszintén tekint a testvérre, 

akivel az élet útján találkozik. Irgalmasság: az út, amely egyesíti Istent és az embert, mert kitárja a szívét arra   

a reményre, hogy bűneink korlátai ellenére mindenkor szeretnek bennünket. Vannak pillanatok,      

amikor még sürgetőbb meghívást kapunk arra, hogy tekintetünket az irgalmasságra szegezzük, annak 

érdekében, hogy mi magunk is az Atya cselekvésének hatékony jeleivé váljunk. Ezért hirdettem meg           

az Irgalmasság Rendkívüli Jubileumát, mint alkalmas időt az Egyház számára, hogy erősebbé és            

hatékonyabbá tegye a hívők tanúságtételét. 

..Ha Jézusra és az ő irgalmas arcára szegezzük tekintetünket, képesek leszünk befogadni a Szentháromság 

szeretetét. Jézus azt a küldetést kapta az Atyától, hogy a maga teljességében nyilatkoztassa ki az isteni     

szeretet misztériumát. „Isten szeretet"  (1Jn 4,8.16) - állítja  elsőként - és az  egész  Szentírásban  egyedül   

János evangélista. Ez a szeretet vált láthatóvá és tapinthatóvá Jézus egész életében. Személye nem más, mint 

az önmagát ingyenesen odaajándékozó szeretet. A hozzá közeledő személyekkel valamiféle  páratlan és     

megismételhetetlen kapcsolatban áll. A csodajelek, amelyeket elsősorban a bűnösökkel, a szegényekkel,         

a kirekesztettekkel, betegekkel és szenvedőkkel visz véghez, az irgalmasságról beszélnek. Benne minden   

az irgalmasságról szól; benne nincs semmi együttérzés nélkül.  

Az irgalmasságról szóló példabeszédekben Jézus kinyilatkoztatja Isten természetét.  Olyan atyához 

hasonlítja,  aki mindaddig fá radhatatlan, amíg irgalmassággal és együttérzéssel le nem győzi               

az ellenkezést és fel nem oldja a bűnt. Ismerjük ezeket a példabeszédeket, különösen hármat:  az elveszett 

bárány, az elveszett drachma és a tékozló fiú történetét (vö. Lk 15,1-32). Ezekben a parabolákban Isten 

mindig úgy jelenik meg, mint akit öröm tölt el, főként amikor megbocsátást gyakorol. Megtalálhatjuk    

bennük az evangélium és a hitünk lényegét, mert az irgalmasságot mindent legyőző, a szívet szeretettel   

betöltő és megbocsátással vigasztaló erőként mutatják be.   
 

Részlet: Ferenc pápa MISERICORDIAE VULTUS kezdetű bullájából, mellyel meghirdette az irgalmasság rendkívüli jubileumát.  



 
 

Bensőséges öröm tölt el minket, keresztényeket, valahányszor egy új egyházi évet kezdhetünk.                  

Az Anyaszentegyház szeretettel nyújtja kezét, és végig akar vezetni egy szent éven, az isteni életnek egy évén. 

A misztikus Krisztus újra növekedni akar az ő tagjaiban, azt akarja, hogy az isteni élet árama lüktessen 

végig újra az ő testén, az Egyházon. Ez minden liturgiának a célja, ez tehát az egyházi évé is.  

A titokzatos Krisztusnak meg kell «testesülnie» az ő tagjaiban, meg kell  születnie,  növekednie,  

szenvednie, meghalnia és föltámadnia. Így halad a teljessége felé. ......Az egyházi évnek ugyanaz a célja, 

mint az Egyháznak, ugyanaz, amiért Krisztus jött a világra: «Hogy (Isteni) életük legyen és bőségesebben 

legyen»…….Az egyházi éven keresztül vezető utazás hegymászáshoz hasonlít. Két hegyhátat kell             

megmásznunk : egy előhegységet, a karácsony hegyét, és egy főhegységet, a húsvét hegyét.             

Mindkettőnél van emelkedés, az előkészületi idő (advent és nagyböjt), a gerincen vezető magaslati út   

az egyik csúcstól a másikig (karácsonytól vízkeresztig és húsvéttól pünkösdig) és egy lejtő,               

amely a síkságra  vezet  (a vízkereszt  és  pünkösd  utáni vasárnapok) .   Két ünnepkört  kell  tehát              

végigjárnunk.  

Felvetjük a kérdést, mit is ünneplünk mi a karácsonyi időben? S a felelet erre: Krisztus eljövetelét.     

Az advent annyit jelent, mint eljövetel. Tehát az Úr jövetelének megünneplése a karácsonyi idő tartalma. 
 

Az Úr eljövetelét drámailag három képsorozat mutatja be: 
 

1. Egy t ö r t é n e t i képsorozat : Krisztus eljövetele testben; ez a kép végighúzódik az egész időn. 

Adventben látjuk a születést megelőző eseményeket, karácsonykor a születést, ezután vízkeresztig 

Krisztus gyermekségének történetét, s ezt követően az Úr későbbi életéből vett képeket. Ez a sor 

Krisztus első eljövetelének felel meg. 

2. Egy v i l á g v é g i kép: Az Úr újra való eljövetele. Értjük, hogy ez homályba és fátyolba van 

burkolva, mert a jövőbe tartozik. Advent első vasárnapján ez áll előtérben, de karácsony felé egyre 

inkább halványodik, és a háttérbe szorul. Ez a kép az Úr második eljövetelét jelzi. 

3. Egy szimbolikus képsorozat: A király ünnepi látogatása Jeruzsálemben, amely egyszersmind az ő 

jegyese. Adventben látjuk az egyre szorgosabb előkészületeket a fogadásra és a menyegzőre ; halljuk 

a hírnök hívó szózatát, hogy vegyünk részt a király fogadásában, sőt hogy üljünk a menyegzős  

asztalhoz. Ez a képsorozat megfelel Krisztus kegyelemben való eljövetelének: itt válik valósággá.  

  Az advent kifejezetten az esdeklés, vágyakozás és várakozás ideje. Ha azt akarjuk, hogy az étel 

tápláljon, a testnek éhséget kell éreznie. Isten nem is akarja a jóllakottakra rákényszeríteni kegyelmét ;      

«az éhezőket betölti jókkal, a gazdagokat pedig üres kézzel bocsátja útnak» ; ez az Isten országának régi        

alaptörvénye. Így az Egyház négy héten keresztül lelki éhséget, a megváltásra való rászorultságot érezteti 

velünk, hogy ezzel méltókká tegyen a megváltás kegyelmének fogadására. Lélekben a Krisztus első   

eljövetele előtti időbe állít minket, és átérezteti velünk egy szent játékban a legnemesebb és legjobb      

embereknek a Megváltó után való éhségét és vágyakozását. Egyszersmind bepillantást enged Isten        

csodálatos nevelőrendszerébe, mellyel ő az emberiséget a Megváltóra előkészítette. Istennek ez az előkészítése 

három irányú volt az ószövetségi egész üdvtörténet Krisztusra nevelt. Amikor pedig eljött az idők       

teljessége,  Isten egy külön előhírnököt küldött, akinek a személye és élete Krisztusra irányuló advent volt.  

Végezetül az Atya az ő Fia számára drágakövekből templomot épített : ez az Istenanyának teste és lelke.      

E hármas előkészület Krisztus eljövetelére a mi nevelőiskolánk is kell hogy legyen.   
                                  Pius Parsch: Üdvösség éve 

 

 

É
V

K

Ö
Z 

I  

 
I

D

Ő 

 
É

V

K

Ö
Z 

I  

 
I

D

Ő 

 

 EGYHÁZI ÉV 



Reményik Sándor: József, az ács, 

az Istennel beszél 
 

Magasságos,  
Te tudod: nehéz ez az apaság,  

Amit az én szegény vállamra tettél.  

Apja volnék, és mégsem az vagyok.  

Ez a gyermek... ha szemébe tekintek,  

Benne ragyognak nap, hold, csillagok.  

Anyja szemei s a Te szemeid,  
Istenem, a Te szemeid azok.  

Gyönyörűséges és szörnyű szemek,  

Oly ismerősek, s oly idegenek... 
Ez az ácsműhely... ezek a forgácsok...  

Mit tehettem érte?... mit tehetek? 

Én tanítottam fogni a szerszámot,  
Mégis rá fogják majd a kalapácsot.  

Úgy félek: mi lesz? 

Most is ki tudja, merre kóborog,  
Tekintetétől tüzet fog a műhely,  

Tüzet a világ, s egyszer ellobog.  

Ó, jó volt véle Egyiptomba futni  
S azután is óvni a lépteit, 

Fel a templomig, Jeruzsálemig,  

Míg egyszer elmaradt... 
Ó, jó volt, míg parányi rózsaujja  

Borzolta szürkülő szakállamat,  
Ezüst nyomot hagyott már akkor is,  

Komoly nyomot parányi rózsaujja.  

S most olyan más az útja...  
Vezetném és Ő vezet engemet.  

Csak azt tudom, a Te utadon jár,  

Magasságos, 
De ki tudja a Te ösvényedet? 

Te vagy az atyja, én senki vagyok,  

Az Evangéliumban hallgatok, 
S hallgat rólam az Evangélium. 

 

 

A sötétségnek, a magánynak, a lét lassú lemorzsolódásának és a halálos fáradtságnak kellős közepén kiáltja 

oda a kereszténység az emberiségnek: Van fény! Van öröm! Olyan ragyogó a szeretet bent a szívekben, és 

annyi a szépség kint a világban! Ezt nem magyarázhatja meg a semmit meg nem okoló semmi.                   

Csak  az  abszolút Fény. Csak az abszolút Öröm. Csak az abszolút Szeretet és Szépség. Tehát az abszolút Lét.      
 

Karl Rahner                                                                                                                  

Paul Roth: Mentsd meg a karácsonyt! 
 

Ó, Jézusom,                                                      

Mentsd meg a karácsonyt!                        

Nekünk már nincs hozzá erőnk. 

Mi vásárolunk és rohanunk.  

kis csomagokat készítünk,  

karácsonyfákat díszítünk,  

és énekeljük: ”Csendes éj”. 

De a titok, 

Isten Fiának titka, 

hogy emberré lett értünk, 

gyakran csak szirupos érzelgés, 

dekoráció. 

Jézusom, a mi bűnünk is,  

hogy ezt az ünnepet 

elborítják a reklámhegyek. 

Mi tudjuk, 

kinek jár karácsonyi üdvözlet 

és kötelező ajándék. 

De meg akarunk szabadulni végre 

a vásárlási és ajándékozási görcstől. 

Szent ünnepet akarunk ülni,  

amelyen nem az a mérték 

ki mennyit ad. 

Jézusom, segíts,  

nehogy elsüllyesszük egészen,      

mit jelent az az ünnep. 

Segíts,  

Hogy ne csak télapók legyünk. 

Segíts, hogy az adventi hetekben 

a lelkünkbe nézzünk.  

Segíts, hogy az Útra visszatérjünk, 

s elinduljunk megint. 

Csak így lesznek az ajándékok 

jeleivé a szeretetnek 

mint megannyi tükre 

a Te szeretetednek.     

Ó, Jézusom  

mentsd meg a karácsonyt, 

ments meg minket! 



 
 

 Ünnepi naptár 2015. advent 

November  

29. vasárnap Advent I. vasárnapja 

30. hétfő MK: Hajnali mise    6:00 

December 

01. kedd MK: Hajnali mise    6:00 

02. szerda MK: Hajnali mise    6:00 

03. csütörtök  

04. péntek MK: Hajnali mise    6:00 

05. szombat MK: Hajnali mise    6:00                  MK: 7:00 órától egészen estig : disznóvágás 

06. vasárnap Advent II. vasárnapja         G:  13:00 órától „Szeretetebéd” 

07. hétfő SZ: Hajnali mise      6:00 

08. kedd SZ: Hajnali mise      6:00                  Szűz Mária Szeplőtelen fogantatása 

09. szerda SZ: Hajnali mise      6:00 

10. csütörtök  

11. péntek SZ: Hajnali mise      6:00                  MK: Ádventi Lelkigyakorlat 

12. szombat SZ: Hajnali mise      6:00        MK: Ádventi Lelkigyakorlat 

13. vasárnap Advent III. vasárnapja                      Elsőáldozók és bérmálkozók bemutatása  

14. hétfő G: Hajnali mise        6:00 

15. kedd G: Hajnali mise        6:00                  Betegek karácsonyi gyóntatása  

16. szerda G: Hajnali mise        6:00   

17. csütörtök  

18. péntek G: Hajnali mise        6:00   

19. szombat G: Hajnali mise        6:00   

20. vasárnap Advent IV. vasárnapja 

21. hétfő MK: Hajnali mise    6:00 

22. kedd MK: Hajnali mise    6:00 

23. szerda MK: Hajnali mise    6:00 

24. csütörtök Karácsony vigíliája         K:  18:00 | G:  21:00 | Sz:  22:30 | MK:  24:00 

25. péntek 
URUNK SZÜLTÉSE        Vasárnapi miserend 
                                                  Pásztorjáték a Szentmisékhez kapcsolódóan 

26. szombat SZENT ISTVÁN ELSŐ VÉRTANÚ      K:  8:30  Szentmise                                        

27. vasárnap A SZENT CSALÁD: JÉZUS, MÁRIA ÉS JÓZSEF 

28. hétfő  

29. kedd  

30 szerda MK: „Menjünk  mi is Betlehembe” karácsonyköszöntő 19:00   

31. csütörtök 
G: Egyházmegyei Szentségimádási nap 
ÉV VÉGI HÁLAADÁS:                            G :15:00 | SZ : 16:30 | MK: 18:00 

MK = Martinkertva ros 

Sz = Szirma 

G = Go ro mbo ly 

K = Kistokaj 

Kérjük azokat a híveket, akik ebben az évben még nem fizették be egyházi hozzájárulást, szíveskedjenek  azt  rendezni, 

ezzel  is kifejezve az  adott plébániai  közösséghez való tartozásukat! 

Kegyelmekkel teljes adventi  készületet     

és áldott  karácsonyt kívánunk! 


