
1997-ben a szentatya lengyelországi látoga-

tása alkalmával, amikor Hedviget szentté avatta, 

elzarándokolt Krakkó-Lagiewnikibe, és többek 

között ezeket mondta: „Zarándokként érkeztem 

erre a kegyhelyre... Ezen a 

helyen a kegyelem különös-

képpen megmutatkozik előt-

tünk. Hiszen innen indult el 

az Isteni Irgalmasság üze-

nete, amelyet maga Krisz-

tus tett nyilvánvalóvá a mi 

korunk számára Fausztina 

nővér által. Mindenki idejö-

het az irgalmas szívű Krisz-

tus képéhez megtapasztalni, 

hogyan árad Szent Szívének 

kegyelme. Aki őszinte szív-

vel mondja: Jézusom, bízom 

benned!, az enyhülést kap 

gondjaira és félelmeire... 

Ismerjék meg a világ népei ezt a szent helyet, 

hogy ez legyen az Isteni Irgalmasság tisztele-

tének központja, amely az egész világegyházra 

kiárasztja kegyelmi ajándékait. . .”

Ezért jöttünk ma ide, a £agiewniki kegy-

helyre, hogy újból felfedezzük Krisztusban az 

Atya arcát, aki „az irgalmasság Atyja és min-

den vigasztalás Istene” (vö. 2Kor 1, 3). Szeret-

nénk lelki szemeinkkel az Irgalmas Jézus sze-

mébe nézni, hogy tekintetének mélységében 

meglássuk saját életünk tükörképét és a kegye-

lem fényét, amelyet Isten minden napra és az 

utolsó napra őriz nekünk.

Nekünk és az egész világnak… Mennyire 

szüksége van a mai világnak az Isteni irgal-

masságra! Minden kontinensről, az emberi 

szenvedés mélységeiből hangzik a kiáltás ir-

galomért. Ott, ahol a gyűlölet és a bosszúvágy 

uralkodik, ahol a háború ártatlanok fájdalmát 

és halálát okozza, szükség van az irgalmasság 

kegyelmére, amely megnyugtatja az emberi 

elméket és szíveket, és bé-

kességet szül. Ott, ahol nem 

tisztelik az emberi életet 

és méltóságot, szükség van 

Isten irgalmas szeretetére, 

amelynek fényében látha-

tóvá válik minden emberi 

élet kimondhatatlan méltó-

sága. Kell az irgalom, hogy 

az igazság fényében véget 

vessünk minden igazságta-

lanságnak szerte a világon.

Fel kell szítani az Isteni 

kegyelem eme szikráját. Át 

kell adni a világnak az Irga-

lom tüzét. Isten irgalmában 

a világ megtalálja a békét, az ember pedig a 

boldogságot. Ezzel a feladattal bízlak meg ben-

neteket: Legyetek az Irgalom tanúi!

II. János Pál pápa homiliája, Krakkó – 

Lagiewniki, 2002. augusztus 17.

Jézusom bízom benned
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ne féljetek,
b á t r a n
higgyetek!

Ó, felfoghatatlan, kimeríthetetlen

Isteni Irgalom! 

Ki tud Téged méltón

tisztelni, dicsérni?

Te vagy a mindenható Isten

legfőbb tulajdonsága,

a bűnös ember édes reménysége.

(Napló, 951).



Húsvét az új élet ünnepe

A nagypéntek tragédiája után a tanítványo-

kon  erőt vett  a félelem.

Hányszor vagyunk mi is így! Hányszor él-

jük át mi is ezt a helyzetet! Hányszor tudjuk 

az eszünkkel, érezzük, szinte a csontjainkban, 

hogy: „Tennem kellene, élnem kellene az evan-

géliumot!” … de a sorscsapások, az emberi erő-

met felmorzsoló vesztes élethelyzetek, vagy akár 

csak egy mindennaposnak, átlagosnak tűnő lel-

ki trauma, az anyagi kilátástalanság, az egészsé-

gi állapot miatti depresszív hangulat, vagy egy 

személyes konfl iktus, munkahelyi probléma tel-

jesen lefegyverez, erőtlenné, alkalmatlanná tesz 

a Krisztus-hitvallásra.

 … és visszahúzódom, magamba roskadok, 

erőt vesz rajtam a csüggedés, a félelem. Az ajtók 

bezárulnak, elmenekülök – talán azt gondolom, 

hogy mások elől, … valójában leginkább Isten 

elől és önmagam elől.

A húsvét üzenete az,  ha netán már te is 

voltál ilyen élethelyzetben, vagy esetleg most is 

ilyen állapotban vagy, a húsvét üzenete ma az 

számodra, hogy: van feltámadás! Hogy a min-

dennapos halál, a lélek halála, haldoklása nem 

kell, hogy végérvényes állapot legyen. Nem kell, 

hogy végérvényes élet-állapotnak tekintsd azt, 

mert Krisztus neked is új, lélek szerinti életet 

hoz, hozott feltámadásával! Ráadásul ez nem is 

valami elvont, majd csak a halálod, a temetésed 

után bekövetkező, most még olyan bizonytalan-

nak tűnő, vallásos szófordulattal élve „mennyei” 

állapot, hanem ma, most, a pillanatnyilag bezárt 

lelki ajtód, emberi elzárkózásod élethelyzetét is 

felülíró csoda.

Mert a feltámadás nem egy kétezer éves bib-

liai történetet akar csupán felidézni,   hanem 

üzen neked. Hogy téged a te aktuális élethely-

zetedben szólítson meg. Hiszen a te életednek is 

bizonyára voltak napos időszakai. Voltak talán 

hetek, hónapok, esetleg évek, ha visszagondolsz, 

mint azoknak a tanítványoknak az életében is, 

amikor olyan egyértelműnek, olyan magától 

értetődőnek tűnt a Krisztus követése. És aztán 

történt valami, … valami, ami nem illett bele az 

addigi képbe, abba a képbe, amit te kialakítot-

tál magadnak Krisztusról, a gondviselő Úrról, 

és Vele kapcsolatban önmagadról, a magadnak, 

mint Krisztus-tanítványnak megálmodott, el-

képzelt életedről.

Mint a virágvasárnapi diadalmas bevonulás 

után a nagypéntek félelmes döbbenete, talán 

úgy hasít most a te szívedbe is a boldogság és a 

keserűség kontrasztja, a siker és a kudarc kont-

rasztja, az öröm és a bánat kontrasztja, a csalá-

„Aznap, amikor beesteledett, a hét első 

napján, ott, ahol összegyűltek a tanítvá-

nyok, bár a zsidóktól való félelem miatt az 

ajtók zárva voltak, eljött Jézus, megállt közé-

pen, és így szólt hozzájuk:

»Békesség néktek!«

És miután ezt mondta,megmutatta nekik a 

kezét és az oldalát.

A tanítványok megörültek, hogy látják az 

Urat.

Jézus erre ismét azt mondta nekik: »Békesség 

néktek!

Ahogyan engem elküldött az Atya, én is el-

küldelek titeket.«”

János (20,19-21)



di ünnepek és a családi temetések kontrasztja. 

… és, mint aki nem tud már több ütést, csapást 

elviselni, … bemenekülsz, be, oda mélyre, leg-

belülre, a lelked mélyére, … és magadra zárod 

az ajtót.

… és várod, várod a csodát. 

A csoda márpedig valóság! Az a Krisztus, az 

a gondviselő Úr, akit a magad életében, a magad 

életének eseményei közepette , talán már halott-

nak is hittél belép, újra belép, még a zárt ajtón 

keresztül is belép az életedbe, a lelkedbe. Mert 

nem akar a kétségeidben, a kétségbeesésedben 

magadra hagyni téged, és ezt mondja:

 „Békességet hoztam neked!” Neked mondja, 

mert fontos vagy neki. Téged szólít, mert tud-

ja, hogy milyen életbevágóan fontos neked az 

ő megerősítő szava, az ő átölelő szeretete, az ő 

biztonsághozó jelenléte.

János apostol azt írja, hogy amikor Jézus be-

lépett a magukba roskadt, a teljesen kilátástalan 

élethelyzetbe süllyedt tanítványok közé: „A tanít-

ványok megörültek, hogy látják az Urat.” És hozzád 

is,  azért jön,  hogy te is megtanulj: újra örülni.

Annak, hogy még mindezek közepette sem 

kell reményvesztetté válnod, nem kell magadba 

zárkóznod, nem kell feladnod a hitedet, a bizal-

madat Isten iránt, mert ő itt van veled, és jelenlé-

tének békességével ajándékoz meg téged!

. Arra hív, arra hív el  téged, hogy mindent, 

még a legnehezebb élethelyzeteidet, életpilla-

nataidat is tudd, tanuld meg az ő kegyelme fé-

nyében látni. És így legyen az ő feltámadása a te 

személyes ünnepeddé. A te új életeddé.

Erről Willibald Kammermeyer, római kato-

likus hittudós beszél egészen személyes közvet-

lenséggel, amikor azt írja:

„Húsvét az új élet ünnepe.
Krisztus feltámadt és feltámadásában ott van 

a mi életünk is.
Lehet az élet ezentúl szenvedés, olajfák hegyi 

elhagyatottság,
nagypénteki tragédia, kín, vagy halál,
ezentúl már mindig benne lesz a feltámadás 

csírája is.

Benne lesz a fénylő magja annak a kiolthatat-
lan tűznek,

amit a feltámadt Krisztus gyújtott
az idő és az örökkévalóság számára.”

Igen, az a fénylő, minden élethelyzetedet 

beragyogó békesség és bizonyosság, amelyet 

a feltámadott Krisztus gyújtott, lobbantott fel 

számodra! Ami a húsvét, az új élet csodája – 

személyes közelségben hozzád, sőt benned, a te 

életedben!

Reviczky Gyula

HÚSVÉT

Fakadnak már a virágok,

Kiderül az ég,

És a föld most készül ülni

Drága ünnepét.

Szíveinkben, mint a földön,

Ma öröm legyen,

Feltámadt az isten-ember

Győzedelmesen!

Aki tudja, mint töré fel

Sírját a dicső;

Aki látja, hogy a földön

Minden újra nő:

Gondoljon feltámadásra,

Mely örök leszen…

Feltámadt az isten-ember

Győzedelmesen!
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Túrmezei Erzsébet:

HÚSVÉT UTÁN

HÚSVÉT ELŐTT… nehéz, szomorú léptek. 

Húsvét előtt… zokogó, bús miértek. 

Húsvét előtt… ajtók, kemények, zártak. 

Húsvét előtt… arcok, fakóra váltak. 

Húsvét előtt… szívek, üres-szegények. 

Húsvét előtt… kihamvadott remények. 

Húsvét előtt… egy nagy „Minden hiába!” 

Bús eltemetkezés az éjszakába. 

De húsvét lett! Feltámadott a Mester! 

HÚSVÉT UTÁN… el a gyásszal, könnyekkel! 

Húsvét után… futni a hírrel frissen! 

Húsvét után… már nem kérdezni mit sem! 

Húsvét után… új cél és új sietség! 

Jézus él! Nincs út, mely messze esnék! 

Húsvét után… erő, diadal, élet! 

Csak azokért sírjunk húsvéti könnyet, 

Akik még mindig húsvét előtt élnek. 

PROGRAMOK
Április 14. szombat – Debreceni Ifj úsági Találkozó 

a Szent Anna székesegyházban 

Május 13. vasárnap – Jegyesek bemutatása

Május 19. szombat – Harangodi gyereknap

Május 27. pünkösdvasárnap – elsőáldozás

Május 28. pünkösdhétfő – egyházközségi majális, 

SZENTMISE 11 ÓRAKOR.

Június 3. vasárnap – Jubiláns házasok megáldása

Június 10. vasárnap – ÚRNAPJA

Június 17. vasárnap – TE DEUM és kisgyermekek 

megáldása

Június 18–22. – Hittanos napközis tábor

Június 24–27. – Ministráns tábor

Július 16–21. – Egyházközségi Családos Tábor

Július 28. szombat – Lelki nap fi ataloknak Mária-

pócsón

Július 29. vasárnap – Debrecen-Nyíregyházi Egy-

házmegye búcsúja Máriapócsón

Július 29–agusztus 4. – Egyházmegyei Ifj úsági 

Zarándoklat Máriapócsról Nagyváradra

Augusztus 15. szerda – Nagyboldogasszony ün-

nepe

Szeptember 2. vasárnap – Tanévnyitó Veni Sancte, 

tanárok megáldása

Október 14. vasárnap – Orvosok megáldása

Október 20–23. – Lengyelországi Zarándokút

A Szentmisék időpontjai
MEGTESTESÜLÉS TEMPLOM

vasárnap: 9.00-kor görög katolikus liturgia

11.00-kor ünnepi szentmise

hétköznap: 18.00-kor szentmise

Gyóntatás, lelkibeszélgetés minden szombaton 

szentmise után.

JÓZSAI SZENT CSALÁD TEMPLOM
vasárnap: 9.00-kor ünnepi szentmise

szerda: 18.00-kor szentmise


