
   Kedves diákok, kollégák, szülők! 

 

 

Húsvét utáni vasárnap (népnyelven fehérvasárnap) az Irgalmasság vasárnapja. 

Ezt az ünnepet II. János Pál Pápa vezette be. Most ennek kapcsán szeretnék írni 

pár gondolatot.  

Sokszor használjuk, és sokszor imádkozunk azt a kifejezést használva, hogy 

Irgalmas Atya. De vajon mit jelent ez a jelző számomra? El tudom hinni, hogy 

Isten minden bűnömet, beleértve a legsúlyosabbakat is, megbocsájtja? Ahogyan a 

Szentírás fogalmaz: megbocsájtja és elfelejti, nem emlegeti fel soha többét. Azért 

lehet nehéz elhinnünk ezeket, mert ugyanakor a mi Atyánk igazságos atya is, aki megengedi, hogy bűneink 

következtében akár rossz dolgok is történjenek velünk. Ha a büneinknek nem lennének következményei, 

akkor az Isten sem lenne igazságos. Így egyszerre kell magunkat emlékeztetni Isten irgalmasságára és 

igazságosságára. Irgalmas, mert mindent megbocsát és nincs adósságunk felé. Igazságos, mert azt szeretné, 

hogy mindig jobbak és jobbak tujunk lenni, ami szenvedés, lemondás és áldozat nélkül nem lehetséges. 

A kép, és az Isteni irgalmasság tiszteletének terjesztése Faustina nővértől ered, akiről a következő linkben 

olvashattok: https://www.magyarkurir.hu/kultura/szent-fausztina-szuz  

Erre a hétre különsképpen ajánlom az isteni irgalmasság rózsafűzérét, melyet így imádkozunk: 

BEVEZETÉS: 
Miatyánk, Üdvözlégy, Hiszekegy. 

(Ezután öt tized következik: mindegyik egy nagy és tíz kis szemből áll.) 
NAGY SZEMEKRE: 
Örök Atya! Felajánlom Neked szeretett Fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét lelkét és 
istenségét engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. 

KIS SZEMEKRE: 
Jézus fájdalmas szenvedéséért irgalmazz nekünk és az egész világnak! 

BEFEJEZÉSRE (az öt tized után – háromszor): 
Szent Isten, szent erős Isten, szent, halhatatlan Isten, irgalmazz nekünk és az egész világnak! 

Végén: 
Könyörögjünk! Urunk Jézus Krisztus! Áldj meg és védj meg minden jóakaratú embert ezen a világon. És 
mindazoknak, akik távol állnak tőled, adj jóakaratot. Indítsd őket az igazság keresésére, és segítsd őket, 
hogy Téged megtaláljanak, megismerjenek, megszeressenek és soha el ne hagyjanak. Engedd, kérünk, hogy 
a Te végtelen irgalmasságoddal találkozzanak, mielőtt igazságoddal kellene szembesülniük. Amen 


