
 

  
2022. április 

Örömhír 
az Olaszországi Magyar Katolikus Misszió értesítője 

Róma, 2022. április 24. 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Jézus legerősebb üzenete az irgalmasság 
Az irgalmasság vasárnapjának margójára 

 

Az irgalmasság azonban olyan téma, amely a bibliai 
istenképhez, az örömhír lényegéhez vezet. A bűneink látása 
ajándék: ugyan először elszomorodunk a bűneink láttán, 

majd megtiszteltetésnek vesszük, hogy Isten láttatja velünk 
a bűneinket. Amikor nem szembesülünk a bűneinkkel, a 

legértékesebb lehetőségekről maradunk le. Minél közelebb 
jutunk Istenhez, annál jobban látjuk a bűneinket (a szentek 
nem kötelező szöveget mondanak, amikor Isten 
közelségében bűnösnek élik meg magukat). 
A bűn az értelem, az igazság és a helyes lelkiismeret elleni 

rossz cselekedet; az Isten és a felebarát iránti igaz szeretet 
hiányossága bizonyos jóhoz való rossz ragaszkodás miatt. 
(KEK 1849) Vagyis a bűn lényege nem a törvényszegés, 
hanem az, hogy nem szeretünk. 
A megtérésre csak úgy juthat el valaki, ha megérezte azt, 
hogy a szeretet erősebb a bűnnél (minden bűnnél erősebb 
Isten szeretete és irgalma), és Isten a bűnei ellenére is 
szereti az embert, nem a bűnét szereti, hanem a bűnöst, aki 

képes megbánni az Isten szeretetét elutasító tettét, a bűnét. 
A bűnbánat mozgósít a jóra, a bűntudat önmagamba zár és 

lebénít. Bűnbánatra csak az képes, aki ismeri és befogadja 
Isten irgalmas szeretetét. 
A kereszténység nem akkor kerül bajba, amikor tiltják a 
gyakorlatát, vagy ledöntik jelvényeit. Akkor támad romlás, 
ha szívünkben feladjuk a reményt, ha megszürkül a 

szeretetünk és kiüresedik, rutinossá lesz a hitünk, amolyan 
„vallásoskodás”-ba fogunk. Amikor megtűrünk igazi 
bűnöket az életünkben, amelyek a hajónkat képesek 

lesznek elsüllyeszteni. A mai vasárnap üzenete szeretni 
tanít és arra, hogy adjuk tovább az isteni irgalmat. 

Az irgalmasság köznyelvileg egy terhelt szó. A köznyelvben 
kinek mondjuk azt, hogy „légy irgalmas hozzám”? Annak, 
aki „agyon akar ütni” bennünket, és könyörgünk neki, hogy 

ne tegye, mert mi jó emberek vagyunk, és megpróbáljuk 
rávenni, hogy ne büntessen. Az irgalmasság az ingyenes 

szeretet. Csak az kerülhet közel az irgalomhoz, aki belátja, 
hogy rászorul… 
Két téves felfogás között vergődünk: Nincs bűnöm, nincs 

szükségem irgalomra… - Annyi bűnöm van, hogy nem 
érdemlek irgalmat… Az igazság: bűnös vagyok, de semmi 

nem választhat el Isten végtelen, irgalmas, hűséges 
szeretetétől. Csak rajtam áll, hogy kérek-e belőle? 

Az irgalom azt jelenti, hogy szeret, mert a gyermeke 
vagyok. Az irgalmasságot csak akkor élhetjük meg úgy, 
hogy valódi gyümölcsöket hozhasson az életünkben, ha le 

tudjuk vetkőzni azt az istenképet, amely szerint 
teljesítenem kell ahhoz, hogy Isten szeressen. 
„Jézus üzenete az irgalmasság. Számomra, mondom 

alázatosan, ez az Úr legerősebb üzenete.” (Ferenc pápa) „Az 
irgalmasság valójában az evangéliumi üzenet központi 

magja, voltaképpen Isten neve, az az arc, amellyel Isten 
megmutatkozott az Ószövetségben és a maga teljességében 
Jézus Krisztusban, a teremtő és megváltó Szeretet 
megtestesülésében.” (XVI. Benedek emeritus pápa) 
Jézus Krisztus tanításában és az egész kinyilatkoztatás 

történetének minden lapján megtalálható a bűn valósága és 
az ígért irgalom. W. Kasper bíboros azt írja az Irgalmasság: 
Az evangélium alapfogalma - a keresztény élet kulcsa című 
könyvében, hogy az irgalmasság szó mindent megváltoztat. 
Ez a legjobb, amit csak hallhatunk, mert megváltoztatja a 
világot. Egy kis irgalmasság kevésbé hideggé és sokkal 
igazságosabbá teszi a világot. Szükségünk van arra, hogy 
Isten irgalmasságát jól megértsük. 

Kasper bíboros megdöbbenve állapítja meg könyvében, 
hogy az irgalmasságot, hitünk egyik legdrágább kincsét 

talán mostohán kezeltük, sőt mellőztük. Ez annál 
figyelemre méltóbb, mert a liturgiában naponta többször is 
megemlékezünk Isten irgalmasságáról, például a 
mindennapi zsolozsma részei. Az Eukharisztia ünneplése 
során a Kyriében, a Glóriában, és az Agnus Deí-ben Isten 

irgalmáért könyörgünk. 
Mit tesz a bűnösért az Isten? Ha a bűn hiány, akkor a 
bűnbánat találkozás. Találkozás önmagunkkal, a megsértett 

emberrel és Istennel! 
Ha a bűn hiány, akkor a fordítottja lesz a töltekezés és ez 

volna az irgalom. A sötét - mint tudjuk - a fény hiánya. 
Csak úgy szűnik meg, hogy beengedjük a napsugarat. A 
lélek esetében ez a kiengesztelődés az Istennel. Amikor mi 

szeretetlenek, bűnösök vagyunk, mit csinál az Isten? 
Isten nem mozdulatlan mozgató, hanem eljön értünk, fárad 

értünk, bűnösökért. A Bibliában a velünk létező, velünk 
vándorló, szenvedő Istent ismerjük meg, aki az „emberért 
fárad”, aki utánamegy az elveszettnek. A tékozló fiú 

történetében az irgalmas atya nem azt várja el 
gyermekétől, hogy előbb szedje össze magát, hogy aztán az 

asztalhoz ültethesse. Isten értünk jön, amikor a 
mélyponton vagyunk, elénk jön a kegyelem, Ő teszi meg a 
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nulladik, a mindent megelőző lépést. Az atya visszafogadott 
fia ujjára húzza a fiúság gyűrűjét, felkínálja neki a jövőt! 

Ma húsvét első ajándékát adja nekünk a Feltámadt 
Krisztus: „Vegyétek a Szentlelket! Akinek megbocsátjátok 
bűneit, az bocsánatot nyer…” 

 „A megbocsátás olyan erő, amely új életre kelt, és 
bátorsággal tölt el, hogy reménnyel tekintsünk a jövőbe.” 

(Misericordiae Vultus) 
 
 

Magyar nyelvű szentmisék Olaszországban: 
 

Rómában minden hónap utolsó vasárnapján 11.00 
órakor Szt. István körtemplomban, következő alkalom 
május 29-én, vasárnap lesz. 

 
Április 30. 17.00 Bari Chiesa Santa Maria del Monte 

Carmelo (Via Napoli, 280) 
 
Május 8., június 5. 16.00 Milano (Istituto di San 

Ambrogio kápolna, Via Copernico 9, 20125 Milano)  
    

Május 15.  11.00 Loreto (Cappella della Crocifissione 
nella Basilica del Santuario della Santa Casa, Loreto) 

 

Május 28.  17.00 Nápoly Chiesa di Santa Maria di 
Costantinopoli   

 
Június 5. 11.30 Acireale (Santa Maria delle Grazie) 
  

Június 12. 12.00  Firenze (Piarista nővérek kápolnája, 
Via Faenza 62, 50123 Firenze (FI) 

 
Rómában minden kedden 8 órakor magyar nyelvű 

szentmisét ünneplünk a Szent Péter Bazilika Magyarok 

Nagyasszonya Kápolnájában. Várunk mindenkit szeretettel! 
(Figyelem! A kápolnában a szentmisén a celebráló 
papokkal együtt maximum  30 fő vehet részt. Március 
hónaptól sok zarándokcsoport jelentkezett be a kedd 
reggeli szentmisére. Kérjük érdeklődjenek a 

segreteria@katolikus.hu email címen.) 
 
 

Egyéb hírek: 
 

 Mindszenty József bíboros halálának évfordulója 
alkalmából május 6-án, pénteken 18.00 órakor olasz 
nyelvű szentmisét tartunk egykori címtemplomában, 

a Szt. István körtemplomban. A szentmisén részt vesz 
SER. Mons. Dr. Veres András, a Magyar Katolikus 

Püspöki Konferencia elnöke. A szentmisén a VOX 
Savariae Ökumenikus Vegyeskar (Szombathelyről) 
végzi a zenei szolgálatot. Kérem, hogy minél többen 

vegyünk részt ezen a szentmisén! 
 

 A római Villa Mater Redemptoris Zarándokház közel 
60 éven keresztül az Isteni Megváltóról Nevezett 

Nővérek Kongregációjához kötődött. A szerzetesrend 
1863 óta működött Magyarországon. Az iskolák 
háború utáni államosítása és a kommunista diktatúra 

miatt a nővéreknek el kellett menekülnie 
Magyarországról. Rövid hányattatás után néhányan 

Rómában telepedtek meg és a hatvanas évek elején 
építkezni kezdtek, villájukban idővel zarándokokat is 
befogadtak.  

2019. november 25-én a Magyar Katolikus Püspöki 
Konferencia (MKPK) megvásárolta a Villát azzal a 
céllal, hogy a magyar zarándokok részére házat és 
otthont biztosítson az Örök Városban. A magyar 
püspökök a Ház üzemeltetésével a Szent István 

Alapítványt bízták meg. Az elmúlt évben a Villában a 
MKPK segítségével jelentős állami támogatásból teljes 

körű átalakítás, felújítás és modernizálás valósult meg. 
2022. május 7-én Dr. Veres András az MKPK elnöke 
megáldja az épületet. 

 
 Az Olaszországi Magyar Katolikus Misszió 2022. 

június 10 és 12 között szervezi meg országos 
zarándoklatát, amelyet immáron 2 éve halogatunk 
a Covid járvány miatt. Találkozzunk, imádkozzunk 

együtt Firenzében! Mellékletként küldjük a 
jelentkezési lapot, árakról egyenlőre még nem 

tudunk nyilatkozni, a jelentkezők létszámától is 
függ, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia 
jelentős összeggel támogatta a zarándoklatunkat. 

Az érdeklődőket arra kérjük, hogy 2022. május 5-
ig a jelentkezési lapot a következő email címre 
küldjék vissza: segreteria@katolikus.hu 

 
 

A római Szent István Ház eseményei: 
 
 

 Folytatódik a magyar táncház, kéthetente, hétfői 
napokon este 18.00-19.30 óráig kerül 

megrendezésre. A RÉSZVÉTEL 
REGISZTRÁCIÓHOZ KÖTÖTT. Érdeklődni, 
jelentkezni: a programot megelőző nap 22:00 

óráig a szih@katolikus.hu email címen. 
 

 Folytatódik a Ringató foglalkozás kéthetente 
szombaton 10 órától és a Zeneovi 10.45-től. 
Érdeklődni, jelentkezni: letti.varga@gmail.com 

 
 Június 11-én tartjuk a következő Morzsa kocsmát, 

amikor Simon András grafikusművésszel 
találkozhat a helyi közönség. További részletekről 
az alábbi email címen nyújtunk felvilágosítást: 

magyarklub.roma@gmail.com. 
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