
Advent s Konferenciou biskupov Slovenska 2015 (myšlienky v maďarskom jazyku)  
Myšlienky na tému o Božom milosrdenstve (v rámci Svätého roku milosrdenstva)  
 

12.25. Péntek 
Mindnyájatoknak szent karácsonyt kívánok, karácsonyt Jézussal, mert olyanok vagytok, mint Jézus az ő születésének 
éjjelén: nem volt számára hely, száműzött volt, s hogy megmeneküljön, Egyiptomba kellett menekülnie. Ezen az estén 
ti olyanok vagytok, mint Jézus, megáldalak titeket és közel vagyok hozzátok. Gondoljatok arra, hogy ugyanabban a 
helyzetben vagytok, mint Jézus, s ez engem arra ösztönöz, hogy többet imádkozzak értetek. (Ferenc pápa telefonos 
jókívánsága az iraki Ankawa menekülttáborának menekültjeihez) 

12.24. Csütörtök 
Igyekezzünk belehallgatni a csendbe és kialakítani azt, hogy így teret engedjünk Isten szépségének (Ferenc pápa twitter 
üzenete, 2014.12.24.) 

12.23. Szerda 
A jászolban az Isten és ember, a menny és a föld közötti szövetség ünnepeltetik. Betlehem, mint az öröm helye a jóság 
iskolájává is válik, mert ott mutatkozik meg az irgalmasság és a szeretet, amely összeköti Istent és az ő gyermekeit. (II. 
János Pál pápa az általános kihallgatáson, 2001.1.3.) 

12.22. Kedd 
Az Ige, amely gyermekké lett, segít megértenünk Isten cselekvésének módját, hogy egyre jobban hagyjuk magunkat 
átalakítani az ő jósága és végtelen irgalma által. (XVI. Benedek pápa az általános kihallgatáson, 2010.12.22.) 

12. 21. Hétfő 
Időnként úgy véljük, hogy Isten nem reagál a rosszra, hogy hallgatásban marad. Valójában azonban már szólt és 
válaszolt; válasza Krisztus keresztje: a szeretet, irgalom és megbocsátás szava. (Keresztút Ferenc pápával a 
Colosseumban, 2013.3.29.) 

12.20. Vasárnap 
Hirtelen elöntötte lelkem Isten jelenléte, s e szavakat hallottam: „Leányom, az a kívánságom, hogy szíved az én 
irgalmas szívem képmásává alakuljon.” (Szent Fausztina Kowalska, Napló, 167) 

12.19. Szombat 
Soha ne fáradjunk el! Isten irgalmas Atya, aki mindig megbocsát, és irgalmas szíve van mindnyájunk számára. 
Tanuljunk mi is irgalmasok lenni mindenkihez. (Ferenc pápa az Úrangyala imádkozásakor, 2013.3.17.) 

12. 18. Péntek 
Bizalommal járuljunk a szentgyónáshoz, hogy Isten szeretete megújítson minket, és engeszteljen ki minket Istennel, 
önmagunkkal és testvéreinkkel. (Ferenc pápa az általános kihallgatáson, 2014. 2.19.) 

12. 17. Csütörtök 
Idézzük emlékezetünkbe Izajás prófétát, aki azt mondja, hogy ha bűneink skarlátpirosak lennének is, az Isten 
szeretetének hatására kifehérednek, mint a hó. Az irgalmasság csodálatos! (Ferenc pápa az Úrangyala imádkozásakor, 
2013.3.17.) 

12.16. Szerda 
Semmiféle emberi bűn nem tudja kioltani Isten irgalmasságát, nem tudja megakadályozni, hogy egész győzelmes ereje 
érvényesüljön, föltéve, hogy segítségül hívjuk. (Veritatis splendor, 118) 

12.15. Kedd 
Amikor Tamás ismét személyesen találkozott Krisztus barátságosságával és az ő türelmes irgalmával, csak akkor vált 
képessé megérteni a feltámadás mély értelmét… (Ferenc pápa déli beszéde az Isteni irgalmasság ünnepén) 

12.14., Hétfő 
Ne felejtsük el Keresztes Szent János szavait: „Az élet alkonyán a szeretet alapján ítéltetünk meg.” (Misericordiae 
vultus, 15) 

 



12.13. Vasárnap 
Azt mondják, az Egyházból hiányzik a megbocsátás és az irgalom. Valójában azonban az Egyház anyasága soha nem 
választható el tanítói küldetésétől, melyet Krisztus, az Igazság jegyeseként kell teljesítenie. (Veritatis splendor, 95) 

12.12., Szombat 
Jézus magatartása megragad: nem halljuk a megvetés szavait, nem halljuk az elítélés szavait, hanem csak a szeretet 
szavait, az irgalomét, amelyek a megtérésre hívnak: „Én sem ítéllek el, menj és többé ne vétkezzél!” (Ferenc pápa az 
Úrangyala imádkozásakor, 2013.3.17.) 

12.11., Péntek 
A szentgyónásban Jézus megbocsátását kérjük. A megbocsátás nem a mi igyekezetünk gyümölcse, hanem ajándék, a 
Szentlélek ajándéka, aki betölt minket a megtisztító irgalommal és a megfeszített és feltámadt Krisztus kitárt szívéből 
állandóan fakadó kegyelemmel. (Ferenc pápa az általános kihallgatáson, 2014. 2.19.) 

12.10., Csütörtök 
Uramnak szíve, könyörülettel és kimeríthetetlen irgalommal teljes drága Szív, könyörgök Hozzád az árva bűnösökért 
(Szent Fausztina Kowalska, Napló, 72) 

12.9., Szerda 
Elfogadhatatlan az a magatartás, mely a saját gyöngeségéből készít mértéket a jó igazságához, oly módon, hogy 
igazolhatja önmagát anélkül, hogy Istenhez és az ő irgalmasságához kellene fordulnia (Veritatis splendor, 104) 

12.8., Kedd 
A Szeplőtelen Fogantatás ünnepén abban az örömben lesz részem, hogy megnyithatom a Szent Kaput, mely ez 
alkalommal az Irgalmasság Kapuja lesz. Ha valaki átlép rajta, megtapasztalja a vigasztaló, megbocsátó és reményt adó 
Isten szeretetét (Misericordiae vultus, 3) 

12.7., Hétfő 
Engem is gyötörtek a szenvedélyek, de megtaláltam a mennyben lakó orvost, aki gyógyító orvosságát a földre küldi: 
egyedül ő gyógyíthatja meg az én sérelmeimet... (Szent Ambróz, A Lukács szerinti evangélium magyarázata, 27) 

12.6., Vasárnap 
Isten irgalmasságán kívül nincs más reményforrás az emberi lény számára (Szent II. János Pál, 2002-ben az Isteni 
Irgalmasság szentélyének inaugurációján Krakkóban) 

12.5., Szombat 
Isten soha nem fárad bele, hogy megbocsásson nekünk! „Jaj, atyám, hát akkor hol van a gond?“ A gond abban áll, hogy 
mi fáradunk bele, mi nem akarjuk, mi fáradunk el bocsánatot kérni. Ő soha nem fárad el megbocsátani, de mi fáradunk 
bele bocsánatot kérni. Soha ne fáradjunk el! (Ferenc pápa az Úrangyala imádkozásakor, 2013.3.17.) 

12.4., Péntek 
A szentségi feloldozás szavai: „Isten, a mi irgalmas Atyánk, aki szent Fiának kereszthalála és feltámadása által 
kiengesztelte önmagával a világot és kiárasztotta a Szentlelket a bűnök bocsánatára, az Egyház szolgálata által 
bocsásson meg neked és adja meg a békét, és én feloldozlak téged bűneidtől az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevében." 

12.3., Csütörtök 
Ó, Jézus, örök Igazság, Életünk, könyörgöm és koldulom irgalmadat a szegény bűnösök számára (Szent Fausztina 
Kowalska, Napló, 72) 

12. 2., Szerda 
Az irgalmasság sajátos és igazi természetéhez az is hozzátartozik, hogy észrevesz és azonnal segít, s kimenti az értéket 
a rossz valamennyi formájából, ami a földön vagy az emberben van (Dives in Misericordia, 41) 

12.1., Kedd 
A legnagyobb irgalmasság az, hogy Jézus közöttünk van, és meghívásában, mely arra szólít, hogy találkozzunk Vele és 
Péterrel valljuk meg, hogy Ő „az élő Isten Fia” (Veritatis splendor, 118) 

 



11.30., Hétfő 
Nehéz valóban megbocsátani. Milyen gyakran bocsátunk meg „magasból”, hogy az szinte sért másokat. Megbocsátunk, 
de megaláztatásban hagyjuk a másikat. Ez nem igazi megbocsátás (Ján Chryzostom Korec) 

11.29., Vasárnap 
Őrizzük meg arra irányuló tekintetünket, aki mindig keresni és várni fog minket, mindig meg fog bocsátani nekünk; ő, 
az oly irgalmas, semmilyen nyomorunktól nem riad vissza (Ferenc pápa déli beszéde az Isteni Irgalmasság ünnepén)  


