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„Uram,  irgalmazz” címmel az 
irgalmasság évében 

2016. március 17-én 
a Hittudományi Főiskola F01 termében 



Az irgalmasság rendkívüli szentévét Ferenc pápa  hir-
dette meg a Szent Péter-bazilikában: 2015. december 
8-án, a Szeplőtelen Fogantatás ünnepén veszi kezdetét 
a Szent Péter-bazilika szent kapujának megnyitásával, 
s 2016. november 20-án, Krisztus Király ünnepén zárul. 

Görög katolikus liturgiánkban különlegesen gazdag mó-
don van jelen az irgalmasság fogalma. Isten előtt nem 
is lehet más az alapállásunk. Mivel bűnösök vagyunk, rá-
szorulunk az Ő irgalmasságára. S ezt számtalan módon 
kifejezésre is juttatjuk a liturgikus szövegeink révén. 

Az alapot – természetesen – a kinyilatkoztatott taní-
tásban találjuk: „a végtelenül irgalmas Isten” (Ef 2,4) 
megmutatta nagy szeretetét irántunk, amikor Jézus-
ban megadta az üdvözülés lehetőségét számunkra. S 
ezért nem győzünk fohászkodni az egyház liturgiájában. 

Liturgikus szimpozionunk az isteni irgalmasságot külön-
böző szempontokból mutatja be. Biblikus alapból indul-
va, az erényt erkölcsteológiai szempontból szemlélve, 
az irgalomért való liturgikus fohászkodások különböző 
módjainak és éneklésének bemutatásán át, egészen a 
képzőművészeti megjelenítés szemléléséig tart ez az ív. 

Ferenc pápa szavaihoz kívánunk csatlakozni: „Meggyő-
ződésem, hogy az egész egyház, amelynek olyan nagy 
szükséges van az irgalmasság elnyerésére… képes lesz 
megtalálni ebben a jubileumi évben az Isten irgalmas-
ságának újrafelfedezése és gyümölcsözővé tétele fö-
lötti örömet. Mindannyian arra nyertünk meghívást, 
hogy ezzel az örömmel nyújtsunk vigaszt korunk min-
den embere számára.” – Rendezvényünk is szolgálja ezt! 
 

A szimpoziont a Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudomá-
nyi Főiskola Liturgikus Tanszéke rendezi az „irgalmasság éve” 
alkalmából 2016. március 17-én. 

Program 
„A bűnbánat ajtaját nyisd meg” – Közös ének 

Köszöntő: Szocska Ábel apostoli kormányzó 

14.00 – Megnyitó – Dr. Ivancsó István gör. kat. liturgikus tan-
székvezető tanár, Nyíregyháza 

14.10 – Az irgalmas Jézus az evangéliumban,  liturgiánk tük-
rében – ThLic. Gánicz Endre biblikus tanár, Nyíregyháza 

14.30 – Az irgalmasság erénye és liturgikus vonatkozásai – 
Dr. Soltész János erkölcsteológia tanszékvezető tanár, 
Nyíregyháza 

14.50 – Az „Uram,  irgalmazz” a görög katolikus egyház li-
turgiájában – Prof. dr. Bohács Béla liturgikus tanszékve-
zető tanár, Eperjes 

15.20 – A Jézus- ima – Dr. Szolánszky Ágoston, liturgikus ta-
nár, Ungvár 

15.40 – A krakkói Isteni Irgalmasság- bazilika magyar kápol-
nájának mozaikjai – Dr. Jankáné prof. dr. Puskás Berna-
dett művészettörténész, egyetemi tanár, Nyíregyháza 

16.00 – Az „Uram,  irgalmazz” éneklésének különböző válto-
zatai – Gebri József főiskolai énektanár, Nyíregyháza 

16.20 – Diszkusszió 

16.30 – Összefoglalás és zárszó – Dr. Ivancsó István gör. kat. 
liturgikus tanszékvezető tanár, Nyíregyháza 

16.40 – „Uram, irgalmazz” (nagy változat) – Közös ének 
 

A 2016. március 17-én, a Hittudományi Főiskola F01 ter-
mében (Nyíregyháza, Bethlen G. u. 13-19.) rendezett 

szimpozionra tisztelettel meghívjuk és várjuk. 
Liturgikus Tanszék 


