
Augusztus 20. – oltárszentelési szentmise Miskolcon, a Minorita templomban 
 
2011. augusztus 20-án, Szent István király ünnepén, a miskolci Minorita templomban a hívek egy 
nagyon szép és felemelő ünnepnek részesei lehettek. 
 
Ez a nap Szent István ünnepe volt, de a miskolci híveknek - és különösen az ott élő lengyeleknek - sokkal 
többet jelentett ez a nap.  A Minorita templom ezen a szentmisén, amelyet Jan Zając krakkói püspök, 
az Irgalmasság Bazilika igazgatója mutatott be, egy új oltárral gazdagodott meg, amelyben az Irgalmas 
Jézus mellett Szent Faustyna és Boldog II. János Pál képei láthatók. 
 
Az oltár neve a püspök atya általi megszentelés után, Irgalmasság Oltár lett. A püspök atya elhozta 
magával a boldog pápa ereklyét is – egy, a pápa vérével átitatott ruhadarabkát, amely szép 
ereklyetartóban most díszíteni fogja a hármas oltárt. 
 
Minorita egyházközségben az Isteni Irgalmasság tisztelete kb. másfél évtizeddel ezelőtt erősödött fel 
Cebula Paweł lengyel atya vezetésével. 
Paweł atyának nagy szerepe volt a krakkói Irgalmasság Bazilikáján belül egy magyar kápolnájának 
létrejöttében is. Vezetésével mindig ünnep volt a II. János Pál pápa által meghirdetett Irgalmasság 
napja is.  És ő mélyítette el a hívekben az Irgalmas Jézus, Szent Fausztina és II János Pál pápa egységét 
az irgalmasságban. 
 
Pavel atya jóvoltából a templom 5 évvel ezelőtt egy Irgalmas Jézus képpel és Szent Faustyna ereklyével 
gazdagodott. Ezt a képet is Jan Zając püspök atya szentelte meg. 
 
Így az Isteni Irgalmasság tisztelete tovább erősödött. 
A II. János Pál pápa boldoggá avatásakor a hívek elhatároztak, hogy az Irgalmas Jézus mellett Szent 
Faustyna, az irgalmasság titkárnője, valamint Boldog II. János Pál pápa, mint az irgalmasság 
„nagykövete” képeit egy közös oltárra helyezik. Ez az oltár emlékeztetni fogja a híveket az Isten feltétel 
nélküli irgalmasságára, Faustyna nővér egyszerű lelkiségére, amely irgalmas cselekedetek gyakorlását, 
és az Istennel való élő kapcsolatot sürgetett, valamint II. János Pál tanítására, hogy a Jézus Krisztusnak 
erejéből merítve bizalommal nyissuk meg szívünket Krisztusnak, az ember egyetlen Megváltójának 
üdvözítő kegyelme előtt. 
 
Az irgalmasság oltárt Szunyogh László, Minorita egyházközség képviselőtestületének tagja tervei 
szerint a Ro-Pánt Bt. gyártotta le és építette fel. A hívek megköszöntek a kivitelezőknek az áldozatos, 
fáradságot nem kímélő szép munkájukat. 
 
Mindenkit buzdítunk arra, hogyha Miskolcon jár, feltétlenül látogassa meg a Minorita templomot, és 
nézze meg az új oltárt, amely immár két lengyel – egy szentet és egy boldogot – hírét dicséri. 
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