
       Könyvtárosok napja  

  A könyvtár bizonnyal a legjobb egyetem.”  

Babits Mihály 



  

  

 

 

   

 

 

   Két amerikai könyvtáros szervezet, az Amerikai Könyvtárak Szövetsége 

(American Library Association) és a Könyvtárak és Intézmények Nemzetközi 

Szövetsége (International Federation of Library Associations and Institutions) 

kezdeményezése nyomán április 14-én ünnepeljük a könyvtárosok napját, 

amelynek célja, hogy felhívja a figyelmet a könyvtárak és könyvtárosok által 

nyújtott értékekre. 



   
   „A könyvtáros közvetítő szerepet betöltő személy volt 

az ókortól napjainkig az információk és az 

olvasók között. Ez a szerep teszi a szakmát egyedivé, és 

ez a szerep kötelezi a könyvtárosokat, 

hogy megismerjék a tudományokat és jártasak legyenek a 

könyvtári információs technológiákban. 

 
 

  

   Mivel a könyvtárak elsődleges feladata mindig az, 

hogy a könyveket eljuttassa az olvasókhoz és 

megszerettesse az olvasást. Ezért a könyvtárosnak jó 

pszichikai érzékkel, alapos állományismerettel, jó 

beszédkészséggel kell rendelkezniük ahhoz, hogy 

ajánlani tudják a legfrissebb irodalmakat.” 

 



  Az Irgalmasság vasárnapja  
  



   Az irgalmasság vasárnapja 

Szent II. János Pál pápa 2000. 

április 30-án hirdette meg az 

isteni irgalmasság ünnepét és 

napját. 

Húsvét 2. vasárnapja mindig az 

isteni irgalmasság vasárnapja. 

Tudjuk jól, hogy az Úr Jézus 

nem egyszer tanított arról, hogy 

az ember megtapasztalhatja a 

Mennyei Atya irgalmát. De 

ugyanakkor parancsot is adott 

arra, hogy legyünk irgalmasok 

másokkal szemben. Azt mondja 

Jézus:  

,,Legyetek irgalmasok, amint 

Mennyei Atyátok is irgalmas.” 

És ez Jézusnak nem egy kérése 

hozzánk, hanem parancsba adja 

tanítványainak: vagyis nekünk. 

Tehát, ha valaki Jézus nyomába 

akar lépni, akkor Jézusnak ezt a 

parancsát nem hagyhatja 

figyelmen kívül. Szent II. János 

Pál pápa azt mondja, hogy ,,Aki 

irgalmas embertársához, az 

tulajdonképpen Isten 

irgalmasságához közeledik.” 



    „Irgalmasságot akarok és nem 
áldozatotot;” 
Az irgalmasság egy lelki fegyver a 
gonoszsággal és a bűnnel szemben 
és ugyanakkor egy eszköz, 
mely közelebb visz bennünket 
Jézus Krisztushoz. Az Isten színe 
előtt biztos, hogy nagy érték az 
irgalmasság cselekedeteinek 
gyakorlása, hiszen Ozeás prófétánál 
( Oz 6,6 ) ezt olvashatjuk: 
,,Irgalmasságot akarok és nem 
áldozatot.” Az irgalmasság 
cselekedetei pedig a szeretetre 
épülnek: a szeretetnek a tettei.  
 

Ezért az irgalmasság cselekedetei 
nem csak, hogy közelebb visz 
bennünket az Istenhez, de 
egymáshoz is és élhetőbbé teszi ezt 
a világot. Az irgalmasság 
cselekedetei megmutatják azt a 
kaput, amely kivezet bennünket az 
önző életmódunkból. 
Az irgalmasság cselekedeteinek két 
csoportja van: lelki és testi. Amikor 
az irgalmasság 
cselekedeteit gyakoroljuk, akkor 
azt tesszük, amire a másik 
embernek igazán szüksége van. 
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http://szerkeszto.gportal.hu/gindex.php?pg=35089604
http://www.ferencesekzeg.hu/husvet-2-vasarnapja-az-isteni-irgalmassag-vasarnapja-2/

