KILENCED
Boldog II. János Pál
pápához
1. hét

AJÁNLÁS
„Hiszem a szentek közösségét”
Amikor a szentek, boldogok közbenjárását kérjük,
gyakorlati hitvallást teszünk a szentek közösségéről.
Boldog II. János Pál csodálatos élete folyamán
megtanította nekünk, megkeresztelt embereknek, hogy
bennünket titokzatos szál fűz össze. Ő tegnap még
közöttünk volt, ma már az égből segít nekünk. Szentté
avatására
készülve
ennek
a
kilencednek
a
végig-imádkozása 9 héten át méltóképpen készíthet fel
bennünket erre a nagy ünnepre, és közvetítheti az ő
közbenjáró szeretetét mindannyiunk számára.
(Bíró László püspök nyomán)

Bevezető imádság
Szentháromság Egyisten, hálát adunk neked, amiért
az Egyházat megajándékoztad II. János Pál pápával,
és benne felragyogtattad atyai gyöngédségedet,
Krisztus keresztjének dicsőségét és a Szeretet
Lelkének ragyogását. Ő teljesen a te végtelen
irgalmadra és Mária anyai közbenjárására
hagyatkozva Jézusnak, a Jó Pásztornak élő képét
mutatta nekünk, és a mindennapi keresztény élet
magas mércéjéül az életszentséget állította elénk,
amely által a Veled való örök közösségre juthatunk.
Az ő közbenjárására add meg nekünk akaratod
szerint a kegyelmeket, amelyekért esdeklünk, abban
a reményben, hogy hamarosan szentjeid körében
üdvözölhetjük! Amen.
(CAMILLO RUINI bíboros)

1. hét (2014. február 23 – március 1-ig)
(Boldog II. János Pál gondolatain elmélkedünk)
Vasárnap:
Keresztényeknek, hívőknek és minden jóakaratú
embernek, mindenkinek azt mondom: Ne féljetek keresni
a békét, ne féljetek békére nevelni! A béke iránti
vágyatok soha nem marad elérhetetlen ábránd. Minden
fáradozásotok a békéért, amely kifogyhatatlan szeretetből
fakad, megtermi gyümölcsét. A Történelem utolsó szava a
béke lesz!

Hétfő
A munka – minden munka- célja maga az ember, aki arra
hivatott, hogy munkája által szüntelenül növekedjék,
tökéletesedjék, és fokozatosan elmélyítse személyiségét.
Nem szabad elfelejtenünk – és ezt szeretném különösen
hangsúlyozni -, hogy a munka van az „emberért”, és
nem az ember a „munkáért”.
Kedd
Amikor az ember fölfedezi és megízleli Isten
irgalmasságát és megbocsátását, nem tud másként élni,
csak folytonos megtérésben.
Szerda
A kultúrának általában és az egyes kultúráknak is alapvető
feladata a nevelés. A nevelés lényege pedig az, hogy általa
az ember minél inkább emberré váljon, hogy minél
inkább „legyen”, és ne csak egyre többet „birtokoljon”.
Tehát mindazzal, amit birtokol, növekedjen emberségében
Csütörtök
Korunk embere inkább hisz a tanúknak, mint a
tanítóknak, inkább a tapasztalatnak, mint a tanoknak,
jobban az életnek és a tetteknek, mint az elméleteknek. A
keresztény élet tanúsága a misszionálás első és
pótolhatatlan formája.
Péntek
Az Úr arca világosítsa meg a szívünket, hogy
tekintetünket ne a minket ért jogtalanságok keserű
emlékére vessük, ne azt bárjuk, hogy először a többiek
váljanak jókká, hanem mi magunk haladjunk előre a
jóra való megtérésben, elfeledve a múltat, és működjünk
együtt a Teremtővel egy szebb jövő érdekében!
Szombat

Szemlélni Krisztus arcát, éspedig Máriával együtt
szemlélni – ez az a program, amelyet a harmadik évezred
hajnalán az Egyháznak adtam, amikor arra szólítottam föl,
hogy az új evangelizáció lelkesedésével evezzen a mélyre
a történelem tengerén.
lehet.

A végén minden nap:
Boldog II. János Pál, szeretett Szentatyánk!
Bizalommal fordulok hozzád, aki már a Mennyből
tekintesz ránk. Kérlek, vidd el imáimat a Mennyei
Atya elé! Add, hogy közösségünk megerősödjön a
szeretetben, és valóban az Isten dicsőségét tudja
sugározni!

Miatyánk… Üdvözlégy… Dicsőség…

Urunk, kérünk, fogadd
közösségünk szívből jövő imáit,
és segítsd törekvéseinket!
Add, hogy
Boldog II. János Pál pápa
épülő templomunk
égi közbenjárója lehessen!

