KILENCED
Boldog II. János Pál
pápához
2. 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)

2. hét (2014. március 2 – 9-ig)
(Boldog II. János Pál gondolatain elmélkedünk)
Vasárnap:
Duc in altum (Evezz a mélyre)! Ezek a szavak ma is
visszhangoznak szívünkben, s arra ösztönöznek, hogy
hálával emlékezzünk a múltra, szenvedéllyel éljük a
jelent, és bizalommal nyíljunk meg a jövő előtt: „Jézus
Krisztus ugyanaz tegnap, ma és mindörökké!”
( Zsid 13,8)

Hétfő
Legyünk egyek (…) abban, hogy magunkban és
környezetünkben őszintén keressük a jóságot és a békét.
Kedd
Az ember nem élhet remény nélkül. Egyetlen ember sem
élhet a jövő távlatai nélkül. Még kevésbé az Egyház,
amely annak az Országnak várásában él, amely eljön, és
már jelen van ebben a világban.
Hamvazószerda
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
A kultúra mindig magában foglalja az ember bizonyos
tiltakozását az ellen, hogy létét pusztán dologi vagy tárgyi
szintre redukálják.
Az emberről csak annyiban mondhatjuk el, hogy munkája
által „uralma alá hajtja” a földet, amennyiben képes a
munka ura maradni, és nem válik annak rabjává.
Péntek
A rosszat tiltó erkölcsi torvények előtt nincsenek
kiváltságok és kivételek senki számára. Legyen valaki a
világ ura, vagy az utolsó „nyomorult” a földön, nincs
különbség: az erkölcsi követelmények előtt valamennyien
teljesen egyenlők vagyunk.

Szombat
Amikor alapvető emberi jogokat lábbal tipornak, az
ember könnyen enged a gyűlölet és az erőszak
kísértésének. Együtt kell építenünk a szolidaritás globális
kultúráját, amely a fiataloknak visszaadhatja a jövőbe
vetett reményüket.
Még sohasem volt az Egyháznak annyi alkalma és
lehetősége, mint manapság, hogy az Evangéliumot a szó
és a tanúságtétel révén minden emberhez és minden
néphez eljuttassa.

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…
Oltárra emelt Szentatya!
Boldog II. János Pál!
Mi Téged választottunk.
Fogadd oltalmadba szeretettel épített
templomunkat!
Életed példája szentelje meg közösségünket,
hogy derűs keresztényi életet élhessünk!
Hallgasd imáinkat és ölelj át bennünket!
Amen.

