KILENCED
Boldog II. János Pál
pápához
3. 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)

3. hét (2014. március 9 – 15-ig)
(Boldog II. János Pál gondolatain elmélkedünk)

Vasárnap:
Minden őszinte megtérés kezdete Istennek a bűnösre
vetett pillantása.

Hétfő
A mai ember, sajnos minél inkább elveszíti a bűn iránti
érzékét, annál kevésbé keresi Isten bocsánatát: korunk sok
problémája és nehézsége ebből fakad.
Kedd
Krisztus irgalmas, de egyszersmind hajthatatlan. Néven
nevezi a jót és a rosszat, egyesség és megalkuvás nélkül,
de mindig kész a bocsánatra.
Szerda
Korunk egyik aggasztó jelensége, hogy sokan
elveszítették a vétek és a bűn iránti érzéket. Ha az ember
nem ismeri el többé bűnösségét, nem tudja elfogadni a
bűnbocsánatot, nem képes a kiengesztelődésre. Napjaink
veszélye, hogy az ember, Isten elé helyezve magát,
önmaga akarja eldönteni, hogy mi a jó és mi a rossz. Az
ősi lázadás jelenik meg újra.
Csütörtök
A tegnap bukásainak beismerése a hűség és a bátorság
tette, amely segít erősíteni hitünket, s figyelmesebbé és
készségesebbé tesz a ma nehézségeinek és kísértéseinek
leküzdésére.
Péntek
Ki akarjuk irtani a bűn fogalmát, hogy felszabadítsuk az
embert a megtérés alól (és így a bűnbánat szentségétől is).
De ez a lépés ürességet eredményez, sőt megterheli a
tudatalattit azzal, hogy a bűn elkerülhetetlen és bizonyos
értelemben természetes.

Szombat
„Testvéri közösségben” élni annyit jelent, hogy
mindnyájan ,,egy szív, egy lélek” legyenek (ApCsel 4,32),
és így minden vonatkozásban közösséget alkossanak:
emberiekben, lelkiekben és anyagiakban. A valóban
keresztény közösség azon fáradozik, hogy anyagi javaikat
is megosszák egymással, hogy senki szükséget ne
szenvedjen, és mindenki ,,szükséglete szerint” részesüljön
a javakból.

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.

