KILENCED
Boldog II. János Pál
pápához
4. hét

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

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

4. hét (2014. március 16 – 22-ig)
(Boldog II. János Pál gondolatain elmélkedünk)
Vasárnap:
„Az Atya szeret titeket” öröktıl fogva mindörökké: ez a
hallatlan újdonság, „az a nagyon egyszerő és megindító
üzenet, amit az Egyháznak át kell adnia az embereknek”
(CL 34). Ha a Fiú mindössze csak ennyit mondott volna
el nekünk, elég volna. „Nézzétek, mekkora szeretettel van
irántunk az Atya: Isten gyermekeinek hívnak minket, és
azok is vagyunk” (1Jn 3,1). Nem vagyunk árvák,
módunkban áll szeretni. Mert, mint tudjátok, nem tud
szeretni az, akit nem szeretnek.

Hétfı
Az egész európai Egyház hallja meg, hogy neki szól az Úr
parancsa és felhívása: Légy erıs, térj meg – ébredj föl és
erısítsd meg a többieket, akik halálukon vannak!
(vö. Jel. 3,2)
Kedd
„Nem vagyok méltó” – ez a tudat szükséges ahhoz, hogy
az Úr folytathassa a megváltás mővét bennünk és
általunk.
Szerda
Isten „megváltásunk kezdetét Szent József hőséges
oltalmára bízta”. (…) XIII. Leó pápa már száz évvel
ezelıtt felszólította a katolikus világot, hogy kérje Szent
Józsefnek, az egyetemes Egyház védıszentjének oltalmát.
A mai idıkben is állandóan komoly okunk van arra, hogy
minden ember Szent Józsefnek ajánljunk.
Csütörtök
Az Úr arca világosítsa meg a szívünket, hogy
tekintetünket ne a minket ért jogtalanságok keserő
emlékére vessük; ne azt várjuk, hogy elıször a többiek
váljanak jókká, hanem mi magunk haladjunk elıre a jóra
való megtérésben, elfeledve a múltat, és mőködjünk
együtt a Teremtıvel egy szebb jövı érdekében!
Péntek
Krisztus (…) tisztán látja a bőn súlyosságát, és szenved
miatta. Egyedül İ – aki látja az Atyát és emiatt teljes
öröm tölti el – egyedül İ méri fel, végsı fokon mit is
jelent ellenállni a bőn révén Isten szeretetének. Passiója
mindenek elıtt és sokkal inkább a lélek, mint a test
kegyetlen szenvedése.

Szombat
Senki sem hasonlítható Máriához abban, ahogy állandóan
szemlélte Krisztus arcát. Lelki szemei már az angyali
üdvözletkor rászegezıdtek, amikor a Szentlélektıl
foganta İt; s a következı hónapokban kezdte érezni
jelenlétét és elképzelni arcvonásait.

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

Miatyánk… Üdvözlégy… Dicsıség…

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

