KILENCED
Boldog II. János Pál
pápához
5. 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)

5. hét (2014. március 23 – 29-ig)
(Boldog II. János Pál gondolatain elmélkedünk)
Vasárnap:
A szeretet nagyobb, mint a bűn, mint a teremtmény
gyöngesége és esendősége, erősebb a halálnál; mindig kész
arra, hogy fölemeljen, felejtsen, elébe menjen a tékozló
fiúnak,
hogy
megvalósítsa
„Isten
fiainak
megnyíl-vánulását”, akik „az eljövendő dicsőségre” kaptak
meghívást (vö. Róm 8,19-23).
A szeretetnek e megnyilvánulását irgalomnak is nevezzük.

Hétfő
Az ima az Isteni kegyelemmel való együttműködés első és
alapvető feltétele. Imádkozni kell az Isteni kegyelemért, és
imádkozni kell azért is, hogy ezzel a kegyelemmel
együtt-működjünk. Ez adja a keresztény belső életének
tulajdon-képpeni ritmusát. Amikor az Úrangyalát
imádkozzuk, arról a pillanatról elmélkedünk, amikor az
ember történetében legmagasabb fokon valósult meg az
Isteni kegyelemmel való együttműködés.
Kedd
Az angyali üdvözlet az ember és a világ történetében Isten
legnagyobb „művének” kezdetét jelenti. Ebben az
üdvözlésben a Megváltás távlatai tárulnak fel közelről.
Nincs ezért semmi különös abban, hogy Mária – a
köszöntés szavait hallva – „zavarba jött”. Az Élő Isten
közelsége mindig szent félelmet vált ki az emberből. Nincs
semmi különös abban sem, hogy gondolkodni kezdett a
köszöntés értelmén. Az arkangyal szavai egy végtelen Isteni
Misztériumot tártak fel előtte. Mi több, őt magát is
bevonták e Misztériumba. Ezt a Misztériumot nem lehet
„tudomásul venni”. Gondolkodni kell rajta. Szüntelenül,
mind mélyebbre hatolva értelmébe. Olyan Misztérium ez,
amely képes kitölteni nemcsak egész életünket, de az
örökkévalóságot is.
Szerda
Aki megbocsát, és aki bocsánatot nyer, egy alapvető közös
ponton találkozik egymással; ez a pont az ember méltósága.
Csütörtök
Félelem és remény között élünk. Az Evangélium reményég
e világ számára, amelyben Isten Országa már
meg-valósulóban van. Félnünk kell – és remélnünk. És nem
szabad félünk remélni.

Péntek
Krisztus úgy küld benneteket, mint bárányokat a farkasok
közé, hogy a kereszt titkát jelenvalóvá tegyétek abban a
környezetben, amelyben éltek. Kit ne rendítene meg egy
ilyen feladat, sőt ki ne rettenne vissza tőle? Kit ne
bátortalanítanának el a tényleges nehézségek? Ki ne venné
észre, mennyi kárt okoz a bizonytalanság és a tétovázás…
Ennek ellenére azt mondom nektek: Ne csüggedjetek el!
Szombat
Ne féljetek a kockázatoktól! Az isteni erők sokkal
hatalmasabbak a nehézségeiteknél! A kiengesztelődés
szentségének hatása mérhetetlenül nagyobb a világban
működő rossznál…

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.

