KILENCED
Boldog II. János Pál
pápához
6. 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)

6. hét (2014. március 30 – április 5-ig)
(Boldog II. János Pál gondolatain elmélkedünk)
Vasárnap:
Mit is mondhatnék? Bármit mondanék, szegényes és fakó
lenne ahhoz képest, amit ebben a percben a szívem érez. És
ahhoz képest is, amit a ti szívetek érez. Hagyjuk hát a
szavakat! Hadd maradjon az egyszerű, mély hallgatás Isten
színe előtt, amely már önmagában is imádság. Ne féljetek!
Nyissátok, sőt tárjátok ki a kapukat Krisztus előtt!

Hétfő
Az ember nem akkor éri el az imádság teljességét, amikor
leginkább önmagát fejezi ki, hanem amikor hagyja, hogy
Isten a legteljesebb legyen benne.
Kedd
Az embernek, ha szíve mélyéig érteni akarja önmagát – s
nemcsak futó pillantást vet önmagára, amellyel tökéletlenül,
gyakran csak felszínesen, külsőleg megmutatkozó
magyarázatokat és szabályokat vesz észre az életben –,
Krisztushoz kell mérnie önmagát félelmeivel és kétségeivel,
gyöngeségeivel és bűnösségével, életével és halálával
együtt. Az embernek mindenestől, amije van, Krisztusba
kell öltöznie; föl kell vennie és magáévá kell tennie a
Megtestesülés és Megváltás teljes igazságát, hogy újra
megtalálhassa önmagát. Ha ez a belső folyamat lejátszódik
valakiben, az az ember nemcsak Isten imádásában termi
gyümölcsét, hanem önmaga iránt is helyes csodálatra ébred.
Szerda
Az Egyház életének jelen szakasza elsősorban tudatos, mély
hitet követel, s feladataink tudatos vállalását
Csütörtök
Annak teljesítéséhez, amit Isten feladatunkul ad – tűnjék az
emberileg bármennyire is lehetetlennek – kegyelmével
megadja az eszközöket is. Ez minden hivatás titka.
Péntek
A krisztusi lelkülettel viselt kereszt mindig az élet forrása.
Szombat

Aki szemlélni kezdi
állomásait, feltétlenül
vonatkozó igazságot is.

Krisztust, végigjárva
fölfedezi benne az

életének
emberre

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.

