KILENCED
Boldog II. János Pál
pápához
7. 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)

7. hét (2014. április 6 – április 12-ig)
(Boldog II. János Pál gondolatain elmélkedünk)

Vasárnap:
Minden hívőnek tanúságot kell tennie a világ előtt
Jézusnak, a mi Urunknak feltámadásáról és életéről, és az
élő Isten jelévé kell válnia.

Hétfő
Jézus számára a legfontosabb feladat az volt, hogy megmutassa az embereknek az Atyát, az Ő irgalmát és
szeretetét.
Kedd
Nincs béke igazságosság nélkül, nincs igazságosság
megbocsátás nélkül.
Szerda
Akkor térítheted meg a többieket, ha tisztában vagy saját
gyöngeségeddel.
Csütörtök
Az embernek semmi másra nincs olyan nagy szüksége,
mint Isten irgalmasságára – erre a könyörülő, együttérző
szeretetre, amely emberi gyengeségünkből Isten szentségének végtelen magaslatai felé emel bennünket.
Péntek
Krisztus, az élő Isten Fia emberként is szól az emberekhez:
beszél az élete, embersége, igazság iránti hűsége és
mindeneket átölelő szeretete. Beszél kereszthalála,
fájdalmának és magányának mérhetetlen nagysága is. Az
Egyház pedig állandóan megemlékezik kereszthaláláról és
föltámadásáról, s éppen ez a megemlékezés jelenti mindennapi életének lényegét.

Szombat
Az evangéliumban van egy alapvető paradoxon: ahhoz,
hogy rátaláljunk az életre, el kell veszítenünk az életet,
hogy megszülessünk, meg kell halnunk; hogy üdvözüljünk
vállalnunk kell a keresztet. Ez az evangélium lényegi
igazsága, amely mindig és mindenütt tiltakozást vált ki az
emberből.

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.

