KILENCED
Boldog II. János Pál
pápához
8. 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)

8. hét (2014. április 13 – április 19-ig)
(Boldog II. János Pál gondolatain elmélkedünk)
Virágvasárnap:
Amikor az Úr Asztalához járulunk, hogy az Ő Testével
táplálkozzunk, nem maradhatunk közömbösek azokkal szemben,
akiknek asztaláról hiányzik a mindennapi kenyér.
Nagyhétfő
A keresztény ember győzelemre hivatott Krisztusban. Ez a
győzelem elválaszthatatlan a nehézségektől, sőt szenvedéstől is,
ugyanúgy, ahogy Krisztus feltámadása elválaszthatatlan a
kereszttől.

Nagykedd
Fiatal barátaim, szeressétek Krisztust, és szeressétek az Egyházat!
Szeressétek Krisztust, ahogyan Ő szeret benneteket! Szeressétek
az Egyházat, ahogyan Krisztus szereti! És ne felejtsétek, hogy az
igazi szeretet nem szab feltételeket, nam latolgat, nem rója fel a
hibákat; egyszerűen csak szeret. Hogyan is vállalhatnátok
felelősséget egy olyan örökségért, amelyet csak részben
fogadtatok el? Hogyan vehetnétek részt valaminek az építésében,
amit nem szerettek teljes szívvel?
Nagyszerda
Az egyháznak minden korban, de különösen ma, elsődleges
feladata, hogy az emberek értelmét, lelkiismeretét és tapasztalatait
Krisztus misztériumára irányítsa, hogy minden embert segítsen
abban, hogy a mindennapi életben észrevegye a Jézus Krisztusban
történt megváltás nagyságát.
Nagycsütörtök
Legmélyebb valóságában minden papi hivatás nagy titok, ajándék,
amely végtelenül felülmúlja az embert. Mi papok, mindannyian
nagyon határozottan tapasztaljuk ezt egész életünkben. Ezzel a
mérhetetlen nagy ajándékkal szemben szüntelenül érezzük saját
kicsinységünket, hiányosságainkat. A hivatás az Isteni kiválasztás
titka.
Nagypéntek
Amikor 1978. október 22-én a Szent Péter téren kimondtam, hogy
„Ne féljetek!”, még nem tudhattam, hogy milyen jövő vár rám és
az egész Egyházra. Nem az ember, hanem a Szentlélek mondatta
velem ezeket a szavakat, akit Krisztus ígért meg az apostoloknak
mint Vigasztalót. Az évek során pedig számtalanszor
megismételtem különböző körülmények között. (…) Miért nem
kell félnünk? Mert Isten megváltotta az embert. (…) ”Mert úgy
szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta oda, hogy aki
hisz Benne, az el ne vesszen, hanem örökké éljen” (Jn 3,16).
Krisztus keresztjének és feltámadásának ereje sokkal nagyobb
minden rossznál, amitől az embernek félnie kellene vagy lehetne.

Nagyszombat
Krisztus szemlélése azt is jelenti, hogy fel tudjuk ismerni
mindenütt, ahol megmutatkozik sokféle jelenlétében, de
mindenekelőtt testének és vérének eleven Szentségében.

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.

