KILENCED
Boldog II. János Pál
pápához
9. 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)

9. hét (2014. április 20 – 26-ig)
(Boldog II. János Pál gondolatain elmélkedünk)
Húsvétvasárnap:
Ó Urunk, aki föltámadtál és élsz, te vagy az Egyház és az
emberiség mindig új reménye, te vagy az ember és a történelem
egyetlen és igaz reménye; te vagy „köztünk a dicsőség reménye”
(Kol 1,27) már ebben az életben, és a halálon túl. Benned és Veled
el tudunk jutni az igazságra, értelme van a létünknek, lehetséges a
közösség, gazdagsággá válhat a különbözőség. Az Ország hatalma
már működik a történelemben és segíti az ember városának
építését, a szeretet örök értéket ad az emberiségnek.

Húsvéthétfő
Az egyház az eucharisztikus Krisztusból él, belőle táplálkozik,
tőle nyeri világosságát. Az Eucharisztia a hit misztériuma, s
ugyanakkor a „világosság misztériuma”. Valahányszor az Egyház
ünnepli, a hívők bizonyos módon átélhetik a két emmauszi
tanítvány élményét: „Megnyílt a szemük és felismerték Őt a
kenyértörésben” (Lk 24,31).
Kedd
A történelem jelen szakaszában, amikor a családra rengeteg torzító
és megsemmisítő erő támad, az Egyház, tudván, hogy a
társadalom valamint önmaga épsége és egészsége szorosan
összefügg a család állapotával, sürgető és égető feladatának
tekinti, hogy mindenkinek hirdesse Isten tervét a házasságról és a
családról; védelmezze e terv eredeti gazdagságát és emberi, illetve
keresztény fejlődését.
Szerda
Az irgalmas szeretetre leginkább azoknak van szükségük, akik
egymás közvetlen közelében élnek: a házastársaknak, a szülőknek
és gyermekeknek, a barátoknak; de nem szabad hiányoznia sem a
nevelésből, sem a lelkipásztori munkából.
Csütörtök
Az ember képtelen szeretet nélkül élni. Magára marad,
érthetetlenné válik önmaga számára, értelmét veszíti az élete, ha
nem kap, nem talál szeretetet, nem vehet benne részt, és ha a
szeretet nem lehet a sajátja.
Péntek
Adjatok hálát az Úrnak mindazokért, akik életetek során
segítségetekre voltak!
Szombat
Ha igaz is, hogy hierarchikus értelemben az apostolok utódai,
tehát férfiak vezetik az egyházat, kétségtelen, hogy karizmatikus
értelemben a nők hatása nem kisebb benne, sőt, talán még
nagyobb. Kérlek, gondoljatok gyakran Máriára, Krisztus
édesanyjára!

+ 1 gondolat
Április 27. – az Isteni Irgalmasság Vasárnapja
Krisztus a Testévé és Vérévé változtatott kenyér és bor egyszerű
színei alatt velünk járja az élet útjait mint erősségünk és útravalónk, és mindenki számára a remény tanúivá tesz bennünket. S
ha e misztérium színe előtt az értelem megtapasztalja is a maga
korlátjait, a Szentlélek kegyelmével megvilágított szív meglátja,
hogyan kell viselkednie, s hogyan kell elmerülnie az imádásban és
a határtalan szeretetben.

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.

