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Bátorító gondolat a beteg és bajbajutott embereknek

Fordítsunk nagyobb figyelmet mindenszentek és halottak napjára!
EL LEHET EZT VISELNI?
Évekkel ezelőtt mélyen megrendített egy olasz ellenállási film. Rovere
tábornok - ez volt a címe. Egyik döbbenetes jelenete egy nyirkos pincében
játszódik, ahova egy kis csapat embert terelnek be, éjjel. Azok rájönnek,
hogy hajnalban kivégzik őket, s akkor egyenként vagy kis csoportokban azt
mutatja a kép, ki hogyan fogadja közeli halála gondolatát.
Volt, aki megdermedt, a másik sírt. Volt, aki üvöltött. Egyik a többit okolta
sorsáért. Volt, aki az ajtón dörömbölt és átkozódott. Olyan is volt, aki az
ártatlanságát bizonygatta. Néhány zsidó fiatalember ősi mozdulattal fejére
húzta kabátja szárnyát, a fal felé fordult, és énekelni kezdte a halotti zsoltárt.
Te hogy viselnéd el, ha holnap megtudnád, hogy gyógyíthatatlan, halálos
betegséged van?
Esetleg tehetetlenségbe merevednél? Vagy orvostól orvosig rohannál, hátha
mégis - mégis tud valaki egy csodaszert?
Ököllel fenyegetnéd az Istent, aki cserben
hagyott? Vagy kinyitnád a gázcsapot, hogy
legalább a rád váró szenvedéseket megspórold?
Néhány évvel ezelőtt egy orvos barátom hívott
be a rendelőjébe. Amikor beléptem, kiküldte
az asszisztensét, s becsukta az ajtót. Aztán
belefogódzott a vizsgálóasztal nikkel keretébe, homlokát a támlájához
feszítette, és csak ennyit mondott: - Bandikám, mondj velem egy imát:
rákom van.
Az imádság után megszorította a kezem. Megcsókoltuk egymást, nem szólt
egyikünk sem. Kiengedett az orvosi bejárón. De hallottam, ahogy kinyitja
a folyosóra nyíló ajtót, és fátyolos hangon kiszól:
- Kérem a következőt.
Egy év múlva eltemettem. De addig ült a rendelőjében, és kérte a
következőt.

Te hogy fogadod a szenvedést? Most ne a halálos ítélettel járó betegségre
gondolj, csak a fájdalomra. Olykor a tested, olykor a lelked, de legtöbbször
mind a kettő fáj. Nem véletlenül nevezi a Biblia „próbának” a szenvedést.
Mert valóban megpróbáltatás is az. Talán a legnagyobb akkor, ha nem
minket ér, hanem azokat, akiket legjobban szeretünk.
A kiskorú vallásosság kártyavárként omlik össze ilyenkor. A belénk nevelt
kegyességet úgy robbantja szét a szenvedés, mint a homokdombot a
a dinamit. Csak egy sötét lyuk tátong a helyén. Hiába kiáltunk bele ebbe az
űrbe „vigasztaló szavakat”! Ilyenkor kiderül, hogy a kiskorú vallásosság
nem elég. Még a belénk nevelt kegyesség se. Az elviselhetetlent emberhez
méltó módon, férfiasan csak az élő Istenben, Jézus Krisztus Atyjába vetett
mély hittel lehet elviselni. Akármilyen banálisan hangzik ez, akkor is így
van. (Gyökössy Endre)
A HALÁL HATÁR ÉS HATÁRTALANSÁG
Élete alkonyán az ember
szükségszerűen
a halál mezsgyéjéhez ér.
Az emberi bölcsesség jele,
ha elfogadja ezt a határt.
A halál léte felszólít bennünket, hogy
mondjunk igent emberi korlátainkra
és az Istentől ajándékba kapott
határtalanságra is.
A halál léte felszólítás,
hogy itt és most
teljes életet éljünk,
és megsejtsük az élet ízét.
Nem kell mindent belepréselnem
ebbe a korlátozott időbe.
Ha elfogadom határaimat,
akkor hálás vagyok a pillanatért.
Teljes egészében átélek
minden percet.
Abban a rövid időben,
amelyben teljesen jelen vagyok,
mindenből részesülök.
A korlátozott időben megtapasztalom

az örökkévalóság határtalanságát. (Anselm Grün)
BÚCSÚK
Nincs jó véleményed a búcsúkról. Szerinted az Istennél felhalmozott adósságaidat így túl olcsón rendeznéd.
Véleményed
nemes
gondolkodásra vall, de
azért ügyetlen vagy, ha
nem élsz a búcsúkkal.
A bűn adósságát, mint a
bűnért járó büntetés egy
részét elengedi Isten a
szentgyónásban. De ki tudhatja, mennyi büntetés vár még letörlesztésre?
Mindent jóvá kell tenni, vagy a földön, vagy a tisztítóhelyen. Csak az mehet
be a mennyországba, aki egészen tiszta.
Az Egyház ajánlata: a bűnt jóvátenni búcsúkkal is lehet! Miért utasítanánk
vissza ekkora jóságot?
Ez Istenünkre vall: azt akarja, hogy a tisztulás kínjaitól
megmenekülj, és halálod után mielőbb a mennyországban lehess. (Johannes Rosche)
(Aktuális, mert most, november 1-től 8-ig mindennap
teljes búcsút nyerhetünk, és ajánlhatunk fel
megholtjainkért, ha meglátogatunk egy temetőt, és imádkozunk a
meghaltakért.)
IMÁDSÁG ÖRÖK ÜDVÖSSÉGEMÉRT
Istenem, Atyám, most életem kritikus napjaiban nincs nagyobb
gondom, mint örök üdvösségem. Hozzád eljutnom, örök
otthonod lakójának lennem egészségemnél is fontosabb nekem.
Mégis emberi gyarlóságomban, a földhöz való nyomorúságos
kötöttségemben oly félelmetesnek tűnik számomra az örök élet.
Világosíts meg engem, hogy életem célja csak Tenálad lehet. Erősíts meg
küzdelmemben, amelyet magammal vívok. Lássam, hogy nincs más cél
számomra, mint egyedül csak Te. Űzz ki minden félelmet a lelkemből. Add,
hogy igazán meg tudjam bánni életem minden bűnét. Add, hogy
bűnbánatban megtisztult, felszabadult lélekkel készülhessek Hozzád.
Teljesítsd be szeretetemet, hogy mindig Veled lehessek.

Boldogságos Szűz Mária, égi édesanyám, most hallgasd meg sokszor
Hozzád küldött fohászomat: Imádkozzál értem most és halálom óráján.
Ámen
TEREMTŐ ISTENÜNK, ÉLŐK ÉS HOLTAK URA,
Te magad képmására teremtetted az embert, és örök
szeretetedben gyermekeddé fogadtad. A kísértésekben elbukott
embert szent Fiad kereszthalálával felemelted, és Krisztus
feltámadása által halálunk szomorú valóságát, a boldog örök
életbe való átlépés pillanatává tetted.
Ennek tudatában bizalommal fordulunk hozzád azokért, akik az élet útját
már megjárták és átléptek a halál kapuján.
Kérünk: nagy irgalmasságod szerint szabadítsd ki őket a tisztulás
állapotából, és fogadd be országodba, ahol nincsen fájdalom, sem könny,
sem panasz, hanem csak örökké tartó boldogság!
Minket pedig, akik ma megholtjainkra emlékezünk, vezess az igaz élet útján
és erősíts kegyelmeddel, hogy hitünk szerint éljünk.
Add, hogy amikor elérkezik földi életünk utolsó órája, irgalmas bíróra
találjunk szent Fiadban, aki veled él és uralkodik mindörökkön örökké.
Ámen.
Adj, Uram, örök nyugodalmat a meghalt híveknek! - És az örök világosság
fényeskedjék nekik! Nyugodjanak békében! Ámen.
****************************************************************************

= A mennyben látni fogunk és szeretni; szeretni és dicsérni. (Szent Ágoston)
= Az ember a halálban nem veszíti el azt, amiért érdemes volt élni. Nekünk
két élet adatott. Az egyik idelent, a küzdelemre, a másik odafent, a
küzdelem jutalmára. (Szent Ágoston)
☺ ☺ A HUMOR ÖRÖK ☺ ☺
Tomi először megy vendégségbe kis barátjához, Petihez, akik egy szép
templom mellett laknak.
- Majd délután, amikor nyitva lesz, megmutatom neked
belülről is ezt a Szent István templomot! - mondja Peti.
- Érdekes - jegyzi meg Tomi - a mi környékünkön is van egy
Szent István templom. Úgy látszik, ez is olyan hálózat, mint
McDonald's.
Szerkeszti és kiadja: Horváth László kórházlelkész  20/ 77-386-55; 30/ 849-8280
http://korhazkapolna.hu ; korhazlelkesz.sopron@gmail.com; http://www.facebook.com/korhazkapolna/
Kórházkápolna: szentmise vasárnap 11 órakor

