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Bátorító gondolat a beteg és bajbajutott embereknek

Urunk mennybemenetele után „visszatértek Jeruzsálembe. Amint
megérkeztek, fölmentek az emeleti terembe. Itt aztán együtt maradt Péter
és János, Jakab és András, Fülöp és Tamás, Bertalan és Máté, Jakab Alfeus
fia és a buzgó Simon, s végül Júdás, Jakab testvére. Mindezek az
asszonyokkal, Máriával, Jézus anyjával és testvéreivel együtt egy szívvellélekkel, állhatatosan imádkoztak.” (ApCsel 1,12b-14)
Imádkozva hívjuk / várjuk a Szentlelket!
LITÁNIA A SZENTLÉLEKRŐL
Uram, irgalmazz nekünk! (ismételjük)
Krisztus, kegyelmezz nekünk!
Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket!
Mennyei Atyaisten, (Irgalmazz nekünk!)
Megváltó Fiúisten,
Szentlélek Úristen,
Szentháromság egy Isten,
Szentlélek, aki az Atyától és a Fiútól származol,
Szentlélek, akit az Atyával és a Fiúval imádunk és dicsőítünk,
Szentlélek, aki a próféták által szóltál,
Szentlélek, aki Jézus Krisztuson megnyugodtál,
Szentlélek, aki az Egyházban élsz,
Szentlélek, aki bennünket Krisztussal egyesítesz,
Isten ajándéka,
Élet lehelete,
Égő tűz,
Keresztények segítsége,
Segítségünk az imában,
Megváltásunk záloga,
Bölcsesség és tudás Lelke,

Tanács és erősség Lelke,
Tudás és jámborság Lelke,
Istenfélelem Lelke,
Hitet és reményt adó Lélek,
Szeretet Lelke,
Elhagyottak Vigasza,
Gyengékben rejtőző erő,
Türelmesek szelíd hatalma,
Isten gyermekeinek öröme,
Jézus barátainak Vendége,
Szentlélek, aki átalakítod a szíveket,
Szentlélek, aki látóvá teszed szemeinket,
Szentlélek, aki hallóvá teszed füleinket,
Szentlélek, aki szólóvá teszed nyelvünket,
Szentlélek, aki fölkentél minket,
Szentlélek, aki küldtél minket,
Bűnösök tisztulása,
Hitvallók segítsége,
Krisztus küldötteinek tanítója,
Felebaráti szeretet erőforrása,
Vértanúk ereje,
Szentek jutalma,
Igazság Lelke,
Erő Lelke,
Irgalom Lelke,
Szabadság Lelke,
Egység Lelke,
Szentség Lelke,
Minden gonosztól (Ments meg minket, Szentlélek!)
A hitetlenségtől és a babonától
A kételytől és az elbizakodottságtól
A gyűlölettől és a szeretetlenségtől
Az irigységtől és a tévelygéstől
A mértéktelenségtől és az igazságtalanságtól
A félelemtől és a kishitűségtől
A viszálytól és a szakadástól
Az önző lelkülettől
A szív restségétől

Újítsd meg a Föld színét (Jöjj, Szentlélek!)
Végy lakást a szívünkben
Gyújtsd lángra bennünk a szeretet tüzét
Taníts minket imádkozni
Gyengeségünkben légy támaszunk
Jelenléteddel légy vigaszunk
Tisztítsd meg szívünket
Állj mellettünk minden szorongatásban
Vezess minket Isten útjain
Mutasd meg, mire szántál minket
Segíts, hogy buzgón fáradozzunk Isten országáért
Vezess el minket Isten gyermekeinek szabadságára
Egyesítsd a kereszténységet
Szenteld meg az Egyházat
Tedd teljessé bennünk való munkádat
Hogy valóban Isten Egyháza legyünk, (Kérünk téged, segíts meg minket!)
Hogy az igazságot megismerjük,
Hogy minden reményünket Krisztusba vessük,
Hogy felebarátainkat őszintén szeressük,
Hogy Istent mindenek fölött szeressük,
Hogy Jézus igazi tanítványai legyünk,
Hogy bűneinket fölismerjük,
Hogy a tévelygők megtalálják az igazságot,
Hogy a bűnösök elhagyják bűneiket,
Hogy Isten ellenségei megtérjenek,
Hogy élni tudjunk a keresztség kegyelméből,
Hogy erőt merítsünk a bérmálásból,
Hogy az égi Kenyér tápláljon minket,
Hogy elnyerjük az Atya bocsánatát,
Hogy a betegek meggyógyuljanak,
Hogy a papok és diakónusok szolgálják az üdvösséget,
Hogy a házastársak egymást hűségesen szeressék,
Hogy halottaink eljussanak szent színed látására,
Hogy a haldoklók az Úrban haljanak meg,
Hogy várva várjuk Krisztusnak, az Úrnak eljövetelét,
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit, kegyelmezz nekünk, Uram!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit, hallgass meg minket, Uram!

Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit, irgalmazz nekünk!
Könyörögjünk. Mindenható örök Isten, kérünk, erősítsd meg, amit
létrehoztál bennünk. Őrizd és védd meg a Szentlélek adományait
mindnyájunk szívében, akik részesültünk a keresztség és a bérmálás
szentségében, hogy bátran tanúságot tudjunk tenni a világban a megfeszített
Krisztusról és bátran teljesíthessük a szeretet parancsát. Erre kérünk,
Istenünk, Jézus Krisztus, a mi Urunk által.
NE ÜNNEPELJÜK A SZENTLELKET! – Gyökössy Endre
Ne a Szentlélek megünneplésére, hanem megélésére, átélésére készüljünk!
Ha így készülünk, Jézus ígérete szerint erőt kapunk. - Nem ez kellene nekünk?
Pedig van ennek a világnak elég energiaforrása! Az első világháborúban, ha
jól emlékszem, a legnagyobb lövedéket tizenegy kilométernyire tudták kilőni.
Ma már a Holdat is eltaláljuk. Ilyen energiaforrások mellett még több erő
kellene? Mit érnénk több erővel? Hogy ugyanazon az úton tovább jussunk?
Hogy nagyobb erővel háborúskodhassunk? Hogy több erővel kínozzuk talán
magunkat vagy mást? Hogy nagyobb lendülettel csússzunk azon a lejtőn,
amin eddig is csúsztunk? - A Lélek ereje nem többlet erő, nem plusz benzin a
kis életünk motorjához, hogy még egy kicsit pöfögjünk.
Ez: más erő! Olyan, ami mássá tesz, ami megfordít, ami azt mondja: állj meg
- és megállok! Ez olyan erő, ami nem a Holdig emel, hanem fölemeli a
kezemet csak annyira, hogy megfogjak egy másik kezet, amelyik fél év óta
várja ezt. Mert ez nagyobb dolog, mint eltalálni a Holdat. „Eltalálni" egy
másik kezet, megszorítani, és azt mondani: „Bocsáss meg!" - Ehhez való erőt
kapunk.
Olyan erőt, hogy kivetjük a haragot, sőt imádkozni tudunk ellenségünkért…
Eddig lehúzott az életünk… most szárnyaink nőnek - pedig marad minden a
régiben, csak éppen erőt kaptunk a Lélek által. Nos, ezt ajánlja Jézus. Önmaga
Lelkét, a mássá tevő Lelket.
Milyen mások lettek azok a gyáva, riadt tanítványok, milyen egészen más a
tanítványi sereg élete pünkösd előtt és pünkösd után. Ezt a tökéletes másságot
cselekszi velünk ez az erő.
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Kórházkápolna: szentmise vasárnap 11 órakor
A kórházba került beteg gyógyulását várja. „Beteg valaki köztetek?
Hívassa el az egyház elöljáróit (papját), azok imádkozzanak fölötte, és
kenjék meg őt olajjal az Úr nevében!” (Jak 5,14) Ne hagyja utolsónak a
legértékesebbet. H ívj on bet egéh ez id őbe n papot, am int kór há zba k er ül!

