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Bátorító gondolat a beteg és bajbajutott embereknek

VOLT EGY JÉZUS – Ady Endre (1877-1919)
Szent elgondolás: volt egy Jézus,
Ki Krisztus volt és lehetett,
És szerette az embereket.
Ő mondta: fegyvert a fegyverrel
Győzni s legyőzni nem szabad:
Jézus volt, Krisztus: legigazabb.
Az emberek úgy elrosszultak
(Hiszen nem is voltak soha jók):
Most Krisztus-hitüket csúfolók.
Pedig ma is élhet. Föltámadt,
Ki Krisztus és nagy úr,
De él másképpen és igazul.
Járj köztünk, drága Isten-Ember,
Tavasz van, nőnek a gazok,
S kevesek az igaz igazok.
Úgy látlak, ahogy kigondoltak:
Egy kicsit véres a szíved,
De én-szívem egészen tied.
ÉLETÜNK LABIRINTUSA – Anzelm Grün
Esetünk sohasem egyirányú utca. És életünk belső és külső útján nemcsak
nyílegyenes fejlődési szakaszok vannak. Sokszor kerülőutakon kell
haladunk. Gyakran úgy érezzük, hogy visszavetődtünk a kiindulópontra,
mintha minden hiába történt volna. Úgy tűnik, mindent elölről kell
kezdenünk. A középkori templomok labirintusai szemléletesen ábrázolták
ezt a tapasztalatot, és életutunk szimbólumaként megtapasztalhatóvá tették.
Ezek a labirintusok magamról mutatnak meg valamit, ha figyelmesen
haladok rajtuk: vannak fordulópontok, melyeknél csak látszólag jutok

vissza a kiindulóponthoz. Valójában ez egy
spirálformájú haladás. Egy irányváltás
olyan pontra vezethet, amelytől kezdve
fordulatot tapasztalok meg. Innen új erővel
mehetek
tovább
a
középpont,
a
tulajdonképpeni cél felé.
Megfordulni, a kitaposott ösvényeken
megtett életnek fordulatot adni - új
perspektívát ad. Ez megváltoztatja az
embert. Így lesz a látszólagos tévút fontos
átalakulás
feltétele.
A
látszólagos
hanyatlásoknak pozitív hatásuk van. Gyógyító tapasztalatnak bizonyulnak.
LORETTÓI LITÁNIA – Nagy Alexandra
Templomainkban május hónap minden napján felhangzik a lorettói litánia.
Ismerkedjünk meg az imádság néhány különleges, a mai fülnek szokatlanul,
szinte értetlenül csengő Mária-megszólításával!
Igazság tükre - A Szűzanya tökéletes tükörképe Isten igazságának; benne
még csak az árnyéka sem volt meg annak, ami az igazsággal ellenkezne.
Bölcsesség széke - A „szék” a mai székhely szavunknak felel meg. Mária
lelke az örök Bölcsesség székhelye.
Lelki edény, tiszteletes edény, ájtatosság jeles edénye - A Szűzanya
hivatása az volt, hogy mint valami szent edény, magába fogadja az
Üdvözítőt. De az Ószövetségben az edény (héberül keli) annyit is jelent,
mint fegyver. Ebben az értelemben arra utal, hogy Mária segítségünk a sátán
elleni küzdelemben.
Titkos értelmű rózsa (Rosa mystica) - A rózsát szinte minden korok
embere a legszebb, legtökéletesebb virágnak tartja. Nincs a földön művész,
aki képes volna a rózsaszirom szép színét, alakját, bájos vonalait, gyöngéd
szövetét, csodálatosan kedves hajtásait és kellemes illatát utánozni. Remekműve az a Teremtőnek - akárcsak a Szűzanya.
Dávid király tornya - A Szűzanyára is vonatkoztatott kedveskedő
megszólítás az Énekek Énekéből származik, ahol a Jegyes így beszél
arájához: „Nyakad oly karcsú, amilyennek Dávid tornya épült. Ezer kerek
pajzs függ rajta, mind vitézek pajzsa” (Én 4,4).
Mária aranyház - Róma rettenetes zsarnokának, a keresztények félelmetes
üldözőjének, Nérónak agyában született meg a gondolat, hogy építtet
magának egy óriási méretű palotát, amely majd magában foglalja mindazt

a szépséget, amit az ő korának művészete alkotni s
az ő mérhetetlen gazdagsága megvalósítani képes.
Az „aranyház” (ő maga nevezte így el) Róma városának nagyobbik felét foglalta volna el, nem
egyetlen, egységes épületként, hanem csodaszép
városrészként, tele pazar fényű palotákkal,
kertekkel, művészi kutakkal, berkekkel. Néró
aranyháza sohasem épült fel egészen. - Isten
azonban csakugyan épített magának egy aranyházat,
és megvalósította benne mindazt a szépséget és
tökéletességet, amelyre csak az Ő mindenhatósága képes: s ez a
Boldogságos Szűz Mária.
Frigynek szent szekrénye - A frigyszekrény vagy más néven frigyláda
elkészítéséről az Ószövetségben olvashatunk, a Kivonulás könyvének 25.
fejezetében (10-22). A frigyszekrény volt az ószövetségi istentisztelet
középpontja, a zsidó vallás legszentebb tárgya. Isten jelenlétét jelképezte
népe körében. Az ószövetségi frigyszekrény azért előképe Máriának, mert
az ő méhe rejtette magába a köztünk lévő Istent, az Emmanuelt.
Elefántcsonttorony - Ez a megszólítás az előző kiegészítése: amikor a
Szűzanyát hatalmas vártoronyhoz hasonlítjuk, akkor nem közönséges,
kövekből épült bástyára gondolunk, hanem olyanra, amely egészen nemes
anyagból készült. De miért éppen elefántcsontból? Talán mert egyike a
legszebb és miniatűr művészi faragványokra legalkalmasabb anyagoknak.
Ellentétben a kövek keménységével, hangsúlyozza a Szűzanya végtelen
szelídségét.
ISTEN JELENLÉTÉÉRT - Teréz anya
Jézusom, segíts,
hogy amerre járok, jó illatodat árasszam.
Öntsd lelkembe Lelkedet,
árassz el szereteteddel,
hogy egészen átjárja lényemet.
Légy Ura létemnek, olyannyira,
hogy életem a tiéd kisugárzása legyen.
Hogy minden lélek, akivel csak találkozom,
megérezze bennem a te jelenlétedet.
De ha feltekintenek,
többé már ne engem lássanak, hanem Téged.

Maradj velem, maradj bennem,
s én tükrözni fogom fényedet.
Ragyogni fogok, hogy fénnyé váljak mások számára.
A világosság, Jézus, a Tied lesz,
nem tőlem származik,
a Te fényed ragyog általam az emberekre. Ámen.
IMA A BETEGEKÉRT
Hatalmas Istenünk, emberi gyarlóságunknak erős gyámola s
oltalmazója. Kezedben vannak életünk határai: könyörgünk ezért
Fölségednek beteg szolgálóidért.
Vigasztald őket, bátorítsd és erősítsd, hogy jónéven vegyék, és
csendesen szenvedjék el „látogatásodat”. Gyógyítsd meg őket szent
nevedért a rájuk bocsátott csapásból: hogy megismerve hozzájuk való jó
voltodat, méltó hálát adjanak irgalmasságodért és az őket ért szenvedések
ellenére megerősödjenek szeretetedben.
Óh, áldott Jézus, Te legyőzted a halált, légy segítségére beteg szolgáidnak,
aki az Atyával és a Szentlélekkel élsz és uralkodsz mindörökkön örökké.
Ámen.
HA AZ ÉN HIBÁM LETT VOLNA… - A. De Mello nyomán
Békésen ment hazafelé az utcán, amikor az egyik kapualjból
kivágódott egy rohanó férfi. Alaposan összeütköztek A férfi magán
kívül volt, tombolni kezdett. A másik könnyedén meghajolva,
szívélyesen rámosolygott a dühöngőre és így szólt.
- Barátom, nem tudom, ki okozta akaratlan összeütközésünket. De semmi
kedvem most ezt kinyomozni. Ha én mentem volna Önnek, kérem, bocsásson
meg. Ha Ön szaladt volna belém, felejtse el…! Újból könnyedén meghajolva
egy búcsúmosollyal folytatta útját…

☺ ☺ HUMOR ☺ ☺
Az angol, az ír meg a skót elhatározzák, hogy közös vacsorát rendeznek.
- Én hozom a húst! - mondja az angol.
- Én hozom a tésztát! - szólal meg az ír.
- Én pedig hozom az öcsémet! - kontráz a skót.
☺ A nős férfi nyugodtan megfeledkezhet a hibáiról, fölösleges két
embernek észben tartania ugyanazt.
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