Kedves Tagok!
Kérjetek apostolokat, szenteket, s ne csak kérjetek, hanem neveljetek. Hátha
gyermekeitek arcán, ha Krisztusnak nevelitek, felragyog a krisztusi hasonlóság.
Jézus olyan papokat vár, akiknek az élete Istennek tetsző áldozat, mely a lelkek
üdvéért elhamvad.
2018. április 21 – én az esti szentmisét követő elmélkedésen elhangzott „puncta”-k
részletei:
Állhatatossággal fogjátok megőrizni lelketeket.
289.b) Sok tekintetben meghasonlott lélek vagyok; szenvedélyeim, rossz hajlamaim
és különösen bűneim aggasztanak; az illúziók pusztaságában járok, az erények
füstölgő romjai közt. Aki csúnya vidéken, szétrombolt városban vagy leégett házban
lakik, aki mindig csak rosszat lát, aki erkölcsi világrendben nem hisz, annak a lelke
földúlt; és azért a fegyelem, az önmegtagadás, a bűnbánat béketűrésére van
szüksége, mely végre is békét nyújt neki, és ő jóakaratában, Istenhez való
ragaszkodásában kiemelkedik a környékező rosszból s megnyugszik Istenben.
Palásti László

Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.
298.a) A szentmise annyi, mint bemutatni a szerető, megalázott, Istent engesztelő
Krisztust. A szentírás és liturgia testet és vért emleget. Itt van az én megtört testem…
itt van az én kiöntött vérem. Gibbons <<rettenetes titoknak>> hívja, s nem hiheti; mi
is megrendülünk, de a valóságnak az erős hitnek alapjain; megrendülve hiszünk.
Hisszük, hogy az Úr úgy szeretett, hogy halálba ment, s szent titkában, mint áldozat
maradt köztünk. A megtört test és kiontott vér mindenkit megrendít; senki sem hágna
rá a vérre, kitérne neki tiszteletből; mi ily alakban mutatjuk be Istennek.
Vili János

Jézust a tanács elé viszik.
325.a) <<Erre kezet emeltek Jézusra és foglyul ejtették>> (Mk 14, 46) Íme, a mi
megkötözött rabunk. Jézus érzi a gyalázatot: mint latorra, úgy jöttetek ki kardokkal, s
dorongokkal engem megfogni. Ti rabjai a sötétségnek s szolgái az alávalóságnak,
megkötözitek azt, ki egyedül szabad köztetek. Jézus, a szeretet rabja, most bűneink
miatt a gonoszságnak, s gyűlöletnek foglya lett, akit meghurcolnak, s a világból
kiüldöznek. Ó, szegény, szomorú, imádandó rabunk! Júdás eladott a szolga áráért,
mert az Írás mondja, ki szolgáját megöli, 30 sziklust fizet, érted már megfizettek,
tehát kiüldözhetnek. A rabszolgasors a te végzeted; törvény nem véd, s barbár
szívtelenség tombol ellened! Mily szegény s elhagyatott lettél! – Jézus fölajánlja
fogságát a mi rabságunkért. Nyomában Szent Paulin elhagyja Szent Félix sírját, s
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dómját, s a patrícius az özvegy fiáért a barbárnak szolgált; Szerápion a főváros
könnyűvérű lakóinak élveit élvezte, azután eladta magát s megmentett két lelket;
Szent Vince rabságában megtérítette a renegátot. Krisztust is megkötözik, hurcolják,
bántalmazzák, hogy bűneink köteleit megoldja. Csókolom köteleidet s szétszakítom a
bűn kötelékeit.
Palásti Norbert

A megdicsőült Krisztus öt szent sebe.
375. << Tedd ide ujjadat és nézd kezemet és tedd az oldalamba>> (Jn 20, 27).
c) Rettenetesek e szent sebek a megátalkodottaknak. Mit fognak mondani, ha ez az
ötszörös fénysugár hatol sötét lelkükbe, s mint irtózatos vád s kárhoztatás szúrja át
őket. Íme, mit tett, mit adott, mit nyitott nekünk az úr! Volt-e okunk bizalmatlankodni,
elsötétülni, elfordulni? Az utolsó ítéleten Krisztus öt szent sebe a gonoszak kárhoztató ítélete. Ha pedig sebeket tudok elviselni Krisztusért, az öt szent seb igazat ad
majd nekem. Addig is bemutatom Istennek megkérlelésül gyávaságomért, bűneimért
Jézus öt szent sebét, s küzdök tovább rettenthetetlenül; nem panaszkodom, hanem
dicsőítem s követem vezéremet.
Viliné Kovács Edit

Digitális tablónk bemutatja:
- Prohászka Ottokár emlékmise – Egyetemi templom 2018. április 7.
- Elmélkedő együttimádkozás fiatalokkal 2018. április 21-én.
Kedves Testvérek, 2018. június 2-án, szombaton a 18.00-i esti szentmisét követően
imádkozunk együtt Prohászka atya sírjánál új papi hívatásokért.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Vili János
Prohászka Egyházközség
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