Kedves Tagok!
Mindnyájan tapasztaljuk, hogy a jó szív e szolgálatára rászorulunk, s viszont e
szolgálatot másnak is juttatjuk. Vannak szívek – lelkek, kiknek közelében szeretetre,
tisztaságra, erőre hangolódunk, s kikre önként rábízzuk magunkat, s vezetőink
lesznek. Szeretetük fölmelegít s fölemel, s szívünk megnyílik nekik, mint a bimbó a
napsugárnak. Mily csodálatos dolog ez magában, hogy az ember nincs magára
utalva, s hogy a szívnek szíven, a léleknek lelken kell kifejlődnie, s hogy az ember
más szerető ember szívén, s kezén találja el az utat Istenhez is!
2018. november 24 – én az esti szentmisét követő elmélkedésen elhangzott „puncta”
– k részletei:
Tartsatok bűnbánatot.
10. << Tartsatok bűnbánatot, mert közel van a mennyek országa >> ( Mt 3,2). Kell,
kell bánnunk a bűnt, kell penitenciát tartanunk. Ez az evangélium prológja.
a) A bánat állandó; kíséri az embert, mint az árnyék; pedig el akarták oszlatni;
ki akarták a vallást vetkőztetni hagyományos bánatosságából, föl akarták deríteni a
szent homályt s a bánat helyébe örök derűt teremteni az << úr >> embernek, de
hiába. A szem, mely az égre nézett, mely a Végtelen erején, szépségén fölragyogott,
könnybe lábadt, mihelyt önmagára tekintett: érezte bűnösségét, de érezte a szabad,
nemes akarat pszichológiájának sugallatát, hogy bűnét megbánhatja, s hogy azt
bánni is kell. Ó, mily édes, hogy ezt tehetem! Fájdalmam édes könnyei!
Szekeres Viktor

Prófétai lelkek.
25. a) << Miért keresztelsz tehát, ha nem te vagy a Messiás, sem Illés, sem a
Próféta ? >> ( Jn 1,25). Úgy – e a keresztség újjászületés, s újjászülni, s lelkeket
ébreszteni csak isteni férfiak tudnak, s az vagy – e te ? Hasonlóképpen kérdezi a
népek öntudata: Mit mégysz föl a szószékre, mit mégysz az oltárhoz? Illés vagy – e,
próféta vagy–e? A szószéken prófétának s az oltárnál a szeretet áldozatának kellene
állnia. Mily program papok számára! Senki sem bírja el e hivatást egymagában, csak
az Úrral együtt: << Isten kegyelme velem. >> Istenben kell elmerülnie s Illés lelkével
töltekeznie annak, ki maga égni köteles, hogy másokat gyújtson! << Fons vivus, ignis, caritas ! >>Ó, Uram, adj papokat, Illéseket, prófétákat. Ihless engem, hogy én is
prófétai erővel imádkozni tudjak prófétai papokért. A kántorböjtöket azért tartjuk, testvérek, böjtöljetek és imádkozzatok, hogy prófétáitok, buzgó papjaitok legyenek! Ezt
teszem majd én is.
Palásti Norbert

Evangélista Szent János ünnepe.
80. b) Lelke e szeretettől finom ; megtanult szeretni ; az evangéliumot ő írta meg a
szeretet jegyében. Szíve tele van, ajka beszédes, szeme éles; a mester titkait ő
tudja; tudja, hogy ki árulja el; a Genezáreti tavon ő ismeri meg; a parton ő megy
utána, pedig a mester nem őt hívta, hanem Pétert. Sokáig él, hogy szeretni tanítsa az
egyházat; nem vértanú, hogy a csendes, mély szeretetre utaljon, mely vérontás
nélkül is egész szívet ad. Ez a mi szentünk; szerény, alázatos, hűséges, kitartó,
igénytelen szeretetünk szentje. Ne álmodozzál vértanúságról; az talán csak álom; de
szeress; azt kiválthatod.
Soós Benedek

Adjunk szívből hálát az Úrnak.
82. b) A hála által fejlik ki bennem az Isten – szeretet. Jótéteményekkel akar
meghódítani az Úr ! De addig nem hódít meg, míg hálásak nem vagyunk, aki nem
érzi, hogy az Úr jó neki, az nem lesz hálás, aki pedig érzi azt, az már szeret. Ezért
ajánlja figyelmünkbe jótéteményeit, figyelmeztet szeretetére s barátságára; hálót fon
kegyelmeiből, s azt egyre szűkebbre húzza meg körülöttünk. Ah, igen, be kell
látnunk, hogy szeret, s hogy hálásaknak kell lennünk iránta. A finom lelkek mind
hálásak; jóindulat-ért jóindulatot ajánlanak föl. Szent Pál szenvedélyesen hálás lélek.
Szent János hall-ja az ég imáját s benne a hála akkordját. Az egyház hálás,
Oltáriszentségét eucharisztiának, vagyis hálaimának nevezte el. Hány Deo gratis
lebben az égbe a szentmisékből! A szentmisét azzal a vigasztaló tudattal
hallgassam, hogy Krisztus ad itt hálát értem is; egyesítem hálaimámat az övével.
Tóth Kristóf
A legnemesebb imádság a hála imája.
81. b) Van ima, melyet nem érdek, nem haszon, hanem szeretet sugall, szeretet
Isten, lélek, jegyes, gyermek, jó barát iránt. Így kiált Sámuel az Úrhoz, mert szeret,
így az apostol a lelkekért, az anya a gyermekért. Kiérzik az imákból a szeretet, de az
is, hogy még mindig keresnek, akarnak valamit; magukat még csak felejtenék, de
azokat, kiknek üdvét szívükön hordozzák, el nem felejthetik. Mintha azt mondanák:
<< Ah, Uram, lelkemet adom értük, de mentsd meg lelküket ! Szeretem őket, azért
szenvedek! >> Szent, nemes imádság ez, de ez is keres valamint.
Vili János

Digitális tablónk bemutatja:
- Elmélkedő együttimádkozás fiatalokkal 2018. november 24 – én.
Kedves Testvérek, 2019. január 26–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

