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7. Jézus másodszor esik el a kereszttel 

"Pedig a mi betegségeinket ő viselte, és a mi fájdalmainkat 

ő hordozta" Iz 53,4 

Tudjuk, hogy Jézus magára vette mindannyiunk bűnét. De 

tudunk-e arról is, hogy betegségeinket és fájdalmainkat is 

felvitte a Golgotára? Jézussal lehetőségünk van türelemmel 

hordozni a betegséget. De lehetőségünk van GYÓGYULNI is! 

Milyen sokan elfelejtik ezt! Milyen sokan beletörődnek abba, 

hogy betegek, hogy gyógyszerektől függenek évek, évtizedek 

óta. Lépjünk kicsit előre a hitben e területen is, és bátran 

kérjük a Gyógyítótól a gyógyulást! 

Ima: Uram Jézus, bűneimet és betegségeimet egyaránt 

magadra vetted. Köszönöm, hogy nemcsak lelkemnek, de 

testemnek is gyógyítója vagy! Add, hogy amint hittel elveszem 

kezedből a bűnbocsánatot, úgy el tudjam venni a fizikai 

gyógyulást, emlékezve, hogy súlyos kereszted rész volt ez is! 

Hála Neked érte! 

8. Jézus a síró asszonyokhoz szól 

"...ne miattam sírjatok! Magatokat és gyermekeiteket 

sirassátok!" Lk 23,28 

Általában úgy mondjuk a nyolcadik állomásnál: Jézus 

vigasztalja a síró asszonyokat. Azonban itt nem vigaszról, 

inkább komoly figyelmeztetésről van szó, amely 

mindnyájunknak szól: ha meg nem térünk, akkor bizony 

valóban okunk lesz a sírásra. Jobb tehát előbb sírni magunk 

miatt, bűneink miatt, és sürgősen rendezni dolgainkat az Úrral 

és embertársainkkal! 

Ima: Adj Uram megtérő szívet nekem!        forrás: internet 
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Már szóltunk arról, hogy az Istennek kijáró tisztelet 

bizonyos meghatározott testtartást kíván. Isten olyan végtelenül 

nagy, mi pedig oly parányiak vagyunk, hogy e tudat külsőleg is 

megnyilvánul: megkicsinyít, térdre kényszerít bennünket. 

A hódolatos lelkület azonban még másképpen is 

megmutatkozhat. Képzeld el, hogy ülsz, és pihensz vagy 

beszélgetsz valakivel. Most olyan személy jön, akit nagyon 

tisztelsz, és hozzád fordul. Ugye ilyen esetben rögtön fölkelnél, 

egyenes állásban hallgatnád meg szavait és válaszolnál neki? 

Mit jelent ez? Az állás mindenekelőtt összeszedettséget jelent, 

mert ilyenkor az ülés kényelmes testtartásával szemben 

fegyelmezett, feszes testállást veszünk fel. Annyit is jelent, 

hogy figyelünk, mert az állásban van valami feszültség, 

éberség. És végül azt is jelenti, hogy készen állunk, mert aki áll, 

minden további nélkül útnak is indulhat. Haladéktalanul 

végrehajthat egy megbízatást, hozzáfoghat valamilyen 

munkához, mihelyt erre parancsot kap. 

Az állás tehát az Isten iránti hódolatnak másik oldalát 

mutatja meg. A térdelésben kifejezésre jutott az imádás, 

nyugodt kitartás, - itt pedig az éber, tevékeny lelkület. Ilyen 

tisztelet tölti el a készenlétben álló szolgát, a harcra kész 

katonát. Az ilyen hódolatos tisztelet állást kíván. 

Kedves Testvérek! A nagyböjti időszak bűnbánati jellegét 

tekintve húsvétra készít fel bennünket, mert legnagyobb 

keresztény ünnepünk megkívánja tőlünk a tiszta szívvel való 

ünneplést. Tudjuk, hogy mi katolikusok nem sokban 

különbözünk a mai világ átlagos emberétől. Abban sem 

kételkedhetünk, hogy ugyanazok a hatások érnek 

mindannyiunkat. Mégis a nagyböjt, a húsvét lelki tartalma, ami 

nem a hústalanság és a "tojásoskodás" ideje, hanem az ízig-

vérig húsos-emberség és élettel teli élet ünnepe arra késztet 

minket, hogy szembenézzünk emberi hús-testünk 

gyengeségével, a világ és saját életünk szépségét elrontó 

bűnnel. Ez pedig a jónak, az Isteninek a hiánya. Krisztus 

dicsőséges arcának reménye éltet bennünket akkor, amikor a 

bűn és emberi gyengeség által megcsúfított töviskoronás 

Krisztus-arcot kell tekintenünk saját magunk jóért való 

küzdelmei közepette. 2013. március 22-én, pénteken az esti 

szentmisében gyónásról, bűnbánatról szóló „hosszabb”, tanító 

prédikációra hívlak meg benneteket. 2013. március 23-án, 

szombaton délelőtt pedig 9 órától délig gyóntatási alkalmat 

biztosítunk a plébániatemplomban. Ezzel a két alkalommal 

szeretném elősegíteni a bűnbocsánat szentségének méltóságát 

és mélyebb megértését. Szeretném, ha minél többen 

megéreznék, hogy mennyire fontos a jó felkészülés a jó 

gyónáshoz. Jó lenne, ha minél többen élnének ezekkel a 

lehetőségekkel.         Tamás atya 

Mise- és szertartásrend 

Állás 

Fölállunk, midőn fölhangzik a szentmisében az örömhír, az 

evangélium. Állnak a keresztszülők, amikor a gyermek helyett 

leteszik a keresztségi fogadást. Állnak a gyermekek is, midőn 

első áldozásuk alkalmával megújítják ezt a fogadást. Állnak a 

jegyesek, amikor az oltár előtt örök hűséget fogadnak 

egymásnak. És állunk még sok más szertartásnál is. Némelykor 

a magánimádságban is igen kifejező lehet az állás. Az első 

keresztények szívesen imádkoztak állva. (…) 

Van úgy is, hogy nem megy a térdelés, az ember feszélyezve 

érzi magát általa. Ilyenkor jót tesz az állás: felszabadít. De 

csakis a helyes állás! Akkor, ha mindkét lábunkon állunk, és 

nem támaszkodunk. Egyenes térdekkel, nem pedig hanyagul, 

meghajlítva azokat. Ki kell húznunk magunkat, uralkodnunk 

kell önmagunkon. Ezzel az imádság fegyelmezett, de 

ugyanakkor szabad is lesz, telve hódolattal és tettrekészséggel. 
             forrás: Romano Guardini: Örökmécs 

 


