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Mise- és szertartásrend

Zsoltár: Megnyitod kezedet, Istenem, * és táplálsz minket.

I. évf. 22. szám 2012. július 29.

Fogadd el, Uram, teljes szabadságomat. Fogadd el emlé-
kezőtehetségemet, gondolkodásomat és akaratomat min-
denestül. Mindazt, ami vagyok és amim csak van, te ad-
tad nekem: én pedig maradéktalanul visszaadom neked, 
és teljesen átengedem akaratodnak, hogy te irányítsd. Ne-
kem csak azt add meg kegyelmeddel, hogy szeresselek, és 
elég gazdag leszek, és nem kívánok ezen felül mást. 

Loyolai Szent Ignác felajánló imája

1. Egy fa sem alkalmasabb az isteni szeretet 
lángralobbantására, mint a szent kereszt fája.

2. Ha Isten megengedi, hogy sokat szenvedj, azt annak 
jeléül vedd, hogy nagy szentté akar tenni.

3. Kérd Istentől azt a kegyelmet, hogy sokat szenvedj, 
mert akinek ezt megadja, annak sokat adott: ebben az 
egyben legtöbb jótéteménye bennfoglaltatik.

4. A mi szerető Atyánk és bölcs orvosunk gondviselé-
se azokat tisztítja e világban leginkább, akiket legjobban 
szeret és akiket ez élet után leggyorsabban akar bevezet-
ni az örök boldogságba. 

5. Vidáman haladjunk előre és legyünk bizonyosak a felől, 
hogy bármilyen keresztet kell is hordoznunk, nem Krisz-
tus nélkül hordozzuk, és mindig velünk lesz az ő segítsége, 
mely hatalmasabb minden ellenségünk összeesküvésénél.

6. Az emberi szerencse és Krisztus keresztje közt az 
a különbség, hogy az, miután megízleltük, undort kelt, 
emezt pedig, annál jobban szomjazzuk, minél többet 
iszunk belőle.

7. Ami engem illet, őszintén és nyíltan mondha-
tom, nincs annyi kötelék, lánc vagy kaloda egész 
Salamancában, hogy még többre ne vágyódnám az én 
Uram Jézusom szeretetéből. (A salamancai börtönben 
Mendoza Ferencnek, a későbbi bíborosnak.)

8. Még ha Isten dicsősége szempontjából teljesen egy-
forma volna is, mégis csupán azért, hogy Krisztust job-
ban kövessük, inkább kellene választanunk ővele a sze-
génységet, megvetést és a tudatlanság látszatát, mint a 
gazdagságot, tiszteletet és a tudományosság hírnevét.

9. Semmi kívánatosabb, vagy kellemesebb dolog nem 
történhetik, mintha Krisztusért és az emberek üdvéért 
meghalhatok.

10. Minden mézben, melyet a világ összes virágairól 
összeszedhetünk, nincs annyi édesség, mint a mi Urunk 
Jézus Krisztus epéjében és ecetjében. 

 forrás: www.plebania.net

Ignáci szikrák - szenvedésben

Mekkora öröm a hittel élő keresztény számára, hogy 
amikor feláll a szent Asztaltól, az egész mennyországot 
viszi magával a szívében!... Ó, boldog az a ház, amelyben 
ilyen keresztények laknak!... Milyen tisztelettel kell rájuk 
tekintenünk egész nap! Egy második tabernákulum van 
a házban, ahol a jó Isten testben és lélekben jelen van!...

Talán azt mondjátok: ha ez ekkora boldogság, az Egy-
ház miért parancsolja azt, hogy minden évben egyszer 
áldozzunk?

Ez a parancs nem a jó kereszténynek szól, hanem csak 
a kishitű, szegény lelkük üdvössége iránt közömbös ke-
resztényeknek. Az Egyház első korszakában az volt a 
keresztények legnagyobb büntetése, ha megfosztották 
őket ettől a boldogságtól. Valahányszor csak abban az 
örömben volt részük, hogy részt vehettek a szentmisén, 
megvolt az örömük, hogy áldozhattak. Istenem! Hogy 
lehet az, hogy keresztények három, néha öt és hat hónap 
alatt nem táplálják szegény lelküket a mennyei étellel? 
Hagyják, hogy éhen pusztuljon!... Istenem! Milyen tra-
gédia és milyen vakság!... Mikor ott a gyógyszer a lélek 
gyógyítására és az étel egészsége fenntartására!...

Az Egyház, látva, hogy a keresztények mennyire szem 
elől tévesztik szegény lelkük üdvösségét, s remélve, hogy 
legalább a bűntől való félelem megnyitja szemüket, pa-
ranccsal kötelezte őket, hogy évente háromszor, kará-
csonykor, húsvétkor és pünkösdkor áldozzanak. Mikor 
azonban látta, hogy a keresztények még érzéketlenebbek 
lettek szerencsétlen állapotuk felmérésére, végül is csak 
arra kötelezte őket, hogy évente egyszer járuljanak Iste-
nükhöz. Ó Istenem! Micsoda tragédia és micsoda elva-
kultság, hogy egy keresztényt törvénnyel kell kötelezni 
arra, hogy keresse saját boldogságát!

forrás: Gérard Rossé - A szent plébános, 81-82. old.

Vianney Szent János lelkiségéből


