ÉLŐ Urunk,
VÍZ
növeld bennünk a hitet!

Ha te kérnéd őt, ő élő vizet adna neked. (Jn 4,10)
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zárni a versengésből, vagy utólag visszavonják díjukat, mert doppingszereket
használtak képességeik fokozására.

Teljesítményfokozás

A

mikor emberi erőnket kevésnek
érezzük, szeretnénk képességeinket fokozni, hogy nagyobb teljesítményt
érjünk el.
Virágkorukat élik a különféle energiaitalok, amelyek fogyasztása főként a fiatalok körében elterjedt. A felnőttek
pedig kávét vagy más, gyógyszernek
nem minősülő tablettákat szednek.
Egyes szerek a testi állóképességet növelik vagy izomfejlesztő hatásuk van,
más szerek pedig a szellemi képességeket fokozzák vagy a koncentrálóképességet növelik. A hétköznapi életben
Fogjátok újra kézbe!
szinte mindennapossá vált a testi vagy
lelki erőt fokozó szerek használata.
an-e jobb eszköz a rózsafüzérnél
A sportban viszont tiltott dolog az
ahhoz az igényes és rendkívül gaz- ilyenek alkalmazása. Elszomorító, amidag feladathoz, hogy Máriával együtt kor azt halljuk, hogy az olimpián vagy
szemléljük Jézus arcát?
más világversenyeken egyeseket ki kell
Fel kell fedeznünk azt a titokzatos
mélységet, amely ennek a népi ájtaÁldott a te méhednek
tosság számára oly kedves imának
gyümölcse, Jézus, aki
az egyszerűségében rejlik. Az Üdvözlégy Mária elimádkozásával elmélyíthitünket növelje!
jük Isten Fia küldetésének legfontosabb
eseményeit, amelyeket az Evangélium és
Drága kincsünk
a Szenthagyomány által kaptunk örökségbe.
letünket a hit szabályai szerint renA szentolvasó a család imája és ima a
dezzük be! Soha ne tegyünk olyat,
családért. Az együtt imádkozó család
amivel hitünket gyengítjük! Ne olvasegyütt marad. A rózsafüzér szép és gyümölcsöt hozó imádság a gyermekek ne- sunk hitellenes könyvet! Tápláljuk magunkban a hitet! Mert a hitünkre, erre a
velésében.
Fogjátok újra kézbe a rózsafüzért! drága kincsünkre vigyáznunk kell, hiFedezzétek fel az ima erejét a Szent- szen az élet legnehezebb kérdéseire
írás fényében, a mindennapi élet kö- egyedül a hit tud kielégítő, teljes választ
adni.
rülményei között.
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Hab 1,2-3; 2,2-4
2Tim 1,6-8.13-14
Lk 17,5-10

Lelki erejüket szeretnék fokozni az
apostolok, akikről a mai evangéliumban olvasunk. Nem tiltott, hanem
megengedett eszközt használnak, amikor Mesterüket kérik: „Növeld bennünk
a hitet!” (Lk 17,5).
Ma mi is ugyanezt kérjük Jézustól.
Néha kifejezetten szükséges, hogy növekedjen a hitünk, amely Szent Pál
apostol szerint „törékeny cserépedényben van” (2Kor 4,7), s amely folyamatos
erősítésre szorul. A tanítványok szavaihoz hasonlóan ezzel fordulunk a mi
Urunkhoz: „Növeld bennünk a hitet!”
Jézus ezt tanítja nekünk: „aki hisz,
üdvözül, aki nem hisz elkárhozik”
(Mk 16,16). Szükségünk van hitünk
növelésére, mert emberi erőnk kevés
az üdvözüléshez.

Áldott rózsafüzér

Ó

, Mária áldott rózsafüzére, Istenhez kötő édes lánc, a szeretet köteléke, amely az angyalokkal egyesít, az
üdvösség tornya a pokol szakadékában,
biztos kikötő az általános hajótörésben,
nem hagyunk el soha többé!
Te légy erősségünk halálküzdelmünk
óráján! Tiéd legyen kialvó életünk utolsó
csókja. És ajkunk utolsó lehelete a te
édes neved legyen, ó Rózsafüzér Királynője, ó drága Anyánk, ó bűnösök
menedéke, szomorúak hatalmas vigasztalója. Légy áldott mindenütt, ma és
mindörökké, a földön és az égben!
Boldog Bartolo Longo
Brenner János - 1957. október 13.
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