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Ha te kérnéd őt, ő élő vizet adna neked. (Jn 4,10)
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Húsvét 4. vasárnapja

Jöjj, kövess engem!
Nyerő csapat

J

ean Vanier, a Hit és Fény, valamint a Bárka Közösségek
alapítója mondta a következőket: „Mindannyian arról álmodunk, hogy a nyerő csapatban vagyunk, legyen szó fociról, politikáról vagy akár az Egyházról. Mégis, látszólag
legyőzik Krisztust és sokszor Egyházát is, és mi ezt nehezen
viseljük. Jézus odaadta életét mindenkiért, nem csak a tanításban és csodáiban, hanem szenvedésében és halálában is.”
Ma, húsvét 4. vasárnapján, a Papi és Szerzetesi Hivatások
Világnapján azokra gondolunk és azokért imádkozunk, akik
nem csupán álmodtak arról, hogy Krisztus csapatában játszanak, hanem meg is valósították álmukat. Meghallották
Jézus hívását a csapatba és életüket neki szentelték. A kérdés
most az számunkra, hogy nyerő-e ez a csapat? Egy olyan korban, amikor sokan támadják az Egyházat és papjait kitalált
vagy valós emberi gyengeségek miatt, lehet-e nyerő Krisztus
csapata?
A papok számára a keresztény élet játékszabályai szigorúb-

Elfogadni a hivatást

M

indazok számára, akik azt érzik,
hogy Isten szereteténél nincs nagyobb ajándék, s akik szívében megfordult a gondolat, hogy Isten többet vár
tőlük és a papságra hívja őket, és azoknak, akik készek arra, hogy odaadják
életüket és az Úrnak szolgáljanak, megismétlem Boldog II. János Pál pápa
szavait: „Ne féljetek elfogadni a meghívást!”
Fiatalok, ne féljetek meghallani
Isten hívó szavát! Ne féljetek, igent
mondani erre a hívásra! Ne féljetek egészen odaadni életeteket az Egyház és az
emberek szolgálatára! Ne féljetek elfogadni a papság ajándékát! Ne féljetek,
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bak, mint mások számára. De lehet-e nyerő a mi papi csapatunk? Igen, ha mindenben engedelmeskedünk a csapatkapitánynak, Jézusnak. Ő nem az edzőkhöz hasonlóan kívülről
ad nekünk tanácsokat, hanem csapattagként velünk együtt
játszik. Ő lelkesít minket hivatásunk megélése közben, neki
köszönhetjük, hogy örömteli lesz a játékunk, ő tartja össze
csapatunkat. Minden papnak az a célja, hogy az isteni üzenet
közvetítésével, a szeretet és megbocsátás hirdetésével és
Istent dicsőítő cselekedeteivel, mint megannyi góllal az
emberek szívébe lopja magát és elnyerje a nézők, a hívő nép
tetszését.

mert Krisztus veletek lesz papi szolgálatotok minden napján!
Krisztus eszközeivé váltok, amikor a
szentségek kiszolgáltatásakor, különösképpen a szentmise bemutatásakor,
Isten kegyelmét közvetítitek az embereknek. A ti hangotokon és szavaitokon
keresztül Krisztus fogja tanítani az embereket.
A ti kezeteket akarja felhasználni,
hogy az irgalmasság jócselekedeteit
megvalósítsa a világban. Ha igent mondatok Jézus hívására, ti magatok is ajándékká váltok az Egyház és az emberek
számára. Ne féljetek tehát nagylelkűen
válaszolni Isten meghívó szeretetére!
Az Egyház szaván keresztül maga
Krisztus hív benneteket: Jöjj, kövess
engem!

Ima az édesanyákért

U

runk, Jézus, áldd
meg az édesanyákat, hogy jó
egészségben, töretlen
hittel és reménnyel kísérjék gyermekeik minden gondját és
örömét. Segítsd azokat az édesanyákat,
akiknek családjából papi hivatások
lesznek a jövőben.
Jézus, aki azt mondtad, hogy van, aki
a mennyek országáért lemond a házaséletről, ragyogtasd fel a szülők előtt a
papi, szerzetesi hivatás nagyszerűségét!
Add, hogy örülni tudjanak annak, ha
gyermekeikben felébred a vágy, a te
szolgálatodra!
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