ÉLŐ VÍZ

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

Bátorsággal

B

oldog II. János Pál pápa Az új évezred kezdetén című apostoli levelében
2001-ben így írt: „Egy széles óceánhoz hasonló új évezred nyílik meg
az Egyház előtt, amelyre Krisztus
segítségére számítva hajózunk ki”
Nagy bátorságra van szükségünk e
küldetésben, de mindenekelőtt a Szentlélek útmutató segítségére, hiszen sokszor érezhetjük, hogy „ellenszél fúj” és
meglehetősen hánykódik hajónk a háborgó vizeken. De még azokban a
nehéz időkben sem szabad elveszítenünk reményünket és úti célunkat, amikor Egyházunkat méltatlan támadások
érik kívülről, vagy amikor esetleg egyesek nem törekszenek minden erejükkel
a belső egység megtartására. De nehézséget jelenthet számunkra az is, hogy
megfelelő és hiteles keresztény válaszo-

Templom-hajó

N

éhány évvel ezelőtt egy híradásban olvastam, hogy egy német,
egyházi segélyszervezet templom-hajót
adományozott az oroszországi egyház
számára.
A templom-hajót úgy rendezték be,
hogy alkalmas legyen a szentmise és
más szertartások végzésére. A 3500 km
hosszú Volgán ez már a harmadik hajó,
amely a folyón járva megáll azokon a
településeken, amelyeknek nincs temploma, s a hívek ezen a vízi járművön vehetnek részt a szentmisén. A
templom-hajó tulajdonképpen Jézust
viszi az embereknek, s mondhatjuk,
hogy a hajó segítségével az Oltáriszentségben jelen lévő Jézus a vízen jár, aki
el szeretne jutni minden emberhez.
Évközi 19.
vasárnap
1Kir 19,9a.11-13a
Róm 9,1-5
Mt 14,22-33

Hétfő
MTörv 10,12-22
Mt 17,21-26

A mai evangéliumban egy másfajta
vízen járásról hallottunk, egy természeti
csodáról, amikor Jézus a víz tetején
járva közelíti meg a csónakban evező
apostolokat.
Jézus a túlsó partra, Genezáret környékére küldi a tanítványokat, oda, ahol
már nem zsidók, hanem pogányok
élnek. Jézus pogány vidékre küldi a tanítványokat, akiket később, feltámadása
után szintén elküld majd, hogy minden
népnek hirdessék az evangélium örömhírét. Egyházunknak minden korban az
a küldetése, hogy Jézus parancsát teljesítve újra ás újra hajóba szálljon és kievezzen a mélyre.
Az evangelizáció vízre szállást, vízen
járást jelent számunkra. Nekünk is indulnunk kell! Evezzünk bátran a
mélyre, és ne féljünk, mert Jézus velünk van!

Kedd, Szent
Terézia Benedikta
Oz 2,16b.17b.21-22
Mt 25,1-13

Szerda,
Szent Lőrinc
2Kor 9,6-10
Jn 12,24-26

Csütörtök
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Évközi 19. vasárnap
kat adjunk korunk akár közösségeket,
akár egyéneket érintő problémáira.
Az evangéliumi leírás szerint az apostolok megrettentek és féltek, de ennek
a félelemnek az volt az oka, hogy az Úr
nem volt velük a csónakban, s hozzájuk
közeledő alak személyében sem ismerték fel Jézust.
Ha megtanuljuk, hogy minden élethelyzetben felismerjük Urunk arcát, aki
olykor szenvedő, máskor dicsőséges
arcvonásait mutatja nekünk, akkor
könnyebben elmúlnak félelmeink, s tanúságot tudunk tenni e reményvesztett
világban azok felé, akik reményünk
okáról kérdeznek bennünket.
Soha nem veszíthetjük el bátorságunkat, mert mindenkor számíthatunk
Krisztus jelenlétére. Jézus mindig
Egyházával marad, nem száll ki hajónkból, hanem állandó jelenlétével erősít
minket küldetésünk teljesítésében.

Házasok imája

H

álát
adunk
neked, Urunk,
hogy a házasság
szentségében nekünk
adtad magadat. Te
vagy örömünk és boldogságunk tiszta
forrása!
Hisszük és valljuk, hogy e szentségen keresztül kinyilvánítottad akaratodat, hogy a házasság kegyelmeiről
mindig és mindenhol tanúságot tegyünk. Ne csak egymás előtt, hanem
gyermekeink és mások előtt is, úgy
hogy jelenléted látható legyen.
Kérünk, segíts nekünk, hogy ennek
a felelősségnek mindenkor tudatában
legyünk, és azt minden tettünkben
megvalósítsuk.

Péntek
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Szombat
Józs 24,14-29
Mt 19,13-15
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vasárnap
Iz 56,1.6-7
Róm 11,13-15.29-32
Mt 15,21-28

