NYITOTT AJTÓ

II. évfolyam

2010. 2.szám

P. Török Marcell M.J.K. írása
készült

2010-2011
Év

Mindszenty József Kongregáció Remeteség
7400 Kaposvár- Kaposfüred , Állomás út 61 /A

Tartalom:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Programok 2010-2011-évre
Legyen a családom engesztelő szentéllyé
Eucharisztikus élet a remeteség magányában
A Remeteség magányának Eucharisztikus ünneplése
Az Úrnak szüksége van rá
A Remeteségünk magányának a csöndjében Isten Anya él
A hitem ébredése a Szentlélekben
A Magány csöndjében él az Isteni Szív
Mária Tisztelete a Remeteség magányában
Magányban anyám szigetén

1.lap
2.lap
3.lap
4.lap
5. lap
9.lap
10.lap
12.lap
15.lap
17.lap

P R O G R AM
2010-2011. –évre

1.

2.

3.

4.

Minden vasárnap

Mindennap

Minden hónap 13- án

Kiállítások:

de.

9,30 óra

Laudes, Szentmise
Vesperán

du.

14,15 óra

Rózsafüzér, Litánia

du.

15,00 óra

Irgalmasság Rózsafüzér
Vesperán

du.

18,00 óra

Szentmise, Litánia
Csendes Adorátió
Vesperán

de.
de.

9,00 óra
10,00 óra

Szentgyónás
Szentségimádás
Rózsafüzér

du.

11,00 óra

Engesztelő szentmise

du.

15,00 óra

Irgalmasság Rózsafüzér
Veszperán
A tárlat egész évben
látogatható a
remeteségben.

2010.08.15 től
1 évig
Látogatási idő:
de.
du.
du.

10, 00, órától
16-,00 óráig
19,00 -óráig

5.

Kiállítás címe:

" Szeplőtelen Szűzanya Názáreti Háza."

6.

Téli időben:

November 1-től a Szentmise kezdete:
du.

télen
nyáron

15, 00 óra

Rózsafüzér
Szentmise

16, 00 óra

Vesperán

2.
Legyen a családom engesztelő szentéllyé

A család legyen engesztelő Szentéllyé, városban, falvakban, tanyákon, pusztákon, a
családoknál engesztelő ima szálljon az Istenhez, irgalomért könyörögjenek a családok;
maradjanak mindig Jézus Szívének és Nagyasszonyunk országába.

Jézus barátainak
A Jézus barátainak a legjobbjai egyszer egy hónapban egy szentórát Jézus szívének
szenteljenek a családban. A Magyar Nemzet imádkozik, s nem veszhetünk el!
A családok közös engesztelése mentse meg Magyar Hazánkat!

A Szűzanya kopogtat
A Szűzanya kopogtat a családok ajtaján mint Betlehemi Jézusnak keres hajlékot! Azt akarja,
hogy a te családod is engesztelő szentély legyen! Befogadod a Szűz Anyát és Jézust?
Imádkozzatok a családi szentórán a Rózsafüzért! Amikor ezeket a sorokat olvasod állj
munkában, a családban a példa ereje a legjobb apostolkodás. Ismerőseid, barátaid között is
ajánljátok ezt a gondolatot ők is imádkozzanak a fiatalok is vállaljanak egy engesztelő órát!
Hivatásod van a remeteségben
Ha úgy érzed , hogy Hivatásod van a remeteség maganyára és csöndjére, és ott dicsérni,
engesztelni Istent egy életen keresztül, nyitva áll az ajtó mindenki előtt! Jézus Szíve szereti a
családokat, fogadjátok lelketekben és vigyétek az imádkozó családokban az
Oltáriszentségben levő Jézust. Tegyük otthonunkat Jézus otthonává, legyen a családnak
példaképe, Jézus Szent Szíve.
Nyitott ajtó legyen a családom a Szent Szív előtti Szűzanya Szeplőtelen Szíve, állj mellénk,
segítsd családomat. Szent József a családok védőszentje könyörögj érettünk.

3.
3. Eucharisztikus élet a remeteség magányában

A Remeteségünkben magányának csöndjében „ a szent Eucharisztikus misztériumnak”
titkának nevezzük , a szent áldozatot- szentmisét- szent áldozást, imádásra kitett
Oltáriszentséget. Az Eucharisztia, a szentmisén kívül történő Istentisztelet egysége, ez a
lélekben az igazságban való imádás.

Életünk középpontja
Életünk középpontja a szent Eucharisztia a remeteségben magányában csöndjében. Az
Eucharisztikus titok, teljes egészében kell szemlélni, a szentmise ünneplésében, a szent
színek tisztelete. A szentmise Jézus Krisztus halálának és Feltámadásának „emlékjele”. Az
átváltoztatáskor Jézus jelen van a kenyér színe alatt és külön jelen van a bor színe alatt is, ez
a tény a vér kiemelésére emlékeztet minket, mely a keresztfán történik. Feltámadt a halál
nem győzedelmeskedik rajta.

Jézus közöttünk él, az Oltáriszentségben
Jézus közöttünk él, az Oltáriszentségben a remeteség magányában. Szívesen veszi, ha
eljössz és felkeresed Őt a magány csöndjében.

A nyilvános szentségtisztelet
A nyilvános szentségtisztelet az egyház véleménye szerint nagyon helyes dolog. A szentség
kitétele, szentségtartóban/ monstrancia/ történik, ezért van, hogy a lelkek figyelmét Jézus
Krisztus csodás jelenlétének elismerésére vezesse. A szívünkkel egyesülünk Vele. Jézus
Krisztus jelen van a remeteségünk magányának a csöndjében, az Ő nevében jöttünk össze.

Különleges módon jelenik meg
A Szentírás olvasásában, különleges módón jelenik meg az Oltáriszentség színek alatt. Jézus
Krisztus a remeteségünk magányában családiasan és annak közelségében van jelen velünk.
Jézus Krisztust meglátogatjuk magányosan is, megköszönjük a kapott jókat, szeretetünket
fejezzük ki. Jézus elé borulunk, Ő pedig vigasztal minket.
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4. A Remeteség magányának Eucharisztikus ünneplése
„ A liturgiánk az egész remete keresztény életünk középpontja.” Az Eucharisztia ünneplése
az egyetlen igazi cselekménye a remeteségnek. „ Az Úr titkának az ünneplése”. Jézus
Krisztus maga az üzenet, „az ő emlékezetére” kell végeznünk, s benne van minden, ami
üdvösségünket jelenti.
Feltámadt Krisztus személyes jelenléte
Az Eucharisztia, Feltámadt Krisztus az Oltáriszentségben, központja a remeteségünk
magányának. Isten kegyelmét a szentségek- különösen a szentgyónás, szentáldozás által,
közös litánia, szentségimádással, szentmisével tudom megszerezni.
A lelkem előkészítem
A lelkem előkészítem a kegyelmek befogadására- vallásos könyvek olvasása,
lelkigyakorlatok, lelki emberekkel való beszélgetéssel, a magány szeretetével. Az én
akaratomnak kell a kegyelemmel együtt dolgoznia.

Imám beszélgetés Istennel
A magányban az imám beszélgetés az Istennel, szóval és gondolattal. Szóval fejezem ki Isten
iránti szeretetemet, szóbeli imának nevezem. Belsőleg gondolattal, akarattal, szeretettel,
bűnbánattal, belső imának nevezem.

Szüntelenül kell imádkozni
„ Szüntelenül kell imádkozni és nem szabad belefáradni” ( Lk.18.1). A keresztségben Isten
gyermeke lettem, az Atyával beszélek, hogy szeretem.

Előkészülök az elmélkedésre
Este elolvasom az elmélkedést és anyag anyagát, elalvás előtt röviden rágondolok. Reggel
az elmélkedés anyagára gondolok s nyugodt lélekkel kezdem meg. A legalacsonyabb foka a
szóbeli ima, a Miatyánk, Üdvözlégy Mária lassú és átgondoltan végzem. A szóbeli ima, egy
szónál megállok, s addig foglalkozom vele míg a lelkem abban táplálékot nem talál.
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Szemlélődés- KONTEMPLÁCIÓ –a lelkemben élőben játszódik le
A Szemlélődés- kontempláció –a lelkemben élőben játszódik le a magányban egyes hittitok
jelenete. Ott vagyok, tudom,hogy kik a szereplők, mit beszélnek, mit cselekszenek, közben
szólok én is, vagy tanácsokat kérek tőlük. Megköszönök mindent amit elintéztek, vagy
intéznek. Az Úr akcióit elősegítem magamban, hűségesen dolgozok velük. Lelkem átadja
magát a Szeretetnek! A Világ ezt a boldogságot nem adja meg a Lelkemnek!

5. AZ ÚRNAK SZÜKSÉGE VAN RÁ
/ Virágvasárnapi szemlélődő imám /
Jézus virágvasárnap egy szamár hátán akar bevonulni Jeruzsálemben. Elküldi tanítványait,
hogy keressenek meg egy szamarat, mely meg van kötözve.
Oldjátok el mondja neki
Oldjátok el mondja nekik,- és ha valaki megkérdezi, miért teszitek, ezt feleljétek:” az Úrnak
van szüksége rá”. Nincs más indíték, mint ez: az Úrnak szüksége van rá. Egy szamárra?
Miért? És miért pont ezen akart Jézus dicsőségesen bevonulni Jeruzsálemben? Hiszen
egyáltalán nem lehetett valami dicsőséges, sem túl hízelgő Jézus számára, hogy egy
szamáron üljön. Pont annak a szamárnak a kiválasztása Jézus titokzatos választását jelzi.
Szüksége volt rá, nincs más magyarázat.
Ma is szüksége van a szamárra
Ma is szüksége van egy szamárra feladatának megvalósításához. És ha Jézus kifejezi ezt az
igényét, arról nincs mit vitatkozni. Jézusnak szüksége van a szamárra. Még meg is kell
keresni. a tanítványai küldi, azok mennek és megkeresik. (Lk.19, 28-40).De Uram Jézus ha
szamarat használni tudd, szükséges, hogy a szamár el legyen oldva.
Fel legyen függesztve
Fel legyen függesztve a munkája alól, szabad legyen, nem hordhatja a szemét kapunk a
szemetet a városból amit az emberek élete halmaz fel.
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Hogy téged Uram szolgálhasson, - még ha csak egy egészen kis szamár is, - kell hogy el
legyen oldva, kell hogy hagyja magát eloldozni, hogy már ne legyen megkötözött, mindentől
szabaddá váljon. A kis szamár hagyja, hogy ez megtörténjen vele, engedelmes, ez volt
egyetlen érdeme.
Jézushoz vigyék
Engedte, hogy Jézushoz vigyék, ezután Ő vitte Jézust, és Jézus vezette őt. Együtt haladtak
előre, de a kis szamár oda ment, ahová Jézus akarta, hogy menyjen. Semmi mást nem tett.
Hagyta, hogy irányítsák. Milyen szép és egyszerű a kis szamárnak ez a napi történetet látni.
Van-e irigylésre méltóbb sors az Övénél?
Az Úrnak szüksége van rá!
Bárcsak lelked mélyén te is meghallanád ezt a felszólítást: Az Úrnak szüksége van ránk,mindegyikünkre. És ez a csodálatos titok, olyan titok, ami Isten szeretetéből fakad. Én is
lehetek, mint azaz engedelmes szamár, aki nem ért semmit, nem tud semmit, aki nem
tudja, hogy hová vezetik. De hagyva magamat, hogy mindez megtegyék velem, mert tudom,
hogy az isteni Gondviselés vezet.
Az Úrnak szüksége van rá…
Amikor meghallottam ezt a hívást a lelkemben, nagy hanggal visszhangzott bennem.
Az Úristen hív, mert szüksége van rám. Jézusra tekintek, engedem, hogy Ő odavezessen
,ahová akar.
Az Úrnak szüksége van rá…és azonnal engedik /Mk. 11,3/
Az emberek sokasága köszönti Jézust, örülnek ezek a szegény emberek, mindenki a
közelében akar férkőzni. A farizeusok azt kérik Tőle, hogy hallgatassa el tanítványait.
Jézus így felel neki: Ha ezek elhallgatnak, a kövek fognak kiáltani./ Lk.19,40/
Amikor eljön a megszólalásunk ideje, nincs jogunk hallgatni. Nem illik Jézust arra
kényszeríteni, hogy köveket keressen, hogy azok kiáltsanak.
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Jézus azért jött, hogy minket keressen meg, minket az ő tanítványait, hogy hangosan
hirdessük az egész világnak az Ő szeretetét. Hogy is tudnám ezt visszautasítani?
Öröm- ujjongással, lelkesedéssel akarom hirdetni az egész földön: „Áldott aki az Úr
nevében jön” ( Mk.11,8).
Az Oltáriszentség előtt elmondtam Jézusnak , hogy szeretem. Lábaidhoz helyezem szegény
lelkemet, mely csak úgy reszket a sok megpróbáltatás láttán, mely minden oldalról el akarja
árasztani. Nagy zavartságomban így kiáltottam fel:
„mit akarsz, hogy tegyek URAM?”
Igen, mit kívánsz tőlem, amikor minden esemény olyan leküzdhetetlen akadályok elé állít,
hogy lehetetlenség bármit is megvalósítanom. Hogyan is tudnék válaszolni felszólításodra,
hogy is tudnám teljesíteni szent akaratodat, amikor minden oldalról annyi támadás és
lehetetlen helyzetekkel találkozom; hallgatással, meg nem értéssel, közönyösséggel. Sokáig
vártam a csendben, s miután nem válaszolt bocsánatot kértem Tőle.
Kell hogy megbocsáss nekem
„ Kell hogy megbocsáss nekem, szóltam hozzá, félvén, hogy megszomorítom. Igen tudom!
Már mondtam neked: Engem kell kérni, imádni, és hordozni. Vagyis már nem kell
kérdeznem Téged. Talán azzal bántottalak meg, hogy nem értettelek. De látód jól, egyedül
vagyok, és képtelen vagyok arra, hogy Szíved kívánságait teljesítsem. Meddig kell így
várnom a kudarcban és megpróbáltatásban? „sokáig maradtam mellette anélkül, hogy
vártam volna is valamit, teljesen az ő akaratára hagyatkoztam. Amikor már eltávozásra
készültem, valaki megszólított. A lelkem mélyét teljesen betöltötte és halkan csak ennyit
hallottam:
„ Menj a magánynak csöndjébe.
Menj, mondd el mindazoknak akiket
ÉN küldök hozzád!”
Elmentem,de egész éjszaka visszhangzottak bennem szavai . Nem tudom szóval elmondani,
amit mondott.
„ Sok millió lélekért szenvedek,- akik semmit sem kaptak, nem ismerték meg
Szeretetemet…!
Nagy csend következett. Mélyen megrendültem, szinte mind akit letaglóztak volna. Sok
millió lélekért! Nem tudtam elképzelni sem, hogy ez mennyi ember, akik nem ismeri az
Isteni Szeretetet! Még ezen felül: Az Úr az a keserves sóhajtása. Nem tudom elmondani,
sem leírni a Szeretetnek ezt a fájdalmas panaszát, akinek az a vágya, hogy lelkeket vigyen az
Atyához.
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A lelkem mélyén újra folytatja a beszélgetést: „ neked kell a magánynak a csöndjében a
fájdalmas sóhajtásaimat enyhíteni, éjjel nappal angyalaimmal együtt Mellettem legyetek,
azt akarom Tőled kérni!
Most menj!
Írd le és mondd, amit mondok Neked! Menj most! Kellj fel, és indulj pihend ki magad és jöjj
vissza Hozzám! Arra akarlak felhasználni, hogy ismertesd meg szeretetemet, hogy szeretett
Irgalmamat a lelkek elfogadják. Nem akarom, hogy teljesen elrejtőzz! Erre már képtelen
leszel! Nagy csend lett. S ebben a csendben a következőt mondtam: „ de hogyan fogom én
azt megtenni egyedül erőtlenül? Testem már nem fiatal” Újra hallottam, hogy szólnak
hozzám a következő szavak hangoztak el: „ Meg fogom adni neked az Én Isteni Szívem
Szeretet erejét!”
„És hová mennyek?” - Kérdeztem
„Ide Hozzám! A te házad mindig nyitva áll előttem. Eljöttem és be tudtam jönni. Birtokba
vettem ezt a hajlékot a csend magányát, és itt megtalálsz Engem!”. Te csak Én velem
maradj! Lefoglaltalak téged és ez visszafordíthatatlan, még akkor is, ha olykor fárasztalak!
Én határoztam úgy,hogy téged használlak fel, hogy ezeket a lelkeket akiket küldök hozzád,
taníts meg a magánynak a csöndjében imádkozni, mer nem tudnak engesztelni Engem! Te
ez alól nem tudsz majd kitérni, nem tudsz ellenállni a szeretetem miatt. Megtanultad
szeretni az Én Akaratomat. És mivel olyan kicsi vagy, képes leszel hordozni Engem Isteni
Szívemmel együtt, mint a szamár Jeruzsálemben.”
A szemlélődő imám közben, a lelkem mélyén kaptam választ! Ő tudja, hogy mi játszódik le a
szemlélődő lélekben. Ismeri a test és a lélek kimerültségét, gyengeségeit és amiről
beszélgettünk az lelkem vezetése volt. Tanácsok és kérések a lelkem számára! Nevét
feltárta előttem.
„ Én vagyok …a feláldozott Bárány!”

A kezeid között, látod ezt a mély sebet, cseppenként hullik a vérem. Minden csepp véremet
odaadtam… tudatosan életemben, a szentmisében. Olya lelkeket keresek, akik a magány
csöndjében imádnak engemet Isteni szívemet éjjel és nappal!
Imádtam a Bárányt és az Ő Szent Vérét
az Eucharisztiában
Ez volt mind. Ott maradtam egész éjszaka mellette!
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6. A Remeteségünk magányának a csöndjében Isten Anya él

A Megváltó a Dávid családjából való názáreti szüzet választotta anyjául, megtisztelte és
megdicsőítette Jézus Krisztus Máriát. Mária, az Istenszülő, az Isten anyja Jézus Krisztus
édesanyja. Az őskeresztények is tisztelték! Mária, „Istenszülő” 250-ben elterjedt tisztelete.
A Remeteségünk magányában a Mária tisztelet nagyobb, mint a szentek tisztelete,
kiváltságos tiszteletben részesül.(Hyperdulia)

Remeteségünk Máriáért van
Remeteségünk Máriáért van, Mária Jézusért, Jézus Istenért, Isten önmagáért.” mária által
Jézushoz” – per Mariamm ad Jesum

Mária a mi Anyánk!
Mária a mi Anyánk! Minden kérésünket „Mária által” tárjuk Isten elé. Szűz Mária
remeteségünk magányában élőket nem hagyja el!
Mária tiszteltünknek van küldetése az emberekhez, társadalomhoz, Magyar Nemzetünkhöz,
az egész világhoz. Szűz Mária minden embernek, népnek Megkoronázott Királynéja.
Magyarország Mária oltalmában vagyunk ajánlva. Közjogilag Mária birodalmához tartozunk.
Nem jó magyar az, aki szűz Máriát megtagadja, és tiszteletét korlátozza.
A Remeteségünk magányának csöndjében, akik felkeresik a Szegények Anyát a Házában, s
ott egyéni kéréseiket- , az Egyházért- a Világ békéjéért- imádkoznak, könyörögnek!

Rózsafüzér imában
Rózsafüzér imában egyesít Krisztus imádásában és Mária tiszteletben. Máriának ima
közvetítő hatalma van. Az ima erejében bízva imádkozzunk az Egyház egységéért, békéért.
Az engesztelés erejével segítsük a lelkeket, a világot amelyben élünk. A Szeplőtelen Szűz
Anya szeretetére adunk választ, aki eljött, hogy találkozzunk vele! A Rózsafüzér igen fontos
nekünk, mert legjobban egyesít minket Istennel, s hitünk Titkának forrásához vezet el
minket a magányban.
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7. A hitem ébredése a Szentlélekben

Nem egyéni buzgóságból tanúskodunk a remeteség magányának a csöndjében. Önkéntesen
kialakult csoportok lépnek a nyitott ajtón keresztül a magányban! Hivatalos liturgikus
imaforma mellett összejönnek „ együtt imádkoznak, engesztelnek.”Az imacsoportok
centruma az adorátió az Oltáriszentség előtt!
A magány és a csönd lelkének jelei
A közösségre jellemző az önkéntesség a találkozásunk is önkéntesek. A remeteségben a hit
„át nem ruházható valóság”. „ De amikor eljő Ő, az igazság Lelke, elvezet titeket a teljes
igazságra” (Jn. 16,13.)
Az Evangéliumot Lélek ébresztő erejével élesztgetjük újjá magunkban!
„Arról ismeri meg mindenki, hogy tanítványaim vagytok, hogy szeretettel vagytok egymás
iránt.”( Jn. 13,35.)
A megtérés lényegileg kegyelmi folyamat.” Ahol ugyanis ketten , vagy hárman összegyűlnek
az én nevemben, ott vagyok közöttük.”( Mt. 18, 20. )
A jelenlevő Jézus Krisztus
A jelenlevő Jézus Krisztus által tapasztaljuk a radikális szeretet a remeteségben. A hit a
radikális szeretetben valósul meg.

A magányunk csöndjének a titka, vonzó ereje az
A magányunk csöndjének a titka, vonzó ereje az, hogy „hiszünk a Szeretetben”.
„Megismerjük a szeretetet, amellyel Isten szeret bennünket, és hittünk benne” (1.Jn. 4,16.)
A cselekvésünk által tanuljuk meg a magányban, hogy kell cselekedni, és itt bontakoztatjuk
ki önmagunkat. Itt a személyiség mélyen kavaró, nyomasztó, bizonytalanság örvényei
elsimulnak, mint a tenger hullámzása. A lélek feltárulkozik mások és önmaga előtt, mert
szabadon cselekszik, s új módon tapasztalja meg magát. Krisztus közösségében, a
magányban, a hit felé való elindulásnak a helye. Jézus módon szeretni, a csend és a magány
légkörében nyitottságban.
Papi hivatásom
A papi hivatásom a remeteség magányában kettős irányban folyik, a szemlélődő és
tevékeny életben, megőriztem a szintézist. A szemlélődésem gyümölcsei másnak adom,
nem tartam meg magam részére. A megtérés a csendben, az élet gyökeres
megváltoztatását jelenti. Az engesztelés mások bűneiért amellyel megsértették Istent!

11.
Az Eucharisztiával élünk, ami megnyitja nekünk a Világot.

Van egy hely „ Mária Anyánk Háza”
A földi életben a küszködés útján járó Magyar lélek számára , jól esik , hogy
van egy hely „ Mária Anyánk Háza” ahová mindig mint gyermek visszatérhetnek
megpihenni, az édesanya, az csak Édesanya, az csak Édesanya, a Nagyasszonyunk előtt.
Erőért, vigaszért, lelki megnyugvásért jönnek a Magyar lelkek Szűz Mária Anyánk Házához
anyai kegyének helyére!

Férfiaknak való
Férfiaknak való igazából a Mária tisztelet, Istentől megalapozott, angyaloktól szerkesztett
építmény.

Nászutasok keresik fel
A házas emberek, fiatalok, öregek, de különösen a nászutasok keresik fel Szűz Mária Anyánk
kegyének helyét, hogy gyermekáldásért fohászkodjanak.
„ Mert ezen a napon az Istenszülő Szüzet fölvitte a mennyben, így Ő lett Egyházad
megdicsőülésének kezdete és példája, zarándok néped igazi vigasza és biztos reménye.”
(Prefáció)
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8. A Magány csöndjében él az Isteni Szív
A remeteség magányában a csönd mélyén, lélekben és igazságban, az igaz Istent keresem.
Engedem magamat asszimilálódni Istenhez. A lelkem mélyen a magányban találtam meg
Jézust Krisztust. Az akaratom, mely elmaradozott a teremtények között, nem jutottam el a
lendületének végéig, hogy megtaláljam az igaz Istent. Az elmaradásom akadályozott meg,
hogy a lelkem átjusson a teremtményeken, a lelkem ott meg megtalálja az Istent. A
megtisztító szemlélődésem székhelye az akaratom, Lelkem átjutott önmagának a zátonyán,
a teremtmény már nem zavarja, nem vonzza. A lelkem áthaladt a teremtett dolgokon, saját
magamon keresztül és a teremtett világon.
A lelkem tisztulásainak percei
Anyám hónapjának köszönhetem, hajnali három órakor sötét volt a hajnali idő. A Teremtett
Világban nagy csönd uralkodott. A szeretett és a nagy fájdalomtól szenvedve testben és
lélekben, ezek a pillanatok igen boldogak voltak, a percei nagyon lassan teltek az idő
mérőjén.

Amikor a fájdalom megszökött a testemből, nem is nagyon foglalkoztam vele, amikor a
lelkemben minden elpihent. A teremben és lelkemben átélt orkánszerű fájdalom tombolt.
Gyökeresen konkrét tény, amely átjárta a lelkemet és testemet.
Fájdalmas éjszakát
Lelkem nem kerülte ki az Isteni Szeretet fájdalom emésztő tűzét, Elviseltem és tűrtem azt a
fájdalmas éjszakát testben és lélekben, megtörtént. Kértem Mindszenty József bíboros úr,
II. János Pál Pápa segítségét! Isten lépett közben! Előre tartó szeretetről, s annak a
folyamatáról van szó. A hitem és szeretetem fájdalma szörnyű éjszakájában, Fájdalmas
szenvedés végét vártam, szemlélődő imában.
Remény próbatétele
Igen kínzó volt a remény próbatétele, Isten van ott a jövőben, előre. Nem a világ békéjét
vártam, hanem Isten átformáló és tisztító Jelenlétének békéjét a lelkem mélyén!
Lelkemben belső Béke született, az éjszaka fájdalmas percei folyamán! Lelkemet
tisztította a megvilágosította, előkészítette a szeretet egyesülése.
A lelkem ebben a fájdalmas pillanatokban nem tudott, gondolkodva szemlélődni,
elmélkedni. A figyelmem csak a fájdalomra irányult, akármit is próbáltam az akaratom csak
vele volt elfoglalva! A fájdalom elmúlásával ezek a percek a lelkemet tisztították meg! Én
pedig megköszöntem mindenkinek, hogy segítettek! Uram, Jézus Krisztus köszönöm!
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Megtisztító szemlélődésem

A lelkemben megsemmisített mindent az átalakuló szenvedés által. A bizonytalanságon
volt ennek a legkutyább ösztönzője és legnagyobb borzalma, a lelkem és testem kínjai és
viharban ebben az éjszakában! Ennek a gyakorlatnak részvevője voltam ebben az
éjszakában, a kínoknak érzékeivel, fájdalmával. Az Ő szeretete hat legjobban a lelkemre,
mert az isteni működésre nyitott volt, a szemlélődésemben Isteni békéjének, szeretetének
átvétele történt meg! Lelkem és a testem is teljesen közre működött a fájdalommal!
Teljesen átéltem! Az Isteni Szív, bátorított a magányban és annak csendjében hallottam ezt
a Szívet nyugodtan dobogni!

14.
9. Mária Tisztelete a Remeteség magányában

A remeteségben különösen május és október hónapokban, melyet az egyház
különösképpen a Mária tiszteletnek szánt.

VI. Pál pápa felhívást intézett
VI. Pál pápa felhívást intézett a világhoz, minél többen keressék fel Mária tisztelet helyeit és
ott egyéni kérései kívül az Egyházért és Világbékéért imádkozzanak. VI. Pál pápa rámutatott
a Mária tisztelet helyeinek őrzői szeretettel fogadják az oda érkező embereket azzal a
megbecsüléssel, amellyel a Megváltó Jézus Krisztus viszonyult az emberekhez.
A Rózsafüzér imánk
A remeteség magányának csöndjében a Rózsafüzér imánknak igen nagy jelentősége van a
számunkra, mely egyesít minket Jézus Krisztus imádásában és Mária tiszteletben. A
liturgiánkban Máriának a jelentősége az erények példaképe, az Ige megtestesülésében és
üdvtörténelemben.

Mária ima közvetítő hatalmát emeljük ki
A remeteség életében a Mária ima közvetítő hatalmát emeljük ki.
Jézus Krisztus Misztikus Teste az emberiség megváltására felnövekedett, Jézus Anyjának,
Máriának döntő szerepe volt. Ezért lett a mi Édesanyánk is, legfőbb közvetítője
kéréseinknek.
Felhívja VI. Pál pápa a figyelmünket, hogy mutassunk rá az emberek imádságos
kötelezettségünkre. Arra, hogy ne csupán saját ügyeikért könyörögjenek hanem az ima
erejében bízva imádkozzanak az egyház egységéért és a Béke megszületéséért. Ne
feledkezzünk meg az embertársainkról sem , akik a háború okozta szenvedések között
kénytelenek élni.
Kérjük a Szeplőtelen Szűz Anyát
Kérjük a Szeplőtelen Szűz Anyát remeteségünk magányában járjon közben a szent Fiánál,
segítse az elmaradottak és elnyomottak felemelkedését, szüntesse meg az ínséget, a
nyomort és háborút megpróbáltatásokat, minden ember békében , emberhez méltó
körülmények között tudjon élni a földön.
VI. Pál pápa kihangsúlyozta, hogy az egység, béke Isten segítsége nélkül nem jöhet létre.
Kérjük , hogy világosítsa meg a lelkeket, hogy befogadják ezeket a gondolatokat, és
könyörögjünk ezért a kegyelemért.
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Egyesítsen minket az imáink által az Isten, az egyházakat az egységben mondta VI. Pál pápa.
Hogy az emberek el ne veszítsék hitüket, hűségüket. Boldog aki hisz, és aki hitünket
megőrzi, mint a Boldogságos Szűz Mária Megváltónk Édesanya;
Könyörögjünk hozzá, aki az első pünkösdön az apostolokkal együtt imádkozott a Szentlélek
eljövetele alkalmával.

VI. Pál pápa azzal fejezte be felhívását:

Meg kell tenni mindent, hogy az emberek lelkük teljes erejével imádkozzanak a békéért, az
egységéért, az emberek boldogulásukért mondott imáikat, a Szent Szűz közvetítésével az
Egek Urához a magány csöndjéből.
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10 . Magányban Anyám szigetén

Magányban Anyám szigetén

A magány a csönd Anyja.
A Szeretet és remeték Anyja.
Gyermekeid kérésének Anyja.
A magány békéjének Anyja.
Minden lélek Anyja
Te vagy a Feltámadott Anyja
Taníts meg minket Anyánk a hálára.
Hogy mindig igen mondjak szavadra,
az irgalmasság Anyának.
Segít minket a magányban,
az atyához vezető úton, Jézus Anyja.
Te vagy a Remeteségünk Anyja.
Te vagy a magánynak a hajója és Anyja.
Te vagy béke, a szabadság,
a remeteségünk menedékének Anyja.
Te vagy ami Anyán magányunk szigetén!
Téged nem tud semmi sem pótolni Anyánk!
Te vagy az út, az igazság , az élet Anyja!
Könyörögj értünk Anyánk!
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