
1. nap: A keresztény család megáldása 

 

Lk 2, 39- 40 

Miután így eleget tettek az Úr törvényének, lementek galileai 

városukba, Názáretbe. A gyermek pedig nőtt és erősödött, 
bölcsesség töltötte be, és az Isten kegyelme volt rajta.  

A fiatal Eppinger Erzsébet életéből (Leben ...)
1 :  

„Szüleimnek az a dicséretreméltó szokása volt, hogy minden este 

elimádkozták a rózsafüzért és az Istenanya litániáját. Ha nehezebb 

napjuk volt, csak a litániát, öt Miatyánkot és öt Üdvözlégyet” (Leben 

I/4; 4 éves korából). Megesett, hogy egy szomszéd, aki egy este 

édesapámhoz jött, és vele társalgott, Krisztus szenvedéséről beszélt 

vele... Figyelmesen hallgattam, és sírni kezdtem rajta (Leben I/5). 

Még ebben a zsenge fiatalkoromban is a komoly akadályok után 

szüleim magukkal vittek a templomba (Leben I/6). Már ötéves 

koromban szerettem dolgozni. Már akkoriban segíteni akartam 

édesanyámnak a munkában, és folyton ezzel a szándékkal mentem 
utána (Leben I/7). 

Imádság:  

Istenünk, Atyánk, szeretetből teremtetted az embert, és a szeretetre 

hívtad őt. Ahogy egykor a hűség köteléke által eleget tettél néped 

óhajának, éppúgy alapítja meg Jézus, az emberek Megváltója és az 

Egyház vőlegénye az üdvösség szentségét újra. Te megszentelted 
a házasságot, és különleges módon tetted teremtő terved részesévé.  

 

                                                                            
1
 .    Jean-David, Reichard, „Leben der Jungfrau Elisabeth Eppinger. Auf Befehl ihres Beichvaters von ihr selbst erzählt 

und von Letzterem geschrieben”, 1849, (‘Elisabeth Eppinger szűz élete. Lelki atyja utasítására és lejegyzésével, saját 
elbeszélés alapján’). 

Elmélkedés: 

A mai férfiak és nők a házasélet és a családi élet mindennapi, komoly 

problémáira adható válaszainak becsületes és komoly keresése 

közben gyakran kapnak olyan mintákat és tanácsokat, amelyek bár 

csábítóak, de az emberi személyiség valóságát és méltóságát többé-

kevésbé megsértik. Sokan máris tudatában vannak ennek a 

veszélynek, aminek ki van téve az emberi személy, és 

alkalmazkodnak ehhez a valósághoz. Bátor és célratörő hívőkre van 

szükség, akik a krisztusi értékek mellett tesznek hitet, és életüket az 
evangélium szerint irányítják.  

 

Napi imádság:  

Urunk, Istenünk,  

Te Mária Alfonza Anyának gyermekkorától fogva megadtad 

a kegyelmet, hogy mindjobban megértse a kereszt titkát; felismerte 

benne irgalmas szeretetedet, mely minden embert üdvözíteni akar. 

A Te indításodra kongregációt alapított, hogy annak tevékenysége 
által segítségére legyen a testileg és lelkileg szenvedő embereknek. 

Az Oltáriszentség által adtál neki erőt, hogy részt vehessen 

a megváltás művében. 
Kérünk, ébreszd fel bennünk a készséget, hogy Alfonza Mária Anya 

példája szerint mi is átalakuljunk a Megváltó Krisztus szeretete által, 

és életünkkel tegyünk tanóságot Róla mindazok előtt, akikkel 

találkozunk. 

Az Ő közbenjárására kérünk, hallgasd meg imánkat... és ha Te is úgy 

akarod, add meg nekünk a kegyelmet, hogy Mária Alfonza Anyát 
mihamarább a boldogok közt tisztelhessük. 

Ezt kérjük Megváltónk, Jézus Krisztus által. Ámen. 


