
3. nap: Krisztus az igazi szőlőtő 

 

Jn 15,1-3 

Én vagyok az igazi szőlőtő, s Atyám a szőlőműves. Minden 

szőlővesszőt, amely nem hoz gyümölcsöt, lemetsz rólam, azt pedig, 

amely terem, megtisztítja, hogy még többet teremjen. Ti már tiszták 
vagytok a tanítás által, amelyet hirdettem nektek. 

A fiatal Eppinger Erzsébet szűz életéből: 

Miután visszatértem helyemre, így imádkoztam: „Drága Jézusom, 

most újítottam meg keresztségi fogadalmamat, segíts nekem, hogy 

mindenben engedelmeskedjek és szót fogadjak amit a lelkiatyától 

hallottunk! Töltsd el őt egészen kegyelmeddel! Pontosan meg 

akarom tenni, amit ő mond.” (Leben I/48; 13 éves korában). 

Gyakran vettük magunkhoz az Oltáriszentséghez, többször látogattuk 

meg Jézust a legszentebb Oltáriszentségben, egyre több örömöt 

találtunk a nyilvános, plébánián bevezetett áhitatokban. Semmifajta 

lenézés vagy gúny nem tudott volna minket eltéríteni attól” (Leben 
III/2; 20 éves korában).  

Imádság: 

Istenünk, Atyánk, nyájad legeltetésére Megváltónk és Szabadítónk, 

Krisztus különféle szolgálatokat alapított Egyházában, amelyek egész 

testünk javára irányulnak. Mert azok a szolgák, akik szent 

felhatalmazással rendelkeznek, testvéreiket szolgálják, hogy 

mindenki, aki Isten népéhez tartozik, az üdvösségre jusson (LG 18)1. 

Növeld bennünk Egyházad iránti szeretetünket, ahogy szolgálód, 

Mária Alfonza Anya ezt mutatta nekünk! Ajándékozd pásztoraidnak, 

a papoknak, a szerzeteseknek és a híveknek a Krisztussal való szoros 
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 .    Lumen gentium, a II. Vatikáni Zsinat dogmatikus konstitúciója az Egyházról, 1964. 
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egység megtapasztalását, töltsd el őket a Szentlélek adományaival, 

és engedd, hogy növekedhessenek és türelemmel gyümölcsöt 

hozzanak!  

Elmélkedés: 

Az Egyház Krisztus titokzatos teste: az igazi szőlőtő, nem akármilyen 

szőlőtő. Az Isten szeretete a legbensőbb életerő. Átjárja a gyökereket 

és a törzset, a törzsön keresztül pedig valamennyi hajtást. Így tartja 

életben az egész szőlőtövet. A szőlővesszők mégis igen különbözőek: 

némelyik magasabbra nő, mások szélesebbek … 

Az Ő szőlővesszői – ahogy később mondja - „tiszták [lesznek] 

a tanítás által” (Jn 15,3). Szavainak, életadó tanításának megvan az 

ereje, hogy mindazokat, akik valóban meghallgatják Őt és az alapján 
cselekszenek, az igazi szőlőtőnél tartsa.  

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. 


