
4. nap: A nyolc boldogság szellemében élni 

 

Mt 5,1-12 

A tömeg láttára fölment a hegyre és leült. Tanítványai köréje gyűltek, 

ő pedig szólásra nyitotta ajkát. Így tanította őket: „Boldogok 

a lélekben szegények, mert övék a mennyek országa. Boldogok, akik 

szomorúak, mert majd megvigasztalják őket. Boldogok a szelídek, 

mert övék lesz a föld. Boldogok, akik éhezik és szomjazzák az 

igazságot, mert majd eltelnek vele. Boldogok az irgalmasok, mert 

majd nekik is irgalmaznak. Boldogok a tiszta szívűek, mert meglátják 

az Istent. Boldogok a békességben élők, mert Isten fiainak hívják 

majd őket. Boldogok, akik üldözést szenvednek az igazságért, mert 

övék a mennyek országa. Boldogok vagytok, ha miattam gyaláznak és 

üldöznek benneteket és hazudozva minden rosszat rátok fognak 

énmiattam. Örüljetek és ujjongjatok, mert nagy lesz a mennyben 

a jutalmatok! Így üldözték előttetek a prófétákat is.  

A fiatal Kongregáció életéből:  

Mióta az őszi félév megkezdődött október 18-án, minden szegény 

gyermek, aki a plébániához tartozó falvakból érkezett ebbe az 

iskolába, a kolostorban étkez tetésben részesült … Decemberben 

reggelenként egy protestáns nő jött a kolostorba segítséget és 

szolgálatot kérni egy szegény beteg protestáns fiúnak. Alfonza nővér 

nyomban elküldött két szerzetesjelöltet a beteghez…  

A beteget belső félelmek gyötörték. Rábeszélte, hogy bízzon az 

Úrban, vele imádkozott, felvidította, és így időzött mellette éjfélig. 

A szegény beteg jókedvre derült, félelmei eloszlottak, vidám lélekkel 

és derűs arccal mondott köszönetet a nővéreknek látogatásukért 

(Entfache die Gnade Gottes, 4. kötet, 46. oldal)1 .  

Imádság:  

Istenünk, Atyánk, Fiad, Jézus Krisztus azt tanította, hogy 

felebarátainkban Őt magát tiszteljük. Adj nekünk örömöt és 

szeretetet, és engedd, hogy Mária Alfonza Anyához hasonlóan 

tanításodat mélyebben megértsük, és aszerint cselekedjünk: 

„Bizony mondom nektek, amit e legkisebb testvéreim közül eggyel is 

tettetek, velem tettétek” (Mt 25,40).  

 

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. 

                                                                            
1 .    Alphonse-Marie, sœur du Très-Saint Sauveur. 1999. Entfache die Gnade Gottes wieder, die dir zuteil   geworden ist! 

['Lobbantsd lángra újra Isten kegyelmét, amelynek részese lettél!'],  Eckbolsheim: Editions du Signe, 200 old.  


