
6. nap: Hordozni a keresztet Jézussal 

 

Jn 19,16b-18 

Erre kiszolgáltatta nekik, hogy feszítsék keresztre. Ezzel átvették 

Jézust. Maga vitte keresztjét, míg oda nem ért az úgynevezett 

Koponyák helyére, amelyet héberül Golgotának hívnak. Ott keresztre 

feszítették, s két másikat is vele, jobb és bal felől, Jézust meg 
középen. 

A fiatal Eppinger Erzsébet szűz életéből: 

Igen, ha csüggedünk, és nem érzünk semmilyen buzgóságot, ha 

sivárság és elhagyatottság jellemez, ha közel állunk 

a kétségbeeséshez, akkor a megfeszített Jézust akarjuk kezünkbe 

venni, és folyamatosan kiáltani hozzá és sírni, és így biztosan 

hamarosan újra buzgósággal és bátorsággal telik meg a szívünk, 

nemsokára ismét vigaszra és felüdülésre találunk, és nem maradunk 

alul a küzdelemben. Ha Jézust szemléljük a kereszten minden 

szenvedés átalak ul. Mehetett volna messzebbre az ő szeretete, mint 

amilyen messzire ment? Nem kell-e nekünk is Jézust szeretni? Miért 

nem szeretjük? Akkor ki mást, mint a megfeszített Jézust kellene 
szeretnünk? (Entfache die Gnade Gottes, 2. kötet, 42. oldal).  

Imádság:  

Istenünk, Atyánk, megváltó Jézusunk eljövetele óta, hogy az 

embereknek kisza bott úton járjon, nem vagyunk már többé egyedül 

az élet vándorlásában. Bátoríts minket, mint szolgálódat, Mária 

Alfonza Anyát, hogy a megpróbáltatások, az elhagyatottság és 

a tehetetlenség óráján ne csüggedjünk, hanem igenünket megváltó 

tervednek adhassuk, amely telve van szeretettel! Ajándékozz nekünk 

őszinte bűnbánatot és megtérést, ha letérünk az általad parancsolt 

útról, és bűnben tévelygünk! Te nem a bűnös halálát akarod, hanem, 

hogy éljen.  

Segíts nekünk együttműködni, hogy az életet minden szakaszában – 

a fogantatástól a természetes halálig – védelmezhessük, és azokat 

a nőket, akik abortuszt hajtottak végre, őrizd meg a kétségbeeséstől, 

mert Te a világ valamennyi bűnét halálod által a kereszten 
törlesztetted!  

Az Alapító Anya:  

Mária Alfonza Anya így imádkozott: „Tanítsd meg nekem, ó isteni 

Vőlegényem, hogyan kell nekem ennek a szenvedésnek az értékét 

felhasználni. Nélküled semmire sem vagyok képes, és semmit sem 

tudok.” Jézus, a vőlegény így vála szolt: „Nézd, leányom, imádkozz 

mindig az én akaratom teljesedéséért. Ó, milyen felbecsülhetetlenek 

a belső szenvedések a lélek számára, amely utánam vágyakozik! Ezen 

az úton kell járnia. Egy ilyen léleknek semmi mást nem kell várnia 

tőlem, minthogy ő engem és önmagát megismerhesse. Nem kell 

vigasztalásra vágyakoznia: semmi másra se kell vágynia, mint amit én 
akarok” (Entfache die Gnade Gottes, 2. kötet, 45. oldal). 

 

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. 


