
7. nap: Az üdvösség forrásaiból teljes béke forrásozik 

 

Jn 7,37-38 

Az ünnep utolsó, nagy napján Jézus a templomban volt és 

fennhangon hir- dette: „Aki szomjazik, jöjjön hozzám és igyék, aki 
hisz bennem: belsejéből az Írás szava szerint élő víz folyói fakadnak.” 

Az Alapítónő szavai:  

Az Isteni Megváltó Lányainak szelleme legyen Jézus Krisztus szelleme 

…  Éppúgy, ahogy Jézust részben csodálatos és tevékeny felebaráti 

szeretetéről kellett felismernünk, mint a megígért Megváltót, 

ugyanúgy szeretné, ha a cselekvő szeretet lenne az egyik 

ismertetőjegy, amiről tanítványait megismerik. „Arról tudják majd 

meg rólatok, hogy a tanítványaim vagytok, hogy szeretettel vagytok 

egymás iránt” (Jn 13,35). Jézus isteni Szíve legyen a minta, amely 

után övéinek szíve kell, hogy formálódjon. Ő az irgalmas 

szamaritánus, akinek példájára rámutat, és ezt mondja: „Menjetek, 

és tegyetek hasonlóképpen! ” (Entfache die Gnade Gottes, 4. kötet, 
35. és 38. oldalak). 

Ima:  

Istenünk, Atyánk, szolgálód, Mária Alfonza Anya az üdvösség feltörő 

forrásaiból táplálkozott.  

Tanítsd bennekünket, amint őt is tanítottad, a Megváltó Szívét azzal 

a szeretettel szemlélni, amellyel Ő az örök Atyát és az egész 

emberiséget folyamatosan szerette: szavait, tetteit, parancsait és 

főként alkotásait, amelyek még egyértelműbben tanúskodnak 

irántunk érzett szeretetéről – mint az Eucharisztia isteni meg 

alapítása, keserves fájdalmai és halála, a legszentebb, jóságosan 

nekünk ajándékozott Anyja, számunkra alapított Egyháza, 

az apostoloknak és nekünk elküldött Szentlelke – szeretetének 

bizonyítékaiként csodálhassuk! Engedd meg nekünk, hogy a Lélek 

szeretetteljes tekintetével szemléljük legszentebb Szívének 

dobbanásait, amelyekkel tulajdonképpen földi vándorlásának ütemét 

mérte, addig a bizonyos utolsó pillanatig, amikor ő, ahogyan 

az evangélisták is tanúsították: „hangos szóval felkiáltott: 

'Beteljesedett!' Majd lehajtotta fejét és kilehelte lelkét” (XII. Piusz 

pápa „Haurietis aquas” című enciklikája Jézus legszentebb Szívének 
tiszteletéről, 1956. május 15.). 

 

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. 


