
8. nap: Az Istenanya védelme alatt 

 

Jn 19, 26-27 

Amikor Jézus látta, hogy ott áll az anyja és szeretett tanítványa, így 

szólt anyjához: „Asszony, nézd, a fiad!” Aztán a tanítványhoz fordult: 
„Nézd, az anyád!” Attól az órától fogva házába fogadta a tanítvány. 

Az Alapítónő szavai:  

Újra meg újra az áldott Istenanya védelmébe ajánlottam magamat. 

Gyakran ismételtem ezt az imát: „Szent szüzességednek és 

szeplőtelen fogantatásodnak köszönhetően tisztítsd meg, ó, 

legtisztább szűz, szívemet és testemet!” (Leben III/2) Minden 

cselekedetünket Jézus és Mária nevével kezdjük, és – ha lehet – egy 
Üdvözléggyel. (Gedanken von MAM, 49. oldal)5 

Hogy miért épp Jézus isteni Szívének és Mária legszentebb és 

szeplőtelen 

Szívének tiszteletére hozták létre ezt a rendet, nyilvánvaló: Az Isteni 

Megváltó Leányai ezt a szent Szívet alapvetően a szükséget 

szenvedőkért végzett jó tétemények révén tisztelik, amely számukra 
a legszebb tiszteletadás. (Részlet az Első Szabályból)1 

Ima:  

Istenünk, Atyánk, Fiad, Jézus Krisztus a kereszt alatt nekünk 

ajándékozta anyját. Mária Alfonza Anyához hasonlóan tölts el 

bennünket is őszinte szeretettel és bizalommal Mária, égi 

Édesanyánk iránt, és engedd, hogy mi és minden ember a védelme 

alatt biztonságban lehessünk. Jóságos patrónánk, óvj meg minden 
időben!  

                                                                            
1
  Jean-David, Reichard, „Erste Regel”, Niederbronn, 1849, (ʻElső Szabályʼ).  

Az Alapító Anya szavai:  

Ha egy lélek gyermeki bizalommal Máriához fordul, soha nem kap 

vissza utasítást, Mária annyira jóságos, nem tud mást tenni, semmit 

se tudna megtagadni, akkora a szeretete. Ajánljátok magatokat 

mindig Máriának, erős védelmezőtök lesz. Azt akarja, hogy leányai 

hozzá hasonlóak legyenek. Az imádságon keresztül mutatjuk meg 

Mária iránti szeretetünket, és főként a rózsafüzér elimádkozása 
révén. (Gedanken von MAM, 48-49. és 51. oldalak) 

 

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. 


