
9. nap: Az Úr emlékünnepe   

 

Lk 22,19-20 

Most a kenyeret vette kezébe, hálát adott, megtörte és odanyújtotta 

nekik ezekkel a szavakkal: "Ez az én testem, amelyet értetek adok. 

Ezt tegyétek az én emlékezetemre." Ugyanígy a vacsora végén fogta 

a kelyhet is, és azt mondta: "Ez a kehely az új szövetség az én 
véremben, amelyet értetek kiontanak. 

Az Alapítónő szavai:  

Az egyik legnagyobb kegyelem, amelyben az Isten szenvedésével 

részesített bennünket a Legszentebb Oltáriszentség, és az azt 

kiszolgáltató papi szentség ajándékozása révén. De nem gondolunk 

eleget erre: olyan keveset törődünk a papokkal és olyan keveset 

imádkozunk értük, távol attól, hogy az áldott Istennek egy ilyen 

hatalmas jótéteményét megköszönjük.  

Ettől függetlenül csodálattal kell tekintenünk az Isten nagy irgalmára. 

Ha mégis hálátlanok lennénk, ő akkor is egyre tovább vezet minket 

kegyelemben, hogy irgalmasságát mind jobban megmutassa nekünk. 

(Entfache die Gnade Gottes, 
2. kötet, 25. oldal). 

Szentáldozás előtt különösen is szemlélned kell az Isten nagy jóságát 

és irgalmát, amely önmagát hagyta örökül számunkra a Legszentebb 

Oltáriszentségben, hogy szeretetét egészen belevésse a szívünkbe. 

Élni akarunk, de már nem mi, hanem Jézusnak kell bennünk élnie. 

Minden lélegzetvételünkkel és szívdobbanásunkkal, minden 

sóhajunkkal és lelki rezdülésünkkel Jézusért kell léteznünk, ezáltal 
kapjuk meg életét (Entfache die Gnade Gottes, 1. kötet, 23. oldal). 

 

 

Imádság:  

Atyánk, Istenünk, az Eucharisztia ünnepén részt veszünk Fiad, Jézus 

Krisztus húsvéti misztériumában. Mária Alfonza Anyát különleges 

módon avattad be a megváltásnak ebbe a titkába, és ahogy 

rátekintett arra, „Akit keresztülszúrtak”, neki ajándékoztad annak 

karizmáját  (Jn 19,37). Élete arra tanít minket, hogy mindig Rá, 

a Megváltóra és a világ megmentőjére nézzünk Oltáriszentségben, 

ahol mindig jelen van köztünk. Őáltala, Ővele és Őbenne tiszteljük az 

Atyát, ha életünket, munkánkat és az egész teremtett világot az Ő 

dicsőítésére felajánljuk. Ajándékozz nekünk őszinte hálát, hogy 

üdvösségünkért munkálkodtál és részt vettél abban, és örvendező 

bizakodást, hogy Te magad velünk maradsz a világ végezetéig. 
(Mt 28, 20).  

 

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. 


