A Mester itt van,
és hív téged!*
Minden tabernákulum fölé aranyozott betűkkel
íratnám ki ezeket az örvendetes, gyönyörű szavakat,
mert ez a csodálatos felhívás mindegyikünknek szól.
Az oltárszekrény előtt az örökmécses fénye hívogatóan szinte sürget bennünket: jöjjünk Hozzá! Jézus
királyi vendégségre vár minden szentmisében, ahol
megismétlődik az utolsó vacsora és a keresztáldozat
magasztossága, amikor felcsendül az áldozatot bemutató pap ajkáról: „Ez az én testem, ez az én vérem,
ezt cselekedjétek az én emlékezetemre”.
Mi pedig mellünket verve, méltatlanságunk tudatában járulunk az Úr oltárához: „Uram, nem vagyok
méltó, hogy hajlékomba jöjj”. Jézus személyesen hív,
Ő szolgál fel és Ő nyújtja nekünk saját Testét.
Ez a legszentebb pillanat, amikor az Úr Szent Testét és Vérét magunkhoz vesszük. Még a vérségi kapcsolatnál is szorosabb.

* Jn 11,28
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Azért kell ezt a legszentebb időt valóban átélnünk,
mint ahogy Péter apostol a Tábor-hegyen felkiáltott:
„Uram, jó nekünk itt lennünk!” Ezért minden szentmisében röviden kifejezem hálámat, imádásomat a
Szentségi Jézus iránt, keresetlen, szívből jövő szavakkal, hogy jobban átélhessem ezt a szent együttlétet.
Regőczi István atya

Megjegyezés: hogy kötetünkből híven követhessük az egyházi
év változó ünnepeit, ezeket vegyük a megfelelő napon.
Jelen könyvünkben
– Virágvasárnap: április 1.
– a nagyhét az utána következő hét nap;
– húsvétvasárnap: április 8.
– Utána hat héten át következik a húsvéti idő.
– Mennybemenetel: május 16;
– Úrnapja: június 8.
– Jézus Szentséges Szívének ünnepe: június 18;
– Szűz Mária Szeplőtelen Szíve: június 19.
Tehát pl. 2021-ben március 28-án nem az erre a napra szóló imát vesszük, hanem a virágvasárnapit, azaz április 1-jeit;
utána folyamatosan mondjuk a könyv imáit, június 12-ig. Az
így kimaradt napokat ez után olvassuk el, aztán újra folytatólagosan, a naptárnak megfelelően haladunk.
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December
Vágyakozó szeretettel

1.

„Harmatozzatok, égi magasok.” Milyen csodálatos felhívás; vágyakozás, lelki megújulás, az új kezdet ideje! Édes Jézus, Veled akarom kezdeni ezt az
új egyházi évet, hálatelt szívvel. Köszönöm, hogy az
időt, amely a Te nagy ajándékod, Veled kezdhetem
és Veled szentelhetem meg, hogy kegyelmi életem
Benned megújulhasson, minden szentáldozáskor a
Te segítségeddel tudjak új kegyelmi életet kezdeni, a
Boldogságos Szűz Máriával.

2.

Édes Jézus, az adventi szent idő örvendetes
számomra a Boldogságos Szűz Máriával, aki a legjobban örült a Te jövetelednek, hiszen az Angyali
Üdvözletben feltárultak előtte Isten nagy tervei.
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3.

Édes Jézus, a Boldogságos Szűzanya kimondta az Ő igenjét, így lett a várandós Istenanya, Ő, az
Úr szolgáló leánya. Add, hogy én is mindig kimondhassam, amikor hozzám jössz: Legyen Uram, a Te
kívánságod szerint. Xavéri Szent Ferenc élete is egy
nagy igen volt, ezért lett ő minden idők legnagyobb
misszionáriusa.

4.

Az adventi szent idő a várandós Szűzanya ideje, amikor Ő vágyakozva vágyódott a Te születésedre, szíve alatt hordozva Téged. Édes Jézus, add, hogy
a Szűzanyával éljem át advent misztériumát, hálás
szeretettel szívemben hordozzalak Téged.

5.

Ez a szent idő az örvendetes bűnbánat ideje.
Add, hogy Téged, Édes Jézus, szívemben hordva
egyre jobban megismerjem hibáimat, mulasztásaimat, és rendezzem lelki életemet.

6.

A hangulatos adventi szent idő fényes csillaga
Szent Miklós, akire ma emlékezünk, aki jót cselekedve járt körül, és szeretetével oly sokakat meg-
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hódított. Add, édes Jézus, hogy az ő nyomdokaiban
haladva tudjak én is sok jót cselekedni, hogy ezzel
kedveskedjek Neked.

7.

A Boldogságos Szűz Máriával vágyakozva,
csendes örömmel fogadlak Téged, édes Jézus. Kegyelmi életem megújulására törekszem ővele, akit
az Angyal kegyelemmel teljesnek mondott.

8.

Édes Jézus! A Szeplőtelen Fogantatás nagy
ünnepén a Szűzanyával fogadlak, és vele együtt
adok hálát a kegyelmi élet tündöklő szépségéért. Ma
arra emlékezünk, hogy neki előlegezted a megváltás
nagy kincsét, mentesítve őt az eredeti bűntől, és a
kegyelmi élet teljes szépségével, gazdagságával mutatod őt be a világnak.

9.

Édes Jézus, ez az adventi szent idő a kegyelem ideje. Add, hogy a szentáldozás által kegyelmed
bőségében gazdagon részesülhessek, és ezért a Szűzanyával együtt mindig hálatelt Magnificatot zengjek.

Az élet kenyere_2.indd 13

2020.06.03. 19:41:14

December

14

10.

Legyen az én életem is, édes Jézus – a Te
segítségeddel – alázatban egyre tökéletesebb, tudatában annak, hogy Nálad nélkül senki vagyok, de
Veled mindent elérhetek.

11.

Mennyi szépség, hangulatos, imádságos elmélyedés van az adventi szentmisékben, amelyek
imádságra hangolnak és szeretetre sürgetnek! Édes
Jézus, legyen bennem egyre több várakozás, vágyakozás a karácsonyi szent ünnepek után, amelyek
csak így, Veled lehetnek kegyelemmel teljesek.

12.

Édes Jézus, amikor hozzám jössz, tudjam én
is mélységes imádással vallani, hálatelt örömmel,
méltatlanságom tudatában, hogy csak Te vagy az
élet nekem.

13.

Ma Szent Lúciára is emlékezünk. Neve fényt
jelent. Kérjük, törjön át az adventi homályon a kegyelem fényessége, világítsa be lelkemet, hogy lehessek fényhordozó, a világosság gyermeke.
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