33. évközi vasárnap
Bevezető
Az Úr Jézus a világ végéről így fogalmazott: „Ég és föld elmúlnak, de az
én igéim el nem múlnak.” E szavakban egyrészt figyelmeztetés, másrészt ígéret
van. Arra figyelmeztet, hogy egyszer mindenki számára eljön a végítélet, és arra
fel kell készülnünk. De ugyanakkor ígéretet kapunk arra, hogy Krisztus Egyháza
minden válságos időt át fog élni, fennmarad a világ végéig. Számunkra, a napi
kis és nagy gondokkal küszködő emberek számára ez vigaszt, erőt és bíztatást
nyújt. A történelem viharos tengerén haladó Egyházunk célba ér, és benne mi is.
De együtt kell maradnunk Jézussal mindvégig, és tennünk a jót azokkal, akikkel
azonosította önmagát, akikre a mai püspöki körlevél is felhívja figyelmünket.
Kirié litánia
Közeledik karácsony, szoktunk-e ilyenkor az élet elesettjeire gondolni.
Uram irgalmazz!
És a szeretetotthonban elhelyezett öregjeinkre? Rájuk talán csak némely
iskolai tanulói? Krisztus kegyelmezz!
És az AB által megsemmisített törvény után újra a közterületeken élő és
éjszakázó emberekre? Uram irgalmazz!
Hívek könyörgése
Testvéreim! A világ sokféle baját, szükségét érezzük magunk körül, és
érezzük saját szorongásainkat, nyomnak saját gondjaink is. De birtokában vagyunk az Úr Jézus ígéretének, amely derűssé teszi jövőnket. A beléje vetett bizalommal kérjük, hallgassa meg kéréseinket!
1. Urunk, őrizd meg mindazokat, akik a templomokban az igehirdetéssel
és az iskolákban a hitoktatással továbbadják igazságaidat. Őrizd meg őket a
csüggedéstől és a csalódástól. Hallgass mag Urunk!
2. Add meg az éleslátás képességét mindazoknak, akik a népekért felelősséget viselnek. Add, hogy megértsék az idők jeleit, és vállalják feladatait. Hallgass meg Urunk!
3. Urunk, részesítsd lelki vigasztalásban a gyógyíthatatlan betegségben
szenvedőket, hogy az örök élet reményét el ne veszítsék. Hallgass meg Urunk!
4. Nyisd meg a jólétben élők szemét, hogy meglássák a világ nyomorúságait, és segítsék a szükségben szenvedőket. Hallgass meg Urunk!
5. Add, hogy tetteink és szavaink miatt ne kelljen szégyenkeznünk a
számadás napján. Hallgass meg Urunk!
Igazságos Istenünk! Hisszük, hogy egyszer számadásra szólítasz bennünket. Segíts mindnyájunkat, hogy az ítélet napján az áldottak között lehessünk.
Krisztus a mi Urunk által.
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