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A Hit évében gyakrabban
imádkozzuk
a rózsafüzért!

A Szentatya a püspöki szinódus meg-
nyitása alkalmából – október 7-én, va-
sárnap, s egyben Rózsafüzér Királynıje
ünnepén – bemutatott szentmiséjét
követıen délben elimádkozta a hívek-
kel az Úrangyalát.
Az elıtte mondott rövid beszédében
arra hívott mindenkit, hogy a Hit
évében gyakrabban imádkozzuk a
rózsafüzért egyedül, a családban, a
közösségekben. Bízzuk magunkat
Máriára, a hit példaképére, hogy
vezessen bennünket a Krisztus miszté-
riumain való elmélkedésünkben. Min-
den nap segítsen minket, hogy azono-
sulni tudjunk az Evangéliummal.

*  **********  *

Bíbor párhuzam

Tervezem a napot, sorra írom a ten-
nivalókat – ám hirtelen még szo-
katlan korlátaim valósága figyel-
meztet… s kihúzom listám egy ré-
szét. „Hja, már nem ficánkolhatsz
úgy, mint nemrég.”
A hajnali égbolt bíbora káprázik a
konyha falán.
Lányom feszülı hasára vonja ke-
zem: nézd, itt a talpa, ott a feje! Lá-
tom a hullámzást, és hirtelen a ke-
gyelem vastag sugaránál beleszé-
dülök a tapintás nyomán kirajzolódó
kép valóságába. Szemlélem a Ké-
szülıdıt, s vele dobban a szívem:
„Hja, már nem ficánkolhatsz úgy,
mint nemrég”.
A lemenı nap bíborba vonja a jö-
vendı gyerekszobát.
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