A szentségimádás
iskolája
Ha valakit meg akarunk ismerni, nem
elég, ha olvasunk róla. Nem elég az sem,
ha olvasunk tőle. Kevés, ha rákeresünk a
neten. El kell tölteni vele valamennyi
időt. A jelenlétében kell lenni, érezni őt,
ránézni, megmártózni a tekintetében.
Aki szeretett már, tudja, hogy ennél
nincs több. Miért működne másképp az,
aki saját képmására teremtett minket?
Ez neki is a legértékesebb idő. Amit vele
töltünk. Erre ad lehetőséget a
szentségimádás.
Mégsem
ömlenek
tömegek
a
templomokba, ahol szentségimádást
hirdetnek. Megvannak a protokolláris
lépései szinte mindennek, ami történhet
velünk, tudjuk, kinek kell köszönni,
hogyan viselkedjünk, ha híres ember
közelébe kerülünk, mi a teendő, ha
feljebbvaló szólít meg, ha a pápa hazánkba érkezik. Csak Krisztussal vagyunk bajban. Éppen
vele, akinek jók vagyunk úgy, ahogy vagyunk, mindenestül.
Túlmutat önmagunkon, hogy hogyan viselkedünk Krisztus jelenlétében, mert közlékeny és
árulkodó dolog ez: elmond persze valamit önmagunkról, de az Egyházról és végső soron
magáról, Krisztusról beszél a legtöbbet. Az Eucharisztikus kongresszus előkészületi idejében
elindul a Péter-Pál templomban egy 12 alkalmas előadássorozat, amiben a szentségimádásról
hallgathatunk meg gondolatokat különböző szempontok alapján. A szentségimádás iskolája
január 8-án indul, és minden hétfőn az esti szentmisével, utána egy-egy előadással, majd
szentségimádással fejeződik be. Fontos, hogy ezek hárman alkotnak egy egységet.
Jó lehetőség ez azoknak, akik már megszerették a szentségimádást, hogy visszaigazolást
kapjanak arról, milyen jó úton járnak, milyen értékesek a tapasztalataik, és hogy segítsenek
példájukkal azoknak a testvéreknek eljutni Krisztus jelenlétébe, aki eddig idegenkedtek ettől.
Mert nem tudták, hogy viselkedjenek. Mert féltek, hogy valamit rosszul csinálnak. Mert rossz
tapasztalataik voltak. Mert nem tudták lecsendesíteni gondokat őrlő elméjüket.
Jó alkalom azoknak, akik már sokszor próbálták, de nem jutottak el odáig, hogy valóban
megéljék a kapcsolatot a maga teljességében. Hallhatnak néhány gondolatot, szempontot, ami
segít kideríteni, mi gátolja ezt.
És végül egy nagy esély azoknak, akik csak egyszer-kétszer vagy még sosem mertek ilyesmire
beülni, mert idegennek érezték ebben azt a Krisztust, aki más helyzetekben olyan bensőségesen
ismerős. És jó alkalom ez Krisztusnak, hogy végre velünk lehessen; nem a gondjainkkal, nem
a szokásainkkal, nem a röptében elmondott köszöneteinkkel, hanem azzal az egyedülivel, ami
igazán a miénk ezen a világon: a szabad akaratunkkal, az ajándékkal, amit mi jelentünk neki.
Kérjük a Testvéreket, hogy részvételi szándékukat az alábbi linken elérhető jelentkezési lapon
jelezzék:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1AiRx7xtJwbqJbzNXmJGbLlkQBMaPZIuh16FsffbLTc/edit?usp=sharing

