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SZENT MÓNIKA CSOPORT (kilépve a komfortzónámból)
Szeptemberben a pápai misén elhangzott egy mondat. Ne
megszokásból éljük a hitünket, próbáljunk megújulni! Nagyon
foglalkoztatott, hogy mit is jelenthet ez az én számomra. Az
októberi összejövetelünkön felmerült, hogy két év után kicsit
változtatunk a csoport szokásain és ezután minden alkalmat
valaki más vezet. Elvállaltam a következő hónapot annak ellenére, hogy nagyon távol áll tőlem, hogy mások előtt bármiről is beszéljek. De éreztem, hogy ez egy fontos lépés ahhoz,
hogy kilépjek a komfortzónámból.
Izgatottan a Jó Isten segítségét kérve készültem a novemberi
találkozónkra. A napi imánk után imádkoztunk elhunyt szeretteinkért is. Szent Rita imáját vittem még el, akiről azt tartják,
lehetetlennek tűnő helyzetekben segít. Úgy gondoltam mindannyiunk életében sok nehéz helyzet van, ez is lehet egy segítség a sok közül.
Ima Szent Ritához, aki az utolsó pillanatban segít: Szent Rita,
Istentől csodákkal kitűntetett, Te részesültél a kiváló kegyelemben, hogy kétségbeejtő helyzetben különös szószóló és
segítő légy. Erős bizalommal térdelek előtted, könyörülő szeretetedre hivatkozva, hogy segítségedet kérjem jelen nagy
szükségemben. (itt mondd el kéréseidet).
Légy részvéttel irántam, gyarló imámat vidd Isten kegyelmi
trónja elé, s buzgó közbenjárásod által nyerj meghallgatást
kérésemben. Tekints Jézus kiontott, drága, szent vérére,
szentséges, irgalmas szívére, és nagy hitemre. Ó, Szent Rita,
engedd, hogy kérésem meghallgatást nyerjen, s én ígérem,
hogy egész életemben hirdetni fogom nagy jóságodat! Amen
Az Advent küszöbén szerettem volna, hogy egy kicsit kezdjük
ünneplőbe öltöztetni szívünket, lelkünket! Kértem, meséljenek karácsonyi időszakokról, számukra kedves eseményekről!
Felolvastam - A négy gyertya történetét, hitről, szeretetről,
békéről, és a reményről.
Meséltem egy kb. húsz évvel ezelőtti családi Adventról. Megbeszéltük a testvérekkel, hogy együtt készülődünk. Közösen
készítettük a koszorúinkat, vártuk a Mikulást, aki házhoz jött
a gyerekek nagy örömére. Rengeteg mézeskalácsot sütöttünk. Nagyon jó hangulatban teltek ezek a hétvégék éveken
keresztül. Most kiderült, hogy a már felnőtt gyerekeink is szívesen emlékeznek ezekre a vasárnapokra. Ezt újra gondolva a
2020-as Adventet is így töltöttük. Egymás egészségére vigyázva, szabályokat betartva, teraszon, udvaron gyújtottuk
meg a gyertyákat, csak most együtt imádkoztunk és énekeltünk (már aki tud a családban). Így sikerült egy kis meghittséggel, szeretettel megtölteni azokat a nehéz aggodalommal teli
napokat, így vártuk a karácsonyt.
A beszélgetést folytatva vidám, kedves történetek kerültek
elő régi és mai idők Mikulásairól. Kiderült milyen is a „Jézuska

fészke”, hogy fontosak a hagyományaink, amiket szeretnénk
a gyermekeinknek, unokáinknak átadni. Úgy hallottam, a családok angyalai ügyes logisztikával gyönyörű fákat varázsolnak
az otthonokba. Többen mondták milyen szép emlékük, a pásztorjátékokban való részvétel, az éjféli misék hangulata. Akkor
jutott eszembe, hogy én is mennyire boldog voltam, különösen az utolsó szerepem miatt –amikor 1987 karácsonyán úgy
játszhattam el Máriát, hogy mi is jegyesek voltunk Vilivel, mint
Mária és József. Teázás közben megérkezett a Mikulás egy kis
„testi-lelki” táplálékkal, házi készítésű édességgel, valamint
útravalóul, pozitív gondolatokat tartalmazó idézetekkel.
Néhány gondolat:
- Az életed legjobb pillanatai még előtted állnak!
-A jóság és a kedvesség az erősek kiváltsága.
- Azért kaptad ezt az életet, mert elég erős vagy, hogy megéld!
- Ne szomorkodj, ha valami szépet csinálsz, és senki sem veszi észre. A Nap is minden reggel csodálatos előadást tart,
pedig a közönség nagy része alszik.
- Örülök és köszönöm, hogy sikerült a korlátaimat egy kicsit
átlépni egy ilyen kedves, szeretetteljes közösségben!
Sok szeretettel várjuk azokat az édesanyákat, nagymamákat,
akik szívesen imádkoznának, beszélgetnének velünk a Szent
Mónika csoportban!
(Bálintné Ildi)
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