
Engeszteljünk!

Akarjuk-e, hogy Isten áldása kiáradjon ránk és gyermekeinkre? Hogy megáldja
munkánkat,  erőfeszítéseinket,  vállalkozásainkat?  Hogy  megáldja  nemcsak
egyéni  életünket  és  családunk  életét,  de  egész  közösségünk,  településünk
életét  is?  Ha  mindezeket  szeretnénk,  akkor  egy  lehetőséget  kínálunk  a
testvéreknek  2021.  november  7-én,  amely  nap  délután  egy  engesztelő
imasétát teszünk településünkön! Ennek időtartama kb. 1-1,5 óra lenne. 
A séta során a plébános atya vezetésével imádkozni fogunk az itt élő és itt élt
családokért,  a  településen  elkövetett  különféle  bűnök  és  bűntények
engesztelésére  és  kérni  fogjuk  a  mennyei  Atyát,  hogy  árassza  ki  újra
bőségesen kegyelmét életünkre és településünk életére! 
A lentebb felsorolt szándékok mellett mindenki elhozhatja saját imaszándékát
(akár írásban is megfogalmazva, névtelenül – ezeket nem fogjuk felolvasni, de
imádkozunk ezekért is).

Kiért, miért imádkozunk?
A településen valaha élt összes lélekért; családjainkért és őseinkért; magunk
és felmenőink által elkövetett bűnök engeszteléséért; bűnös szokásoktól való
szabadulásért;  családon  belüli  vagy  családok  közti  ellentétek  és  viszályok
feloldásáért;  emberek  közti  kiengesztelődésért;  a  kommunista,  a  nemzeti-
szocialista és  más  istenellenes  rendszerek  által  elkövetett  bűnök
engesztelésére; ezen rendszerek követői által elkövetett bűnök engesztelésére
(pl. gyilkosság, erőszak, káromlás stb.); háborúk és háborús események által
okozott (lelki) traumák gyógyulásáért; esetlegesen szekták vagy okkult tanokat
követők által elkövetett bűnök és káromlások engesztelésére; bármilyen más
erőszakos  esemény  (gyilkosság,  nemi  erőszak,  kínzás  stb.)  áldozataiért  és
elkövetőiért és lelkük nyugalmáért; különféle szerencsétlenségek és természeti
csapások  áldozataiért  és  túlélőiért  (pl.  tűzvész,  árvíz,  járvány,  éhínség,
kitelepítés);  különféle  bűnök  engesztelésére  (pl.  öngyilkosság,  abortusz,
szexuális  bűnök,  lopás,  harag,  meg  nem bocsátás,  stb.  mi  van  még,  amit
fontos lenne megemlíteni?); 

Szeretnénk kérni a testvéreket, hogy ha bárki valamilyen konkrét eseményre
emlékszik mely a település életére negatív hatást gyakorolt az idők folyamán,
akkor azt kérjük jelezze szóban, vagy írásban minél pontosabban behatárolva
(pl. „1944-ben orosz katonák erőszakoskodtak x alkalommal” vagy: „az 1800-as
években sátánista szekta működött itt”). 

Jöjjünk  minél  többen  és  imádkozzunk,  engeszteljünk  és
kérjük  Isten  áldásának  kiáradását  saját  és  közösségünk
életére!  Jövőnk  és  gyermekeink  jövőjére  is  hatással  lesz
imádságunk!!


