A nagymamákat is

Anyám imája

Gyermekszívemet
Sok vad vihar vonult el már fölöttem.
hála járja át,
Mindből kivezetett az Úr. Nem értem,
és köszöntök ma
hogy? S miért? De jól tudom, hogy közben
minden nagymamát,
Anyám imádkozik.
Átod, megáldja Ő könnyes vetésed,
akik szeretve
szolgálnak nekünk,
Kifente nyelvtőrét sok ellenségem,
megértő szívvel
hogy belém döfje. Most megszégyenülten
örülnek velünk.
vonulnak félre. Nem tudják, hogy értem
Minden örömünk
Anyám imádkozik.
megtízszerezik,
s a bánatunkat
Hányszor hevertem Illés-keserűen
mind megfelezik.
a kétség fenyőlombja csalfa hűsén!
Áldja meg az Úr
Most mégis ujjongok. De otthon csöndben
nemes szívüket,
Anyám imádkozik.
és jutalmazza
szeretetüket!
Az élet útja nem mindig derűs. Én
—.—
gyakran jártam az árnyak sűrű mélyét.
Hogy mégis fényben élek? Csöndben?
ANYÁK NAPJA
Békén?
Anyám imádkozik.
Május 1-jén, a hónap első
vasárnapján emlékezünk
Jöhet – míg élek – bármi, én a félést
meg az édesanyákról. Színem ismerem. Megyek előre bátran.
vünk minden szeretetével
Legyőzöm lelkem minden ellenségét…
kívánjuk, jó Atyánk nagyon
Anyám imádkozik.
áldja meg őket életük minden napján.
Gerzsenyi Sándor

GYERMEKNAP
29-én, vasárnap pedig
gyermekeinket, unokáinkat
ünnepeljük imádkozó szívvel, és kérjük, hogy az Úr
Jézus gondviselő szeretete és megőrző kegyelme
vegye körül őket minden
nap.
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„Ezért a gyermekért
imádkoztam, és az Úr
teljesítette kérésemet,
amit kértem tőle.
Én viszont
felajánlom az Úrnak.
Legyen egész életére
felajánlva az Úrnak! És
ott imádták az Urat.”
Máté 18, 2-5.
„És monda: Bizony mondom néktek, ha meg nem tértek,
és olyanok nem lesztek, mint a kis gyermekek, semmiképpen nem mentek be a mennyeknek országába. Aki
azért megalázza magát, mint ez a kis gyermek, az a nagyobb a mennyeknek országában. És aki egy ilyen kis
gyermeket befogad az én nevemben, engem fogad be.”

