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22.2.2021

KATEDRA SV. PETRA, APOŠTOLA

Evanjelium − (Mt 16, 13-19)
Ty si Peter a na tejto skale postavím svoju Cirkev
Keď Ježiš prišiel do okolia Cézarey Filipovej, pýtal sa svojich učeníkov: „Za koho pokladajú ľudia Syna človeka?“
Oni vraveli: „Jedni za Jána Krstiteľa, iní za Eliáša a iní za Jeremiáša alebo za jedného z prorokov.“
„A za koho ma pokladáte vy?“, opýtal sa ich.
Odpovedal Šimon Peter: „Ty si Mesiáš, Syn živého Boha.“
Ježiš mu povedal: „Blahoslavený si, Šimon, syn Jonášov, lebo ti to nezjavilo telo a krv, ale môj Otec, ktorý je na nebesiach. A ja ti hovorím: Ty si Peter a na tejto skale postavím svoju Cirkev a pekelné brány ju nepremôžu.
Tebe dám kľúče od nebeského kráľovstva: čo zviažeš na zemi, bude zviazané v nebi, a čo rozviažeš na zemi, bude rozviazané v nebi.“
MODLIME SA:
Všemohúci Bože,
ty si vystavil svoju Cirkev na Petrovi,
ktorý vyznal vieru v tvojho Syna;
prosíme ťa, nedovoľ,
aby bludy a búrlivé rozvraty
otriasli našou vierou.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna,
ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje
v jednote s Duchom Svätým
po všetky veky vekov.
Amen..
...Liturgický kalendár na tento deň
DNES UPLYNULO 90 ROKOV OD ZJAVENIA OBRAZU BOŽIEHO MILOSRDENSTVA

V pondelok 22. februára 2021 uplynulo 90 rokov od zjavenia obrazu Milosrdného Krista.
Tento obraz je najznámejším obrazom Ježiša ukrižovaného i zmŕtvychvstalého. Je to zároveň neobyčajný obraz nielen kvôli tomu, že je najväčšmi rozšírený, ale predovšetkým preto, že jeho spoluautorom je sám Pán Ježiš, ktorý sa práve v takej podobe ukázal sv. sestre
Faustíne v cele kláštora Kongregácie Matky Božieho Milosrdenstva v Plocku 22. februára 1931.
Pripomeňme si stručne udalosť spred 90 rokov, ako ju opísala sv. Faustína vo svojom Denníčku. Dňa 22. februára 1931 sa nachádzala v kláštore Kongregácie sestier Matky Božieho Milosrdenstva v Płocku: „Večer, keď som bola v cele, uzrela som Pána Ježiša v bielom rúchu.
Jednu ruku mal pozdvihnutú na žehnanie a druhou sa dotýkal odevu na prsiach. Z poodhaleného rúcha na prsiach vychádzali dva veľké lúče, jeden červený a druhý svetlý. Mlčky som sa hľadela na Pána, moja duša bola preniknutá bázňou, ale aj veľkou radosťou. Po chvíli mi
Ježiš povedal: «Namaľuj obraz podľa toho, ako ma teraz vidíš, s nápisom: Ježišu, dôverujem ti. Túžim, aby tento obraz bol uctievaný najprv vo vašej kaplnke a potom aj na celom svete»“ (Denníček, 47).
Milosti spojené s týmto obrazom:
Denníček 570:
Cez tento obraz budem udeľovať dušiam veľa milostí, preto nech má k nemu prístup každá duša.
Denníček 742:
Žiadam uctievanie môjho milosrdenstva slávnostným slávením tohto sviatku a vzdávaním úcty obrazu, ktorý je namaľovaný. Cez tento obraz udelím dušiam veľa milostí, on má pripomínať požiadavky môjho milosrdenstva, lebo aj najsilnejšia viera bez skutkov je márna.
Denníček 1379:
Už veľa duší pritiahla moja láska cez tento obraz. Moje milosrdenstvo pôsobí v dušiach skrze toto dielo. Poznala som, že veľa duší zakúsilo Božiu milosť.

Ilustračné obrázky sú z tvorby farnosti Saletini Rozkvet.
Kliknutím na obrázok - väčšie rozlíšenie
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