Mi a bajban is egy vérből valók vagyunk!

Egy eddig nem létező vírus életre kelt a semmiből. Istentől elfordult ”fejlett”emberiség a vírussal megkapta a
kijózanító nagy pofont, amely a nagyképűségéből most visszafogottságra, szerénységre, alázatra kényszerítheti.
Az emberek aggódva figyelik a soha nem látott váratlan drámai élethelyzeteket. Templom nélküli Istentisztelet,
mise nélküli vasárnap, harang nélküli áhítat, ostya nélküli áldozás, ölelés nélküli szeretet, félelem az ismeretlen
ellenségtől, halott utcák-városok, kiengesztelés kézfogás nélkül, rettegés a népek között, klímaváltozás,
országnyi erdőtüzek, özönvízszerű árvizek, bibliai járványok, világvége hangulat, fejetetejére állított világ.
Mint egy rémlátomás! Fellázadt a Föld, tiltakozik ellenünk, mert visszaéltünk jóságával! A világ boldogulna
magától is, nincs szüksége az emberre, aki csak bele gázol a Rendjébe. Többet árt neki, mint használ. De ha már
kifürkészhetetlen oknál fogva, talán tévedésből a Teremtő beleteremtette az embert is, tudjunk tisztelettel
meghajolni alkotása előtt, mielőtt elpusztítjuk magunkat! Tapasztalhatjuk, milyen ijesztően sérülékennyé
változtattuk világunkat. Egy rövidzárlat a Föld bármely pontján és védtelen kiszolgáltatottságunkban összeomlik
a világ. Nagy ez az ár „fejlődésünkért,” az ember mohóságának szörny szülötte. „Vigyázzatok és imádkozzatok.
Valahol fönt a magos ég alatt, mozdulnak már lassan a csillagok és miként hirdeti a biblia: megméretik az
embernek fia, ki mint vetett, azonképpen arat!” Nagypéntekes nemzet vagyunk. Járjuk történelmünk
Keresztútját, egyedül cipeljük Istentől ránk szabott Keresztünket melynek súlya alatt többször összeroskadtunk
történelmünk során. Nincs Veronikánk, ki kendőjével letörli véres arcunkat, sem Cirenei Simonunk, aki
felsegítene minket az út porából a nyelvüket gúnyosan ránk nyújtogató hálátlan Európában. Sorsszerű ez az
egyidejű időzítés Húsvét Nagyböjtjében a járvány és a nemzet sorstragédiájának, Trianonnak közelgő száz éves
jubileuma. De a Nagypéntekben benne van a feltámadás dicsősége is. Győzött a szeretet a gonosz felett!
Nagyon rossz lehet annak, aki nem tud szeretni! A kereszténységnek szeretet a lényege, ez ad értelmet
Hitünknek. Világos jelzés számunkra: Krisztussal feltámadunk! Most ebben a drámai helyzetben különösen nagy
szüksége lenne imáinkra az országnak. Reményünknek a járvány ellen marad az ima ereje, a keresztény Hitünk
és Regnum Marianum irgalma. Nem ölheti meg Hitünket a vírus! A baj hordoz magában valami jót is. Átírja
értékrendünket, újra kéne meszelnünk otthonunkat! Összehozza a jó szándékú embereket, felértékelődik a
szeretet, mert bajban ismerszik meg az ember. Tégy jót a bajban és meglepődsz milyen sokan állnak melléd.
A baj tanítja meg imára az embert. Az ima, a magyar néplélek szellemi, erkölcsi fűtőanyaga, ez tartja életben.
Igaz, templomaink most zárva vannak, de imádkozni azért bárhol lehet. Azt is valljuk be, a járvány előtt is üresek
voltak a templomok. Csillagösvényünk imádságra, elmélkedésre kitűnő terep, önmagában is egy templom, ahol
a vándor lelke elcsendesedik. A természet csodájában közelebb kerül Istenhez. Itt, Szent hegyünk történelmi
földjén gyónásnyi közelségben van hozzánk, meghallja könyörgésünket. Őseink szobrainak nyomdokán fel az
ösvényen lépkedve kérjük történelmünk nagyjait, közbenjárásukkal óvják meg népüket. Pilis Lélekharangja vidd
segélykiáltásunkat az Égbe! Kápolnánk Boldogasszonya ne hagyd félelemben Hazánkat, óvd meg falunkat,
családjainkat, népünk jövőjét, gyermekeinket a járvány szörnyűségeitől! Takard be magyar népedet
szereteteddel! Hozzád menekülünk imáinkkal irgalmadért. Égi Édesanyánk, Boldogasszonyunk, a Te gyermekeid
vagyunk ősidők óta, ez a Te néped kezdettől fogva. Történelmünk során válságos időkben mindig megvédtél
minket az ellenségtől, benned bízunk most is, ne hagyj el minket! Nálad biztos meghallgatásra talál
könyörgésünk. Az éjszaka kivilágított, falu fölött őrséget álló Pilis Keresztjére feltekintve megnyugszik lelkünk,
két kitárt karjával magához öleli falunkat, általa és Ővele ebben a tűzben nem pusztulunk, hanem megtisztulunk.
A feltámadt Jézus, Pilis Keresztjéről leszállt közénk a földre ahol áldását adja édes Hazánkra. Társunk lett
küzdelmeinkben, jóbarátságot-újszövetséget kötöttünk Vele. Ez a Te országod, Isten országa, könyörülj rajtunk
Urunk! Innen imádkozunk Trianon áldozataiért, száműzetésbe kényszerített, testünkről erőszakkal letépett öt
millió magyar testvéreinkért, könyörülj rajtunk Urunk!
Ez a mi szolgálatunk,
Nemzeti Összetartozásunk Istentisztelete, hallgasd meg könyörgésünket Urunk!
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