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Így hangzik egy fiatal férfi hálaadó
imája a nőkért
Az már mindenkinek evidens, hogy ezen a napon a nőket ünnepeljük. Van aki
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pazar virágcsokor fényképével üdvözli virtuálisan a nőket, míg mások egy szál
virággal fejezik ki csodálatukat és szeretetüket. Egy fiatalember nem mindennapi
Facebook bejegyzésén akadt meg a szemünk. Bereczki Szilárd a nőkért mondott
hálaadó imádságát osztotta meg a közösségi hálózaton. Íme:
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“Mennyei Atyám!
Hála telt szívvel írom ezeket a sorokat, ugyanis ma a Te tökéletes terved
gyümölcseit ünnepeljük. A férfi társaim nevében is köszönjük Neked a NŐKET!
Hálásak vagyunk, hogy mellénk teremtetted és, hogy igazi társként tudjuk velük
élni a földi életünket! Hiszem azt, hogy minden ember egyforma a Te
szemedben,viszont azt gondolom, hogy kicsivel jobb kedved volt, mikor a nőket
teremtetted, mert hát a szépséget csak jó kedv mellé lehet társítani. De ne értsd
félre, ezt mi nem bánjuk, sőőt, így minden nap kicsit a mi kedvünk is jobb lehet!
(Még ha nem is mindig azt akarják, amit mi.)
Uram, igyekszünk meghálálni ezt Neked, és persze nekik is, amit értünk
tesznek!
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És kérlek ez az ima maradjon köztünk, mert nem mindig tudjuk ezt kifejezni
nekik, s nem akarom, hogy azt higgyék, hogy csak ma van ez így. Köszi szépen.
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Jaaa, és kérlek ne feledkezz meg a Zoltánokról sem! Névnapjuk van. Tudom,
hogy tudod, csak szóltam.
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Ámen!”
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Ez úton kíván a Katolikus.ma szerkeszősége sok áldást, szeretet és
megbecsülést minden kedves nő nemü olvasójának. Isten éltesse a nőket!
Isten éltesse a Zoltán nevü olvasóinkat is!
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