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II. János Pál pápa gyönyörű
imádsága a párizsi Notre-Dameban
1980. május 30-át írtak. Szent II. János Pál ekkor ment először pápaként Párizsba.
A Notre-Dame székesegyházban misézett, és egy csodálatos imádságot mondott a
Szűzanyát és a Kisdedet ábrázoló szobor lábánál.
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„Szent helyen vagyunk, a Notre-Dame-ban. Elődeitek Isten anyjának
szentelték fel ezt a káprázatos építményt, a gótikus művészet csodáját.
Annak ajánlották, annak a tiszteletére szentelték, aki az összes emberi
lény között a legtökéletesebb választ adta a következő kérdésre: Szeretsz?
Szeretsz engem? Még jobban szeretsz engem? Egész élete tulajdonképpen
egy, erre a kérdésre adott tökéletes, hibátlan válasz volt.”

A lengyel pápának ezek a szavai, melyeket a katedrális falai közt, a közös hitnek
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és közös reménynek ezen a helyszínén mondott, teljesen más értelmet nyernek a
pusztító tűzvész másnapján. Talán azt, hogy adjuk át magunkat Mária ölelésének
és imádkozzunk – mint Szent II. János Pál tette – Párizsért és Franciaországért?
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„Szűzanyánk, a Cité szívében
ezért a fővárosért imádkozunk Hozzád.
Te, aki érintetlen vagy, kérünk, őrizd meg itt a hit tisztaságát!
Szűzanyánk, innen, a Szajna partjáról
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Imádkozunk Hozzád Franciaországért.
Anyánk, tanítsd meg őket a reményre.
Szűzanyánk, a kereszténységnek ezen a kiemelkedő helyszínén
A Föld összes népéért imádkozunk Hozzád.
Te, kegyelemmel teljes, járj közben, hogy egyek legyenek a Szeretetben.”
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Szent II. János Pál pápa, Notre-Dame, Párizs, 1980. május 30.

Forrás: Aleteia | Marzena Devoud, 2019. április 16.
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Ezt a cikket Solymosi Judit önkéntes fordítói munkájának köszönhetően
olvashattad el magyarul. Ha fordítóként te is csatlakoznál a Katolikus.ma
médiamisszióhoz, akkor várjuk jelentkezésedet a Kapcsolat oldalon
keresztül.
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