15 dní od konsekrácie Kostola sv.Rity

Dňa 22. mája slávime sviatok sv. Rity a práve 15 dní ubehlo od konsekrácie Kostola sv. Rity. Číslo 15 je
v živote sv. Rity významné, posledných 15 rokov totiž nosila na čele stigmu jedného z tŕňov Kristovej
koruny. Chceme si priblížiť slávnosť konsekrácie a sprítomniť si tieto vzácne chvíle.
Naše listovanie vo fotoalbume z konsekrácie Kostola sv. Rity začíname slovami, ktorými zakončil
slávnosť otec biskup Marek Forgáč „Kiežby v tomto kostole bolo vždy málo miesta.“

Pred slávnosťou P. Juraj Pigula – predstavený augustiniánov na Slovensku vítal hostí ...ako napr.
„Sestričky poďte, v kostole máte miesto“ ... alebo, keď hľadal svojich: „A ešte chýbajú naši taliani.“ 

„Zišli sme sa na slávnosť posviacky tohto domu modlitby. Toto je teda dom našich modlitieb a my sami sme
dom Boží. Ale Pánov dom vytvoríme, až keď nás spojí láska, len keď sme navzájom zjednotení dobročinnou
láskou, stávame sa skutočne Božím domom.“ „Toto pozvanie svätého Augustína chceme dnes prijať všetci,
ktorí sme sem prišli, a prosíme Pána, aby nás spojila láska,“ pripravil prítomných na slávenie Konsekrácie P.
Juraj.

„Tak čo povieš? Žasnúť je málo, keď si Boh koná svoje dielo,“ však P. Angelo? (dvaja zakladatelia
augustiniánov na Slovensku otec Pavol Benedik a otec Angelo Lemme)

„Svätá Rita ma skutočne učí, že to najdôležitejšie stretnutie, je stretnutie s Božou láskou v Ježišovi“ (Z
knihy: 7 cností sv. Rity)

„Pre celé mesto Košice je tento kostol posvätný priestor, ktorý je naozaj pre všetkých, ktorí túžia prísť
a modliť sa, ale má byť aj pre tých, ktorí sú ako Jakub utekajúci z rodiny, pre tých, ktorí si to v rodine
rozhádzali, ktorí hľadajú, ktorí sú zmätení, ktorí sa nevedia v sebe vyznať a nevedia ako ďalej, títo
všetci sú tu pozvaní, aby všetci, ktorí sem vkročia, mohli povedať: Toto je dom Boží a brána do neba,“
zaznelo v príhovore otca biskupa Forgáča.

„Kostol má širokospektrálne posolstvo svätice, ktorá priťahuje všetkých, a to nech symbolizuje aj toto
miesto – vrch nad celými Košicami, ktorý do každého uhla, spektra ohlasuje Božia slovo, nech to
pripomína aj tvar tohto kostola, ktorý chce prijať všetkých ľudí. Nech je tento kostol ako jedna veľká
otvorená náruč.“ (z príhovoru biskupa)

Relikvie na uloženie a zapečatenie do oltára sú pripravené pri svieci pokoja. Ako aj sv. Ondrej apoštol
a svätý pápež Damaz I. mali myseľ a srdce zamerané na Krista, tak aj sv.Rita „Premena jej mysle
a srdca pramenila stále z evanjelia a pochopenia, že pokoj sa dosahuje odpustením“ (7 cností sv. Rity)

Pomazanie oltára svätou krizmou... A bol poriadne pomazaný, ale aj voňavý. „Olej je znamením sily,
symbolom milosti a Ducha Svätého. Pomazaný oltár a steny tohto chrámu viditeľne zvýrazňujú, že od
tejto chvíle je tento priestor a tento kameň je zasvätený a celkom venovaný Trojjedinému Bohu
a pravému Božiemu kultu.“

Moment, keď sa všetko zastaví a zotrvá v modlitbe... „Láska umožňovala sv. Rite sa modliť a čerpať
z modlitby“ (7 cností sv.Rity)

Nádoba so žeravými uhlíkmi sprítomňuje srdce človeka rozpálené láskou k Bohu, na ktorom môžu
spaľovať posvätné kadidlo chvály. „Moja modlitba nech sa vznáša k tebe ako kadidlo a ako tento
chrám napĺňa príjemnou vôňou, nech aj tvoja Cirkev vydáva Kristovu vôňu.“

Nech to je poriadne „vykadidlované“. Augustinián Jozef Jurdák sa pomaly už vznáša v oblaku, veď
stavbu zblízka sledoval, a už to nie je len nejaký oblačný sen, ale fakt. Kostol stojí a je majákom pre
Košice.

Oltárne plachty pripravené...

Aj kvety sa nesú a začína výzdoba gradovať a človek akoby ožíval a bol vtiahnutý do tejto krásy
priestoru, do ktorého Boh prichádza.

Zrazu do šera vstupuje svetlo, žiara, novosť a so svetlom radosť a „nádej, ktorá nás posilňuje, vďaka
nej spievame aleluja“. (7 cností sv. Rity)

Prvý bozk oltára a niečo nové sa začína... „Každý kostol má svoj príbeh, ten pokračuje ďalej, budeme
ho spoločne písať všetci. Nech nám dobrotivý Boh pomáha, aby to neboli len ľudské riadky, ale
predovšetkým skúsenosť Božej prítomnosti,“ biskup Marek F.

„Láska sv. Ritu našla a už ju nemusí hľadať, ale dávať“ (7 cností sv. Rity) Aj tieto prvé obetné dary,
ktoré priniesli zástupcovia augustiniánskej rodiny sú výrazom aj našej lásky, nášho dávania Bohu toho
čo sme, to čo máme.“

„Ty si chlieb, ktorý zostúpil z nebies dnes k nám. Túžim pridať na Tvoj oltár všetko čo mám. Ty si živý
chlieb, ktorý dáva sa nám. Len tvoj chlieb, ktorý Ty dávaš, život mi dá. Prinášam dnes chlieb a víno
Tebe môj Kráľ...“

„Milovať pre Ritu znamenalo dať všetko do služby druhým a dať celý život do Božích rúk.“ (7 cností sv.
Rity)

Pokoj...už mať  A čo budeme stavať ďalej? Mám návrh... (Čo myslíte vy? Čo to bude?)

„To čo Rita vyslovovala ústami, bolo živé v jej srdci.“ (7 cností sv. Rity)

„Tardi ti amai, bellezza così antica e così nuova, tardi ti amai,“ spieval don Angelo slová sv. Augustína.
(Neskoro som ťa začal milovať, Krása taká stará a taká nová, neskoro som ťa začal milovať!)

„Túžba po Bohu sa stala tlkotom srdca, ktorý menil jej život.“ (7 cností sv. Rity)

Obdiv, úžas, fascinácia. Skutočne sme v kostole sv. Rity. “ Sv. Rita dúfala a nádejala sa v nemožné.“ (7 cností sv.
Rity)

Kostol sv.Rity je posvätený. Všetko platné, podpísané, zdokumentované. Príďte!

A ide sa ďakovať... „Nič zo života sv. Rity by nemalo cenu bez lásky.“ (7 cností sv. Rity)

„Keď Pán nestavia dom, márne sa namáhajú tí, čo ho stavajú...“ „A je to naozaj Božia milosť , že sme
mohli posvätiť tento chrám. Ďakujeme Vám drahí dobrodinci, priatelia, spolubratia za každú
modlitbu, ochotu k službe a každú finančnú pomoc.“ P. Juraj

Aj vy chcete vedieť čo úsmevné hovorí P. Juraj? Skôr ako poďakoval provinciálovi z Talianska povedal: „Okrem
toho, že máme konsekráciu kostola máme aj kánonickú vizitáciu. Nás kontroluje. A dobre mu to ide zatiaľ.
Všetko je v poriadku. Nič nenašiel ,“ :-D a poďakoval P. Luccianovi.

Tento potlesk patrí všetkým robotníkom, ktorí pracovali na tomto kostole ako na svojom dome ako aj všetkým
dobrodincom :-)

Končí sa? Nie, práve začína... Aj Ty so svojím príbehom. Ak sa Ti na príhovor sv. Rity udiali veľké veci
napíš o tom svoj príbeh na: augustiniani@gmail.com . A ak chcete augustiniánov aj finančne podporiť
pošlite váš milodar na číslo účtu na meno: Rehoľa sv. Augustína na Slovensku: SK64 7500 0000 0007
1303 2993. Ďakujeme! Kostol sv. Rity s jej relikviou vás čaká  (Sväté omše : UT – PIA o 18,00 hod
a v nedeľu o 10,30 hod.)

