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 A PÁPATESZÉRI RÓMAI KATOLIKUS PLÉBÁNIA HAVI ÉRTESÍTŐJE 
 

Szüz Mária, Isten anyja (Lk. 2, 16-21) 

 „A pásztorok sietve elindultak és megtalálták Máriát, Józsefet és a jászolban fekvő kisdedet. Miután látták, 

elhíresztelték azt is, amit már előbb megtudtak a gyermekről. Aki csak hallotta, csodálkozott a pásztorok 

elbeszélésén. Mária pedig szívébe véste szavaikat és elgondolkodott rajtuk. A pásztorok azután hazatértek. 

Dicsérték és magasztalták Istent mindazért, amit úgy láttak és hallottak, ahogy az angyal előre elmondta nekik. 

Nyolc nap multán, amikor a gyermeket körülmetélték, a Jézus nevet adták neki. Így nevezte őt az angyal, 

mielőtt fogantatott.” 

 

Vízkereszt, Urunk megjelenése (Mt 2, 1-12) 

  „Amikor Jézus a judeai Betlehemben megszületett, Heródes király napjaiban bölcsek jöttek napkeletről Jeruzsálembe és 

érdeklődtek: "Hol van a zsidók Újszülött királya? Láttuk csillagát napkeleten és eljöttünk, hogy hódoljunk neki. Ennek 

hallatára Heródes király megriadt, és vele egész Jeruzsálem. Összehívta az összes főpapokat és a nép írástudóit és tudakozódott 

tőlük, hol kell a Messiásnak születnie. Azok azt válaszolták: "A judeai Betlehemben, mert így jövendölte a 

próféta:  

„Te Betlehem Júda földje, éppen nem vagy a legkisebb Juda fejedelmi városai között, mert belőled származik 

majd a vezér, aki népemet, Izraelt kormányozza."  

Erre Heródes titkon hivatta a bölcseket és pontosan megtudakolta tőlük a csillag föltűnésének idejét. Majd 

ezekkel a szavakkal küldte őket Betlehembe: "Menjetek, tudakozódjatok gondosan a gyermek felől. Ha 

megtaláljátok, jelentsétek nekem, hogy én is elmenjek és hódoljak neki." Azok, miután meghallgatták a 

királyt, elindultak. S lám a csillag, melyet napkeleten láttak, előttük haladt, amíg végül meg nem állt a hely 

fölött, ahol a gyermek volt. Amint meglátták a csillagot, igen megörültek. A házba lépve megpillantották a gyermeket 

anyjával, Máriával, és leborulva hódoltak neki. Azután fölnyitották kincsesládájukat és ajándékot adtak neki: aranyat, tömjént 

és mirrhát. Mivel álmukban utasítást kaptak, hogy vissza ne forduljanak Heródeshez, más úton tértek vissza hazájukba.”

 

Urunk megkeresztelkedése (Mt 3, 13-17) 

Abban az idôben: 

Jézus elment Galileából a Jordán (folyó) mellé Jánoshoz, hogy megkeresztelkedjék nála. János azonban 

tiltakozott: ,,Neked kellene megkeresztelned engem, és te jössz hozzám?'' Jézus azonban így szólt: ,,Hagyd ezt 

most, mert úgy illik, hogy teljesítsük mindazt, ami igazságos.'' Erre ,János engedett neki. 

 Jézus pedig megkeresztelkedett. Mihelyt feljött a vízből, íme, megnyílt az ég, és látta Isten Lelkét galamb 

módjára magára szállni. És íme, hang hallatszott az égből: ,,Ez az én szeretett Fiam, akiben kedvem telik!'' 

 

Évkezdet

Isten anyjának ünnepével kezdtük el a polgári évet. A 

Szűzanyát köszöntöttük, aki által nekünk adta az Úr 

megváltónkat, Jézus Krisztust. Ő általa lett emberré az Isten, 

testvérünkké az Isten Fia. Így lettünk mi Jézus testvérei, a 

Mennyei Atya gyermekei. Így lett nekünk is égi édesanyánk, 

akinek közbenjárásáért bizalommal fohászkodhatunk. Mint jó 

anya, közbenjár értünk Urunknál és testvérünknél. Méltó 

kezdet ez az évnek. 

 Azután eltelik egy hét, és ismét egy kicsit karácsonyi a 

hangulatunk: Urunk megjelenése, vagyis vízkereszt ünnepe 

következik. Jelképesen kinyilatkoztatja magát Megváltónk az 

egész világnak, amelyet a bölcsek jelképeznek. Egyben a hit 

ünnepe is.  

 Azt mondják, tudósok, csillagászok voltak a napkeleti 

bölcsek. Meglátták a fényes csillagot Izrael csillagképében, 

tudták, hogy király született, hatalmas uralkodó. Azonnal útra 

kelnek, hogy köszöntsék a az új királyt. Nem késlekedtek, 

nem tanakodtak, mit tegyenek, hanem elindultak, pedig az 

útjuk nem volt egyszerű. Követték a csillagot magas, zord, 

hideg hegyeken, forró sivatagokon keresztül. Elviselték a 

hideg szeleket, mindent eláztató esőket, perzselő napsütést, a 

tagjaikba kúszó egyre nagyobb fáradtságot. Mindezt csak 

azért, hogy lássák az új uralkodót. Végre megérkeznek 

Jeruzsálembe, de nem találnak újszülött királyt, csak egy, a 

hatalmáért reszkető uralkodót, aki megrémül a hír hallatán, 

hogy utódja megszületett. Heródes azonnal tudja, miről lehet 

szó. Hívatja az írástudókat, mert a kisgyermek nem lehet 

más, csak az ígért messiás, aki megváltja népét, de neki 

tudnia kell, hol és mikor született, mert attól fél, hatalma, 

vagyona, jóléte elvész. Kémnek akarja küldeni messzi földről 

érkezett látogatóit, hogy aztán végezzen a trónkövetelővel. 

 De nézzük a bölcseket: nem szegi kedvüket, hogy egy Isten 

háta mögötti faluba kell menniük, mert oda irányítják őket az 

írások. Indulnak, keresik a kisdedet, vezeti őket a csillag. 

Megérkeznek Betlehem szegényes istállójába, és nem 

fordulnak vissza a jászolban fekvő gyermek szegénysége, 

sanyarú helyzete láttán! Felismerik benne az új királyt, 

hiszik, hogy ő az, akinek csillaga napkeletről ide vezette őket, 

és leteszik ajándékaikat! Aranyat, tömjént és mirhát hoznak. 

Aranyat a Királynak, tömjént az Istennek, mirhát a szenvedő, 

halált értünk vállaló istenembernek, a Messiásnak. 

  Gyötrelmes vándorlás után a poros, félreeső falu világvégén 

lévő istállójának jászolában megtalálták, akit kerestek és 

hittek benne. Nekünk ebben mutatnak példát. Vajon mi 

    AGVETŐ 
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elfogadjuk a karácsonykor megszülettet kisdedet urunknak, 

királyunknak, megváltónknak? Felismerjük benne a 

Messiást? Van-e hitünk, van-e kitartásunk? 

 Mi emberek életünkben többnyire földre szegezett tekintettel 

járunk. A föld porában kutakodva keressük boldogulásunkat, 

várjuk szebb jövőnket, innen reméljük megváltásunkat is. A 

földet nézzük, az égre ritkán tekintünk. Pedig 

mindannyiunknak van egy csillagunk, mely mutatja az utat. 

Azt az utat, amely Istenhez vezet, amely utat mutat a mi 

nehéz vándorutunkon: földi életünkön. Csillag, amely erőt ad, 

ha elfáradunk, felkarol, ha lehanyatlunk. Végcélunk felé 

mutat: Isten felé.  

 Ezt a csillagot úgy hívják: Jézus Krisztus. Miértünk lett 

emberré az Atyának szeretett Fia, akiben kedve telt – ahogy 

halljuk megkeresztelkedésének ünnepén -, nekünk hozta az 

Úr üzenetét, értünk halt meg, üdvösségünkért támadt fel, 

hogy örökké ragyogó csillagunk legyen földi életünkben. 

 Emeljük föl szemeinket a földről, tekintsünk az égre, 

kövessük a csillagot. Csillagunkat, Jézust követve Istenhez 

érkezünk. Kövesük őt hittel, reménnyel, szeretettel. ( ) 

Esztergomi boldog özséb  

/A PÁLOS REND ALAPÍTÓJA/  

Boldog Özséb nevéhez fűződik az 

egyetlen magyar eredetű férfi 

szerzetesrend, a pálosok alapítása és 

megszervezése, amely mind vallási, 

mind művelődésügyi téren igen jelentős 

szerepet játszott nemcsak hazánk, hanem 

a szomszédos népek kultúrájának 

történetében is. 

 Az egykori esztergomi kanonok lelkét 

és szándékát a szenvedések érlelték meg. 

A tatárjárás idején a válságból kivezető 

utat az egyéni példaadásban, az 

engesztelésben, a szeretetben és Krisztus 

keresztjének különös tiszteletében jelölte 

meg. 

 Mint kanonok, minden jövedelmét a 

szegények szolgálatára fordította. 

Vendégszerető háza közismert volt 

Esztergomban. Kapuja tárva-nyitva 

állott boldog-boldogtalan számára. A 

szegényeknek nemcsak testüket táplálta 

és ruházta, hanem lelkükkel is törődött. 

Az egyszerű, tanulatlan emberek 

oktatására fordította szabad idejét. 

 Azok között, akik Özséb kanonok 

vendégszerető házában gyakran 

megfordultak, akadtak olyanok is, akik 

nem kéregetni jöttek. Vesszőből font 

kosarakat, fából faragott házi eszközöket 

hoztak, és szerényen csak azt kérték, 

hogy cserélje be nekik ezeket élelemre 

vagy ruhára. A remeték szürke 

köntösében jártak, és a pilisi 

erdőrengeteg szent magányában éltek, 

ahol teljesen elvonulva a világtól, 

egészen az imának és vezeklésnek 

szentelték magukat. 

 Özséb atya mély vonzalommal fordult 

feléjük, és szívesen elbeszélgetett velük. 

Nagyon megszerette ezeket a halk szavú, 

imádságos és szerény embereket. A 

velük való társalgás annyira 

megindította, hogy többször is felkereste 

őket remeteségükben. Megcsodálta 

igénytelen, egyszerű, istenes életüket a 

hegyek és az erdők szépséges és áhítatos 

csendjében. Megszerette tiszta életük 

zavartalan békéjét. Valószínűleg "lelki 

atyjuk" is volt: gyóntatta, és vezette őket 

a lelki élet ösvényein. A velük való 

beszélgetések "Isten ösztökéi" voltak 

Özséb számára, amelyek egyre jobban a 

magány felé hajtották őt. Egyre jobban 

vágyódott a pilisi erdők vadonába, de 

tervének keresztülvitelét késleltette az 

országra zúduló tatár betörés 1241-ben. 

A Batu kán személyes vezetése alatt álló 

tatár sereg másfél évi pusztítás után 

Ogatáj főkán halála hírére visszavonult. 

Özséb atya alaposan kivette részét a testi 

és lelki romeltakarításból, újjáépítésből 

négy éven keresztül. 1246-ban 

lemondott kanonoki méltóságáról, javait 

szétosztotta a rászorulók között, és 

Váncsai István érsek engedélyével a 

Pilisszántó közelében lévő sziklás 

rengetegbe vonult, ahol az imádság, a 

böjt és az engesztelés által kegyelmet 

esdett mostoha sorsú nemzete számára. 

 A pilisi remete első ténykedése az volt, 

hogy hármas barlangja alatt a forrás 

mellé letűzte a szent keresztet. 

Életszentségének híre hamar elterjedt az 

egész vidéken, és sokan járultak hozzá 

tanácsait kikérni, és tanítását hallgatni. 

Nemsokára követői is akadtak, akik 

magukévá tették szigorú vezeklő 

életmódját. 

 Boldog Özséb személye a realitás 

talaján áll, nem szövik át legendás 

aranyszálak. Egy alkalommal mégis 

csodálatos látomásban részesült, amely 

döntő volt további életútjára. Egy éjjel, 

imádság közben, az erdő mélyén sok 

apró lángot pillantott meg. A lángocskák 

egymás felé tartottak, s végül Özséb atya 

keresztje előtt tüzes fénynyalábbá 

olvadtak össze. 

 Özséb úgy érezte, hogy ez a különös 

tünemény égi jel, figyelmeztetés, hogy a 

szétszórtan élő remeték lángjait össze 

kell gyűjtenie egy közösségbe, ahol 

életükkel, példájukkal, tudományukkal 

napként ragyoghatnak az Egyházban, 

taníthatják és támogathatják egymást 

Isten buzgóbb szolgálatára. 

 1250-ben Pilisszántó közelében, a 

kesztölci völgy fölötti kis magaslaton, 

ahol hármas teraszt képeztek ki, délről 

kisebb templomot építettek a Szent 

Kereszt megtalálásának tiszteletére. A 

csúcsíves templomhoz észak felől 

négyszögletes monostor csatlakozott az 

együtt lakó remeték számára, magas 

fallal körülvéve. 

 Özséb ezután sorra járta az országban a 

nagyobb remeteségeket. Először a Pécs 

melletti Szent Jakab-hegyi remetékhez 

ment, akik már 1225-től közös élete 

életek. Elkérte a Bertalan pécsi püspök 

által készített szabályzatukat. A két 

monostor ekkor egyesült, amelynek 

tagjai őt választották meg első 

tartományfőnökükké, elismerve magas 

képzettségét, életszentségét és szervezői 

képességét. Közösségük égi patrónusává 

Remete Szent Pált tették meg, s magukat 

"Első Remete Szent Pál testvéreinek" 

nevezték. Mivel az első monostor a 

Szent Kereszt tiszteletére épült, sokáig a 

"Szent Kereszt testvéreinek" is hívták 

őket. 

 E két kolostorhoz az idők folyamán 

egyre több és több kolostor csatlakozott, 

amelyek a Bertalan-féle szabályzat, 

majd később az egyes egyházmegyék 

püspökeinek regulái szerint éltek. 

 Boldog Özséb 1262-ben néhány 

társával Rómába ment, hogy a Szentszék 

jóváhagyását és megerősítését 

megszerezze a rendlapításhoz. Itt 

sikerült megszereznie a magyar 

édesanyától származó Aquinói Szent 

Tamás pártfogását IV. Orbán pápa előtt. 

A pápa jóváhagyta az új Rendet, de nem 

engedte meg Szent Ágoston Regulájának 

átvételét, mert nem voltak biztosítva a 

szükséges anyagi feltételek. A Rend 

hivatalos, római jóváhagyása csak 1308-

ban történt meg. 

 Esztergomi Boldog Özséb atya 1270. 

január 20-án halt meg az általa alapított 

Szent Kereszt monostorban súlyos 

betegség után. Halálos ágyán a 

szabályok pontos megtartására, a testvéri 

szeretetre és példaadásra buzdította 

tanítványait, valamint az elmélkedés és 

magány szeretetére, és Krisztus buzgó 

követésére. Jézus és Mária szent nevével 

ajkán lehelte ki lelkét. A templom 

sírboltjában temették el rendtársai, akik 

azzal vigasztalták egymást, hogy földi 

atya helyett égi pártfogót nyertek. 

(† P. Bolváry László Pál OSPPE)
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Remete Szent Pál 
A thébai remeték atyja. A Déciusz-féle üldözéskor (250) a thébai hegyek közé menekült, és ott egy sziklabarlangban hatvan 

évig élt minden embertől távol: elmélkedésben és önmegtagadásban, míg 113 éves korában a 96 éves Remete Szent Antal rá 

nem talált. Legendás életének történetét Szent Jeromos írta le. Holttestét 1381-ben Nagy Lajos királyunk megkapta Velencétől, 

és a budaszentlőrinci pálos kolostorban helyezték el, amely a Remete Szent Pálról nevezett Pálos rend központi háza volt. 

 

„Hirdeti tiszta gyermekajk…” 

 

December 23-án – remélem, hagyományteremtő módon – az 

óvodások műsorát láthattuk templomunkban. Megjelenítették 

a maguk módján karácsony eseményeit, rendben, 

fegyelmezetten előadva a megtanultakat. Egy kis darabot 

láthattunk a mennyek országából, hisz ne feledjük: ha nem 

leszünk olyanok, mint a gyermekek, nem juthatunk be Isten 

országába. Ők pedig igazi kisgyermekek, őszinte, tiszta lelkű 

gyermekek voltak az Úr házában. Lélekben újra mi is kis 

óvodások lettünk, 3-6 éves gyermekek, akik őszinte 

csodálkozással állnak a karácsony titka előtt, és hiszik, hogy a 

hajasbabát és a kisautót a Jézuska csak nekik hozza ezen a 

meghitt, különleges, semmi máshoz nem hasonlítható  

éjszakán, és jövetelét angyalszárnyak halk suhogása és 

csengettyűszó jelzi, és édesapánk, édesanyánk azért lehetett 

bent a szobában, hogy segítsen az ajándékokat a fa alá rakni 

és ő is őszinte kíváncsisággal várja, vajon mi kerül elő a 

fenyő alatt lévő titokzatos csomagokból. 

 A címbeli éneksor jutott eszembe, mikor visszagondoltam 

erre a kora estére. Tiszta gyermekajkak hirdették a szent 

éjszaka örömhírét: Megváltónk született! 

 Köszönet azoknak, akik felkészítették a kisgyermekeket e 

lélekmelengető szereplésre! ( ) 
 

„isten dicséretre mégiscsak 

kiállok / de boldogok a 

pásztorok s a Három királyok.” 

 

December 24-én, szívünkben még az ovisok műsorának 

emlékével jöttünk el ismét a templomba, hogy az iskolások 

karácsonyi jelenetét megnézzük. Mégsem volt bennünk 

azonban az az érzés, hogy ezt a történetet már ismerjük, már 

hallottuk. Mint ha csak az előző napi ünnepi műsor 

folytatására jöttünk volna el. Összekötötte a két napot a 

szenteste ígérete, a karácsony öröme, és maguk a szereplők. 

Ahol a kicsik legidősebbjének életkora volt, ott kezdődött a 

nagyok legfiatalabbikáé.  A kisgyermekek világát kötötték 

össze ezzel a műsorral a gyermekekével, fiatalokéval, 

felnőttekével. 

 Végig kísérhettük a szent éjszakát megelőző és azt követő 

eseményeket, együtt vándoroltunk a bölcsekkel, találtuk meg 

velük a Királyt, az angyalok bennünket is keltettek, mi is 

hamar indultunk a pásztorokkal Betlehem istállójába, 

köszönteni a Messiást. 

 Megtaláltuk az Istenhez vezető csillagunkat. Máriával és 

Józseffel együtt dédelgettük szívünkben a Kisdedet, hogy 

aztán ki pásztorként, ki napkeleti bölcsként, a legnagyobb 

uralkodót kereső királyként induljon haza megünnepelni 

Krisztus születését. Kiállni Istent dicsérni. Ezt a karácsonyi 

üzenetet vigyük magunkkal haza erre az éjszakára:  

 

”Mit adhatok azért én  

édes Jézus neked?  

a szeretetnek éjén  

örök szeretetet,  

 

magamat istállónak,  

alomnak testemet  

és a szívem jászolnak  

engedem át neked.”  

( )

 

Lelki programok voltak 2007-ben 

- Újra szerveződött a Rózsafüzér társulat 50 taggal, 

minden hónap első hétvégéjén titokcserére jövünk össze, 

melyen elmondjuk a Lorettói litániát. 

- Megindult engesztelésünk: minden hónap 13-án 

engesztelő napot tartottunk. 

- Nagyböjt: péntekenként keresztutat jártunk, bevontuk 

egy-egy szombaton az időseket, a gyermekeket, a 

fiatalokat, családokat 

- Ugyancsak ehhez kapcsolódóan virágvasárnap és 

nagypénteken énekelve adtuk elő a passiót. Megtartottuk 

a nagyheti szertartásokat, nagyszombat este körmenettel. 

- Májusban minden hétköznap elmondtuk a Lorettói 

litániát. Május 13-án Fatimai napot tartottunk templomon 

belüli körmenettel. 

- Megtekintettük a Polányi passiót Magyarpolányban 
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AGVETŐ AGVETŐ 

VIDÁM PERCEK 
Bemegy a rendőr a fodrászhoz fülhallgatóval a fején. 

- Kérem, vegye le, hogy meg tudjam rendesen nyírni - mondja a fodrász. 

- Nem veszem le, mert az életem függ tőle - mondja a rendőr. 

A fodrász nagy nehezen körbenyírja, ahogy csak tudja, de a végére már megunja a kínlódást, és lekapja a rendőr fejéről a 

fülhallgatót. Az azonnal holtan esik össze. 

- Mit tettem! - kiált fel a fodrász, és kíváncsian belehallgat a fülhallgatóba, ahol ezt hallja: "belégzés, kilégzés". 

 

Az öreg házaspár a mennybe kerül. Körülnéznek, csodálatos minden, csiripelnek a madarak, ragyog a nap, kék az ég, álmodni 

sem lehetne szebbet. 

Az öregúr egy hirtelen mozdulattal lecsavar egy fülest anyának. 

- Ezt most miért kaptam? 

- Ha nincs az a hülye diétád, már két éve itt lehetnénk...! 

 

Elérhetőségek: 

 

Horváth Tamás plébános: Plébánia: 8558 Csót Rákóczi 

u. 28. 

Tel.: 89/354-246; Mobil: 06/20/770-8259 

 

Leitner Pál állandó diakonus: Tel.: 89/352-009; Mobil: 

06/20/828-0735 

 

Kiadja: Róm.Kat. Plébánia Pápateszér © 
Kiadásért felel és szerkeszti: Leitner Pál állandó 

diakonus 

- Június 16-án volt az állandó diakonusok felszentelése 

Veszprémben, majd másnap Pápateszéren ünnepi 

szentmise főtisztelendő Farkas János és Horváth Tamás 

pébános urak és Leitner Pál állandó diakonus 

közreműködésével. 

- Június 18-tól hittanos tábor Bakonykoppányban, első 

héten az alsó tagozatosok, második héten a felsősök 

táboroztak a plébánián. 

- Augusztusban zarándoklaton jártunk 

Péliföldszentkereszten és Esztergomban. 

-  Szeptemberben tartottuk templomunk búcsúját, melyre 

az énekkar külön énekekkel készült. Lisieux-i Szent 

Teréz ereklyéjét magyarországi látogatása során 2007. 

szeptember 4-től 5-ig Főegyházmegyénkben 

köszönthettük, ahová plébániánkról is indultak 

zarándokok. 

- Októberben minden hétköznap imádkoztuk a rózsafüzért, 

13-án pedig Attyapusztára zarándokoltunk az engesztelő 

napra. Megjelentettük plébániai újságunk első számát. A 

címe: Magvető. 

- Ugyancsak októberben Nagymaroson voltunk az ifjúsági 

találkozón. Szintén e hónapban játszóházat szerveztünk a 

hittanosoknak az iskola tornatermében és a plébánián. 

- Elkészült a templom tetőzetének javítása, cserepezése, 

bádogozása, csatornázása. 

- Halottainkról emlékeztünk meg a temetőben november 1-

én evangélikus testvéreinkkel közösen. 

- Sillye Jenő és felesége tanuságtételét hallhattuk és 

épülhettünk ez által Csóton. 

- Advent minden szombatján gyertyagyújtással is 

készültünk Megváltónk születésének ünnepére, melyre az 

énekkar külön énekekkel készült. Ezen alkalmak egyikén 

a Nyugdíjas Klub énekes, verses, prózás megemlékezését 

is meghallgathattuk. 

- A Szállást keres a Szent Család ájtatosság ez évben is 

lelki vígaszt adott a rajta részt vevőknek a plébánián. 

- December 23-án délután az óvodások, december 24-án 

délután az iskolások karácsonyi műsorával készültünk a 

szentestére, amikor az igeliturgia keretében megáldottuk 

a hívek adományaiból készült új betlehemet, majd 

másnap megünnepeltük Jézus születését. 

- December 31-én hálát adtunk az Úrnak az elmúlt évért. 

Megköszönjük mindenkinek a munkáját, aki elősegítette az 

egyházközség működését az elmúlt évben: templomban, 

sekrestyében végzett munkájával, templomtakarítással, 

orgonajátékkal, énekkar szervezésével, ünnepeink 

megszervezésével, templomunk díszítésével, karácsonyfa 

állítással. Köszönjük a templom felújítására és az új 

betlehemi istálló figuráinak beszerzésére szánt adományokat, 

a zarándoklatainkhoz nyújtott támogatást és végül, de nem 

utolsó sorban a közösségünkért, mindannyiunkért elmondott 

imákat.( )

 

Áldd meg Uram Magyarországot!  
Áldd meg, Uram a Te magyar népedet!  

Oldozd fel és szabadítsd meg ellened, 

mások és önmaga ellen elkövetett 

bűneitől az erkölcs terén, szociális és 

gazdasági téren, a természet, az élet 

ellen elkövetett bűneitől. Saját múltja, 

jelene és jövője ellen elkövetett 

számtalan bűnétől.  

 Szabadíts meg minket Uram, a 

gyűlölködéstől, a kitartás hiányától! 

Segíts minket Uram, hogy  

a jó győzzön és ne a gonosz;  

az igazság, ne a hamisság;  

az erő és ne az erőszak;  

a szeretet, ne pedig a gyűlölet;  

a józanság és ne az indulatok;  

a megfontolás, ne a kapkodás;  

az okosság, ne az ostobaság;  

a szorgalom, ne az irigység;  

a tehetség győzzön és ne a könyöklés!  

 Szabadíts meg, minket Uram, a 

gonosztól és minden rossztól, oltalmazz 

és védelmezz minket a súlyos 

csapásoktól! Szenvedő testvéreinket 

különösen segítsd meg!  

 Adj nekünk bort, búzát, békességet!  

Változtasd át a bort a Te szent véreddé, 

a búzakenyeret a Te szent testeddé, a 

békét a Te békéddé, örök örömünkké! 

Ámen 

 

Fohász… 

 

Uram, Istenem, én reményem, hallgass 

meg engem! 

Ne engedd, hogy belefáradjak 

keresésedbe. 

Adj erőt, hogy mindig és mindenütt 

Arcod látására törekedjem. 

Önts belém reményt, hogy minden 

lépéssel közelebb kerüljek Hozzád. 

Te ismered erőmet, és gyengeségeimet, 

őrizd az egyiket, és gyógyítsd a 

másikat! 

Te juss eszembe mindenütt: szeretnélek 

megismerni és megszeretni!                                                                                     

(Szent Ágoston) 

 

Lakásunk békés nyugalmáért  
Kérünk urunk, látogasd meg ezt a 

hajlékot és az ellenség minden 

cselvetését messze űzd el tőle! Szent 

angyalaid lakjanak benne, akik minket 

békében őrizzenek és áldásod legyen 

rajtunk mindig, Krisztus, a mi Urunk 

által. Amen 

 
 


