
Kedves Híveim! 

 

Oltalmad alá futunk,  

Istennek szent Anyja, 

könyörgésünket  

meg ne vesd  

szükségünk idején, 

hanem oltalmazz meg  

minket minden veszede-
lemtől, 

mindenkor dicsőséges  

és áldott Szűz! 

Mi Asszonyunk,  

közbenjárónk  

és szószólónk, 

engeszteld meg nekünk 

 szent Fiadat, 

ajánlj minket  

szent Fiadnak, 

mutass be minket  

szent Fiadnak! 

Ámen. 

2007.  
július 

Árpád-házi  
Szent Margit 
Plébánia  

Liturgikus lap 
ÜZENET 

Hazatértem a kórházból, igaz nem vígan és dalolva, mert a 3 hét és a 2 műtét 
bizony eléggé legyengített. A következő hetekben erősödnöm kell. Kicsit 
híznom, hiszen 12 kilót adtam le. Persze lassan elkezdek majd misézni is, 
nemcsak vasárnaponként. Ősszel még hátra lesz egy műtét, valószínűleg 
szeptemberben. Szeretném megköszönni a sok imádságot, izgulást értem. 
Biztos, hogy a Mindenható meghallgatta a kéréseket és a Szűzanya is fogta 
kezem, még akkor is ha sokszor nagyon nehéz volt, van a kereszt. Kérem a 
további imákat még, hogy megerősödhesselek és az őszi műtét is sikeres le-
gyen. A kórházban az ember sok beteget látott, sokakat élet és halál között, 
így kérem, hogy az értem végzett imák mellett gondoljunk a betegekre, szen-
vedőkre, azokra akik talán nemsoká megjelennek a Mindenható színe előtt. 

Köszönöm! 

 

 

Évközi 14. vasárnap 

EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből 10, 1-9 

•  

Jézus munkásokat hív aratásba,és hatalmat ad nekik az evangélium hirdeté-

sére. Aki befogadja őket, Isten békéjét kapja jutalmul. 

 

Az apostolok kiválasztása után Jézus kiválasztott más hetvenkét tanítványt, 
és elküldte őket kettesével maga előtt minden városba és helységbe, ahová 
menni szándékozott. 

Így szólt hozzájuk: ,,Az aratnivaló sok, de a munkás kevés. Kérjétek hát az 
aratás Urát, küldjön munkásokat aratásába. 

Menjetek! Úgy küldelek titeket, mint bárányokat a farkasok közé. Ne vigye-
tek magatokkal se erszényt, se tarisznyát, se sarut. Az úton senkit se köszönt-
setek. Ha betértek egy házba, először is ezt mondjátok: Békesség e háznak! 
Ha békesség fia lakik ott, rászáll a ti békességtele, ha nem, visszaszáll rátok. 
Maradjatok ugyanabban a házban, és azt egyétek és igyátok, amijük van. 
Mert méltó a munkás a maga bérére. Ne járjatok házról házra. 

Ha egy városba érkeztek, és szívesen látnak titeket, egyétek, amit elétek ad-
nak. Gyógyítsátok meg ott a betegeket, és hirdessétek: Elérkezett hozzátok 
az Isten országa!'' 
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ÜZENET  2 

Én édes Istenem, el fogom előtted beszélni szükségeimet, nem azért, mintha Te azokat nem 
tudnád, kinek szemei előtt mindenek ki vannak nyitva, hanem csak éppen azért, hogy midőn 
azokat zokogásaim és szívszorongatásom között elődbe adom, a te nagy irgalmasságod kíván-
ságát inkább felgyullasszam magamban, és a te kegyelmedből megérdemelhessem azoknak 
orvosságát. Engedd, Uram, megzabolázását tévelygő ítéletemnek, akaratomnak, belső indula-
taimnak és érzékenységemnek, nehogy ezek valaha megcsaljanak és elvonjanak azoktól, amik 
neked tetszenek. Add; Uram, hogy igazán megvessem a földi jókat, mértéktelenül ne keres-
sem a becsületet: hanem tebenned legyen minden becsületem, igaz kincsem és szeplőtelen 
gyönyörködésem. Szabadíts meg ellenségeimnek minden kísértéseitől és ravaszságától, azok-
tól főképpen, melyek a jónak színe alatt lappanganak: nehogy talán az igazságot keresvén az 
igaz jótól messze essem. Engedd, én Istenem, hogy az a hitem, melyet a te kegyelmedből ér-
demem fölött vettem, szüntelen megtartassék és öregbedjék bennem. Világosítsd meg elmé-
met égi világoddal, hogy az isteni titkokat megfoghassam, és amiket felőled és egyetlenegy 
Fiadról hiszek, tökéletesebben értsem. Adj állandó reménységet, hogy magam erejérôl éppen 
elfeledkezvén, minden gondjaimat a te szent gondviselésednek kebelébe helyezzem, s onnan 
várjak örök életet s annak elnyerésére szükséges eszközöket: Öntsd szívembe a te szent szere-
tetedet, hogy téged tökéletesen önmagadért, felebarátimat, pedig teérted szeressem. Engedd 
meg, hogy az én akaratom egybe legyen kapcsolva szent akaratoddal. Gerjeszd föl szívemben 
a te dicsőségednek és felebarátimnak ösztönét. Helyezd szívembe a könyörületességet; hogy 
felebarátim nyomorúságain és fájdalmain könyörüljek, s azokat tehetségem szerint segíthes-
sem. Adj engedelmes szívet, hogy a magam gondolatainak imádója ne legyek. Adj, Uram, 
buzgóságot is, hogy néked ne ímmel-ámmal, hanem serényen szolgáljak. Add, hogy magamra 
jó gondot viseljek, mindenfelé szemes legyek, hogy lelkemnek vesztét elkerülhessem és gon-
datlanságom miatt ne cselekedjem olyat, ami szent színed előtt kellemes nem volna. Engedd 
meg, hogy akaratom szeresse az igazságot, hogy kinek-kinek megadjam az övét. Áldj meg az 
imádság ajándékával, hogy mindenekben a te dicsőségedet keresvén, néked, Uramnak, Iste-
nemnek imádást, az angyaloknak és szenteknek illő tiszteletet adjak. Adj oly szívet, mely 
szüleimhez, kegyes elöljáróimhoz engedelmes, a velem jóttevőkhöz hálaadó, kedveseimhez 
édes, a cselekedetekben egyenes, a beszédben igaz. Adj erôs és nagy szívet, mely téged keres-
sen mindenben, a világi jókat éretted megvetni bátor legyen, ami fájdalmakat és nyomorúsá-
gokat rám adandasz, azokat örömest elszenvedje, s amit egyszer fölfog, azt véghez is vigye, 
mert a te szent Fiadnak szava ez: Aki mindvégig állhatatos lészen, üdvözülni fog. Mérsékeld, 
Uram, kívánságaimat, hogy az undok és förtelmes dolgoknak még az árnyékától is fussak, a 
jókat kívánjam, testem ékesítésében fölül ne haladjam a módot. Engedd a józanságot, hogy 
mind ételemben, mind italomban mértéket tartsak. Áldj meg a tisztaság és szemérem erköl-
csével, hogy testemet, a Szentlélek házát, tisztán és minden mocsok nélkül megtarthassam. 
Áldj meg kegyességgel is és szelídséggel, hogy a haragot és bosszút megzabolázhassam. Tégy 
alázatossá, hogy magam felől legcsekélyebb vélekedésben legyek, cselekedeteimben tisztes-
séges, beszédeimben okos; hogy semmi se legyen bennem, ami szent fölségednek nem tetsze-
nék. Nyugodjanak rajtam, Uram, a Szentléleknek ajándékai: az okosság, az értelem, a tanács, 
a bátorság, a tudomány, az áhítatosság és a félelem lelke, hogy ezen ajándékokkal tökéletes 
legyek minden erkölcsben. Más ajándékaidból pedig, melyek nélkül ellehetnék, azokat en-
gedd énnekem, melyek a lelkem üdvösségével s a te szent akaratod beteljesítésével éppen 
nem ellenkeznek. Engedd, hogy azon ajándékaiddal ne magamat, hanem tégedet keresselek. 
Áldj meg az állhatatosság ajándékával is, hogy mind holtomig, mind holtom után tebenned 
megmaradjak. Engedd meg, Uram, hogy úgy éljek, hogy bátran mondhassam a te apostolod-
dal: Kívánok feloszlani és a Krisztussal lenni. Adj, Uram, halálom óráján bensô világosságot, 
hogy a késztető világnak lépesvesszeit elkerülhessem. Öntsd szívembe az örökkévalóknak 
szeretetét, hogy e mulandókat örömest megvessem. Add akaratomnak valóságos megegyezé-
sét a te szent akaratoddal. Vedd el végre énrólam, szegény szolgádról mindazt, ami a keresz-
tényi tökéletességről akármi módon más útra vihetne. Adj, Uram, én Istenem, hathatós segít-
ségeket a szent életre és a szerencsés halálra. Ezek, én édes Istenem, kéréseim, ezek az én 
mindennapi kívánságaim; alázatos szívvel kérem, hogy irgalmasan teljesítsed nemcsak énben-
nem, hanem minden  felebarátomban; hogy ezen a világon mindenkor tessünk szent Fölséged-
nek, a másvilágon pedig a te szent színed látásában örökké gyönyörködhessünk. 

Ámen. 

 
 

Nazianzi  
Szent Gergely: 
   Betegen  

 
 

Krisztus, segíts! Kiáltok 
és magamra hagysz? 
Lankadt a nyelv, mely 
téged áldott. Tűröd ezt? 
Adj gyógyulást! Kérlek, 
ne dobd szolgádat el! 

Hadd álljak újra talpra, 
üdvösségedet 

hirdetni, megtisztítva 
népemnek szívét! 

Erőm tebenned, minde-
nem vagy, el ne hagyj! 
Elhagytalak akár csak 

egyszer téged én? 
 

(Madarassy Orsolya  
fordítása) 

 
 
 
Nem rejtettem el arco-
mat azok elől, 
akik gyaláztak és leköp-
döstek. 
Isten, az Úr, megsegít, 
ezért nem vallok szé-
gyent. 
Arcomat megkeményí-
tem, mint a kőszikla, 
s tudom, hogy nem kell 
szégyenkeznem. 
Közel van, aki igazságot 
szolgáltat nekem. 
Ki szállhat velem perbe? 
Álljunk ki együtt! Ki az 
ellenfelem? 
Jöjjön ide hozzám? 
Isten, az Úr, siet segítsé-
gemre. 
 
Izaiás próféta 
(50, 6--9) 
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„Szólj Uram,  
mert hallja  
a Te szolgád!”  
1Sám3,10 

1182 Budapest  
Fogaras u. 16. 

Telefonszám: 292-46-63 
 

Faxszám: 297-54-17 
 

www.szentmargit.hu 

 

A plébánia e-mail címei: 
ibenke@mail.interware.hu 

fogaras4@t-online.hu 

Árpád-házi  
Szent Margit Plébánia  

Az egyházadó 

(egyházközségi hozzájá-

rulás) a templomot segíti. 

Milyen jó volna, ha támo-

gatnánk egyházközségün-

ket! 

Számlaszámunk: 

11718000-20382870  

Csekken is fizethető! 

Csekk a templom bejára-

tánál található 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


