„A rózsafüzér – jóllehet jellegzetesen máriás
imádság – lényegét tekintve krisztologikus.
Alkotóelemeinek egyszerűségében sűrítve
tartalmazza az egész evangéliumi üzenet
mélységét, melynek mintegy rövid összefoglalása.
Benne visszhangzik Mária imádsága, az ő örök
Magnificatja, a megváltó megtestesülés művéért,
mely az ő szűz méhében kezdődött el. A
rózsafüzérrel a keresztény nép beiratkozik Mária
iskolájába, hogy bevezessék Krisztus arca
szépségének szemlélésébe és az ő szeretete
mélységének megtapasztalásába. A rózsafüzér
által a hívő kegyelmek bőségét nyeri el, mintegy
magának a Megváltó Anyjának kezéből.”
(II. János Pál pápa)

Legkegyesebb Szűzanya, Mária!
Sohasem hallotta még senki, hogy te
gyámoltalanul magára hagytad azt, aki
oltalmad alá folyamodott,
segítségedért esdekelt, vagy
szószólásodat kérte.
Én is hasonló bizalomtól lelkesítve
sietek hozzád, szüzek szent Szüze!
Hozzád jövök, Anyám, és mint
szegény bűnös sóhajtozva lábadhoz
borulok.
Ne vesd meg szavaimat, örök Igének
szent Anyja, hanem hallgasd meg
kegyelmesen. Ámen.

Ave Maria, gratia plena,
Dominus tecum, Benedicta tu. (2)
Jézus nékünk adtál anyát.
kér és áld, ha szívünk fáj.
Hála Jézus, hála Néked,
mert van egy drága imánk!
Térden állva hívunk Téged,
vidd el álmunk Krisztus elé!
Jézus Anyja, hű Mária,
add, hogy lássuk Fiad!

Urunk Jézus Krisztus,Te, aki megtanítottál minket,
hogy irgalmasak legyünk, mint az égi Atya,
és azt mondtad nekünk,hogy aki téged lát, az Őt látja,
mutasd meg nekünk arcodat és mi üdvözülünk.

A te szerető tekinteted
megszabadította Zakeust és Mátét a pénz rabszolgaságából;
a házasságtörő asszonyt és Magdolnát attól,
hogy boldogságukat csupán egy teremtményben keressék;
sírva fakasztotta Pétert a tagadása után,
és biztosította a mennyországot a bűnbánó latornak.
Tedd, hogy valamennyien magunkra vegyük szavaidat,
melyeket a szamaritánus asszonynak mondtál:
Ha ismernéd Isten ajándékát!
Te vagy a láthatatlan Atya látható arca, azé az Istené,
aki mindenhatóságát elsősorban a megbocsátáson
és az irgalmasságon keresztül mutatja meg:
tedd, hogy az egyház a világban a Te látható arcod legyen,
az ő Uráé, aki feltámadt a dicsőségben.

Te azt akartad, hogy papjaidat is gyöngeséggel ruházd föl,
hogy igaz együttérzéssel viseltessenek azok iránt,
akik tudatlanságban és tévedésben vannak:
tedd, hogy bárki hozzájuk járul, úgy érezze,
hogy Isten várja, szereti őt és megbocsát neki.
Küldd el Lelkedet és szentelj meg mindnyájunkat felkenése által,
hogy az Irgalmasság Jubileuma az Úr kegyelmi éve legyen,
és egyházad megújult lelkesedéssel vihesse el
a szegényeknek az örömhírt,
hirdesse a börtönök foglyainak
és az elnyomottaknak a szabadságot,
a vakoknak pedig adja vissza látásukat.
Mária, az Irgalmasság Anyja közbenjárására kérjük ezt Tőled,
aki élsz és uralkodol az Atyával
és a Szentlélekkel örökkön örökké.
(Ferenc Pápa)

† EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből
Adjátok meg a császárnak, ami a császáré, az Istennek pedig, ami az Istené.
Abban az időben:
A farizeusok félrevonultak és megtanácskozták, hogyan tudnának belekötni
Jézus szavaiba. Majd odaküldték hozzá tanítványaikat és a Heródes-pártrakat a
következő kérdéssel: „Mester! Tudjuk, hogy igazat beszélsz, és az Isten útját az
igazsághoz híven tanítod, és nem vagy tekintettel az emberek személyére.
Mondd hát meg nekünk, mi a véleményed: Szabad-e adót fizetni a császárnak
vagy nem?” De Jézus felismerte gonoszságukat és így szólt hozzájuk: „Miért
kísértetek, ti képmutatók! Mutassátok csak meg az adópénzt!” Aztán
megkérdezte tőlük: „Kinek a képe és a felirata ez?” Azok azt felelték: „A
császáré.” Erre ő így szólt hozzájuk: „Akkor hát adjátok meg a császárnak, ami a
császáré – az Istennek pedig, ami az Istené!” Ennek hallatára elcsodálkoztak,
otthagyták őt, és elmentek.
Ezek az evangélium igéi.
Mt 22,15-21

Könyörgések
Imádkozzunk mindazokért, akik hűségesen hirdetik igédet! Add, hogy fölismerjünk minden
embertársunkban, s ne engedd, hogy átnézzünk a szegényeken és az elhagyatottakon!
Kérünk téged, hallgass meg minket!
Add, Urunk, hogy az Egyház pásztorai egymással egyetértésben őrizzék és hirdessék a te országod
törvényeit! Add, hogy Egyházadban a testvéri szeretet jelei lehessünk!
Kérünk téged, hallgass meg minket!
Urunk, hogy a népek vezetői megalkuvás nélkül mindenki érdekét, a közjót szolgálják! Imádkozzunk
azokért, akik a közéletben felelősséget viselnek, hogy mindenki jólétéért cselekedjenek!
Kérünk téged, hallgass meg minket!
Urunk, hogy híveid áldozatos szeretettel munkálják embertársaik földi jólétét és örök boldogságát!
Imádkozzunk a kizsákmányoltakért és a munkanélküliekért, add, hogy emberi jogaikat tiszteletben tartsák!
Imádkozzunk a bebörtönzöttekért, és a társadalom peremére szorultakért, add, hogy együtt érezzünk
szenvedésükkel!
Kérünk téged, hallgass meg minket!
Imádkozzunk az elhagyott gyerekekért, és mindazokért, akik őket szeretettel befogadják!
Kérünk téged, hallgass meg minket!

Imádkozzunk a tudósokért és kutatókért, hogy munkájukkal az egész emberiség javát keressék!
Kérünk téged, hallgass meg minket!

Oltalmad alá futunk
Istennek szent Anyja!
Könyörgésünket meg ne vesd
szükségünk idején,
hanem oltalmazz meg minket
minden veszedelemtől,
mindenkor dicsőséges
és áldott Szűz.
Miasszonyunk, mi közbenjárónk,
mi szószólónk!
Engeszteld meg Szent Fiadat,
Mutass be minket Szent Fiadnak!
Ámen

