
ÉNEKELÜNK: 

|:Ne félj, mert megváltottalak, 

neveden szólítottalak, 

karjaimba zártalak, 

örökre enyém vagy! :|

Viruló réteken át, 

hűs forrás felé vezetlek, 

Pásztorod vagyok, 

elveszni senkit nem hagyok, 

Karom feléd tárom, 

kiárad áldásom. 

Nem rejtőzöm el, 

szívem a szívednek felel, 

amikor úgy érzed, 

nyomaszt az élet. 



IMA 148 zsoltár

1.- Dicsérjétek az Urat a mennyből, dicsérjétek a 

magasságban!

2.- Dicsérjétek, angyalai mind, dicsérjétek, égi seregek!

1.- Dicsérjétek, nap és hold, dicsérjétek, fénylő csillagok!

2.- Dicsérjétek, egeknek egei, dicsérjétek, minden vizek 

az ég felett!

1.- Dicsérjék az Úr nevét, mert az ő parancsára lettek!

2.- Odaállította őket minden időkre, törvényt szabott 

nekik, amely el nem évül.

1.- Dicsérjétek az Urat a földről, tengeri szörnyek és 

tenger mélységei!

2.- Tűz és jégeső, felhő és hó, dübörgő viharok, melyek 

akaratát teljesítitek.

1.- Mind ti hegyek és halmok, gyümölcsfák és mind ti 

cédrusok.



2.- Mind ti erdei és mezei állatok, mászó férgek és szárnyas madarak.

1.- Föld királyai és mind ti nemzetek, fejedelmei és bírái a földnek.

2.- Mind ti ifjak és leányok, öregek és gyermekek.

1.- Mindnyájan dicsérjétek az Úr nevét, mert egyedül az ő neve magasztos! Fönsége 

felülmúlja az eget és a földet, fölemelte népe fejét.

2.- Dicsőségére válik mindenkinek, aki hűséges hozzá. Izrael fiainak, a népnek, amely 

közel van hozzá.

1.- Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, 

2.- miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.



EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből

Aztán föltekintett és figyelte, hogyan dobják a gazdagok alamizsnájukat a templom 

perselyébe. 2Észrevette, hogy egy szegény özvegyasszony két fillért dobott be. 3Erre 

megjegyezte: „Bizony mondom nektek: ez a szegény özvegy többet dobott be, mint 

bárki a többiek közül. 4A többiek ugyanis abból adtak alamizsnát Istennek, amiben 

bővelkednek, ez azonban mindent odaadott, ami szegénységéből telt: egész 

megélhetését.”            

Ezek az evangélium igéi.



Jézus életem erőm, békém 

|:Jézus életem erőm, békém, 

Jézus társam, örömöm. 

Benned bízom, Te vagy az Úr, 

már nincs mit félnem, 

mert bennem élsz,

már nincs mit félnem 

mert bennem élsz.:|  



KÖNYÖRGES

1.- Teremtő és megváltó Isten, a világ 

békességének forrása, 

legyél az életünk!

2. Krisztus, te arra hívsz, hogy megosszuk 

másokkal mindenünket, 

egyesíts minket szeretetedben!

3.- Krisztus, pásztorunk, te megkeresed és 

megmented az elveszettet, meglátogatod a 

magányost és az elhagyatottat, 

erősítsd meg reményünket!

4.- Vigasztaló Lélek, örömöt és bizalmat 

ébresztesz bennünk, 

tölts el minket szereteteddel!

5.- Vigasztaló Lélek, te megbocsátó 

szeretetet ébresztesz bennünk, 

jöjj és lakozz szívünkben!



Ima „Laudato si’ évfordulójának évébe. Ferenc pápa

Szerető Isten, a menny, a föld és minden benne élő teremtője! Nyisd meg elménket, és 

érintsd meg szívünket, hogy része lehessünk a teremtésnek, a te ajándékodnak!

Állj a rászorulók mellett ezekben a nehéz időkben, különösen a legszegényebbek és 

legkiszolgáltatottabbak mellett! Segíts, hogy teremtő szolidaritásvállalással tudjunk 

szembenézni e világjárvány következményeivel!

Add, hogy bátran el tudjuk fogadni a közjó keresése érdekében hozott intézkedéseket!

És hogy most jobban átérezzük, mint valaha, hogy mindnyájan kapcsolatban állunk 

egymással, és egymásra vagyunk utalva!

Segíts, hogy meghalljuk és megválaszoljuk a föld és a szegények segélykiáltását!

A mostani szenvedések lehessenek egy testvériesebb és fenntarthatóbb világ 

szülésének fájdalmai!

A segítő Szűz Mária szerető pillantása alatt kérünk téged, Krisztus, a mi Urunk által. 

Ámen.



ÉNEKELÜNK: 

|:Mert Te, Uram, fenséges vagy a földön,                  

És felmagasztaltattál minden isten fölött!:|

|:Imádunk Téged, imádunk Téged,    

Imádunk Téged, ó Urunk!:|

MI ATYÁNK


