
 IGELAP 
Olvasmány 
Iz 66, 18–21 

Ezt mondja az Úr: „Ismerem cselekedeteiket és gondolataikat: eljövök, hogy összegyűjt-
sek minden népet és nyelvet. Eljönnek majd, és meglátják dicsőségemet. Jelet adok nekik; 
és azok közül, akik megszabadultak, elküldök néhányat a nemzetekhez: Tarzisz, Put, Lud, 
Mosek, Ros, Tubál és Jáván népéhez, a távoli szigetekre: azokhoz, akik soha nem hallottak 
rólam, és nem látták dicsőségemet. 

Visszahozzák majd minden testvéreteket ajándékul az Úrnak a nemzetek közül; lovakon, 
kocsikon, hordágyakon, öszvéreken és tevéken hozzák majd őket szent hegyemre, Jeruzsá-
lembe – mondja az Úr. Úgy, ahogy Izrael fiai hozzák az áldozati ajándékot az Úr házába, 
tiszta edényekben. És közülük is választok majd magamnak papokat és levitákat” – mond-
ja az Úr. 

Szentlecke 
Zsid 12, 5–7. 11–13 

Testvéreim! Megfeledkeztetek a vigasztalásról, amely nektek, a fiaknak szól: 
„Fiam, ne kicsinyeld le az Úr fenyítését, s ne csüggedj el, ha korhol. Mert megfenyíti az 

Úr, akit szeret, és megostoroz mindenkit, akit fiává fogad.” Maradjatok állhatatosak a fe-
nyítéskor: az Isten úgy bánik veletek, mint fiaival. Hol van olyan fiú, akit az apja nem fenyít? 

Igaz, most minden fenyítés inkább szomorúságot okoz, mintsem örömet, később azon-
ban az igaz élet és békesség gyümölcsét termi annak, aki elviseli. 

Ezért erősítsétek meg a lankadt kezeket és a megroggyant térdeket. Járjatok egyene-
sen, hogy a megbénult tag ki ne ficamodjék, hanem inkább meggyógyuljon. 

Evangélium 
Lk 13, 22–30 

Abban az időben Jézus Jeruzsálem felé tartott. Útközben tanított a városokban és fal-
vakban, melyeken áthaladt. 

Valaki megkérdezte tőle: „Uram, kevesen vannak, akik üdvözülnek?” 
Ő így válaszolt: „Törekedjetek bemenni a szűk kapun, mert mondom nektek, sokan pró-

bálnak majd bejutni, de nem tudnak. 
A ház ura felkel és bezárja az ajtót, ti kint rekedtek, és zörgetni kezdtek az ajtón: »Uram, 

nyiss nekünk ajtót.« Erre ő azt feleli nektek: »Nem tudom, honnan vagytok.« 
 Akkor ti bizonygatni kezditek: »Veled ettünk és ittunk; a mi utcánkban tanítottál.« De ő 

megismétli: »Nem tudom, honnan vagytok. Távozzatok tőlem mind, ti gonosztevők!« 
Ott majd sírás és fogcsikorgatás lesz, amikor látjátok Ábrahámot, Izsákot, Jákobot és 

mind a prófétákat az Isten országában, magatokat meg kitaszítva onnan. 
Jönnek majd keletről és nyugatról, északról és délről, és helyet foglalnak az Isten orszá-

gában. 
Íme, így lesznek az utolsókból elsők, és az elsőkből utolsók!” 
 

Juhászné Bérces Anikó 

Fohász Szent István királyhoz 

Megszólítlak alázattal, s könyörögve kérlek, 
Tekints le az országunkra és a magyar népre. 
Amióta nem vagy velünk – lassan ezer éve, 
Számtalan nagy vihar dúlt a Kárpát-medencében. 
Vad villámok csaptak bele termő Életfánkba, 
Erős ágakat szakítva, s taposva a sárba. 
A törzsét meg jól irányzott, egyetlen csapással 
Széthasítva több darabba, meg a pusztulásba. 
Túlélte, mert a gyökere erős, szívós fajta, 
Hajszálgyökér, ha megmarad, élet fakad rajta. 
De termések millióit a szél szertefújta, 
Gyökértelen kapaszkodnak az új világukba. 
Fánk törzse, mi épen maradt, próbál tovább élni, 
Alig forradt, mély sebeit rendre fel-feltépik. 
Gyökereit férgek rágják, levelét meg tetvek, 
Friss hajtása alig serken, – így élni kegyetlen. 
Szükség lenne törhetetlen, erős, tiszta kézre, 
Istenhitre, biztatásra, tisztán lássunk végre. 
Kapaszkodnánk Szent Jobbodba, segíts nekünk élni, 
Boldogasszony jó Anyánkat támaszunknak kérni. 
Bocsássa meg vétkeinket, s legyen velünk Atyánk, 
Maradjon meg, s virágozzék drága Magyar Hazánk. 

 

 

 

HIRDETÉS  

 Augusztus 25-e csütörtöktől, 27-e szombatig minden nap reggel 7 órától 
este 22 óráig Szentségimádást tartunk templomunkban. Ezt az imafo-
lyamot szándékosan a SZIN idején végezzük a fiatalokért, hazánk megté-
réséért, jövőnkért. Várjuk a híveket akár egyéni csendes imára, akár kö-
zösségi hangos imádkozásra. 
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