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Augusztus 19., vasárnap 800- Lulla, 930-Tab, 
   1100- Torvaj, Nagyboldogasszony búcsú
   1800-Tab
Augusztus 20., hétfő Szent István király
   830 - Lulla, Szentmise, kenyérszentelés
   1000 - Tab, Szentmise, kenyérszentelés
Augusztus 21., kedd 700 - Tab, Szent X. Piusz pápa
Augusztus 22., szerda 1800 - Tab, Bold. Szűz Mária királynő
Augusztus 23., csütörtök 700 - Tab
Augusztus 24., péntek 1800 - Tab, Szent Bertalan apostol
Augusztus 25., szombat 700 - Tab, 1800 - Megyer
Augusztus 26., vasárnap 800-Sérsekszőlős, 930-Tab, 1100-Zala,
   1800-Tab
Szeptember 1., szombat 700 - Tab, 1800 - Bábony
Szeptember 2., vasárnap 800-Lulla, 930-Tab, 1100-Torvaj,
   1700-Tab, Szentségimádás, 1800-Tab

Mise- és szertartásrend

Zsoltár:  Ízleljétek és lássátok, * milyen édes az Úr!

I. évf. 25. szám 2012. augusztus 19.

tudd meg: az eretnekség fejének szolgái azok, és nem 
a szentegyház fiai. Az ilyeneket pedig ne gyámolítsd, ne 
védelmezd, hogy magad is ellenségnek és bosszulónak 
ne mutatkozz. Mert az efféle emberek a szentegyház né-
pét nyomorultul megrontják és szétszórják. Hogy ez ne 
történjék meg, különös gondod legyen.

IX. Az imádság megtartásáról
Az imádság megtartása a királyi üdvösség legnagyobb 

járuléka, ezért a királyi méltóság kilencedik regulájában 
pendül meg. A folytonos imádkozás: a bűnöktől meg-
tisztulás és feloldozás. Te pedig fiam, valahányszor Isten 
templomához járulsz, hogy Istent imádd, Salamonnal, 
a király fiával, magad is király lévén, mindig mond-
jad: „Küldd le [Uram, a bölcsességet] szent egedből, 
dicsőséged trónjáról, hogy munkámban velem legyen 
és segítsen, és így fölismerjem, mi kedves a szemedben 
[minden időben].” És ismét: „Uram, Atyám, életemnek 
Istene, ne hagyj engem álnok gondolatban, az én sze-
meimnek ne adj kevélységet és a gonosz kívánságot tá-
voztasd el tőlem, Uram. Vedd el tőlem a testnek kíván-
ságait, és a tisztátalan és esztelen léleknek ne adj engem, 
Uram.” Ezzel az imádsággal fohászkodtak hát a régi 
királyok, te is ugyanezzel fohászkodj, hogy Isten min-
den vétked eltörlésére méltasson, hogy mindenki le-
győzhetetlen királynak hívjon. Imádkozz azért is, hogy 
a tétlenséget, tunyaságot elkergesse tőled, megajándé-
kozzon az erények összességének segedelmével, s így 
legyőzhesd látható és láthatatlan ellenségeidet. Hogy 
valamennyi alattvalóddal együtt gondtalanul, ellensé-
ges támadásoktól nem háborgatva, békében végezhesd 
életed pályáját.

I. A katolikus hit egőrzéséről
Minthogy a királyi méltóság rangját csakis a hívők és 

a katolikus hitet vallók nyerhetik el, ezért parancsaink-
ban a szent hitet tesszük az első helyre. Ha a királyi ko-
ronát meg akarod becsülni, legelőször azt hagyom meg, 
tanácsolom, illetve javaslom és sugallom, kedves fiam, 
hogy a katolikus és apostoli hitet akkora buzgalommal 
és éberséggel őrizd, hogy minden Istentől rendelt alatt-
valódnak példát mutass, s valamennyi egyházi személy 
méltán nevezzen igaz keresztény hitvallású férfinak; 
enélkül bizony, tudd meg, sem kereszténynek, sem az 
egyház fiának nem mondanak. Akik ugyanis hamisat 
hisznek, vagy a hitet jó cselekedetekkel teljessé nem te-
szik, fel nem ékesítik, minthogy a hit tettek híján meg-
hal, sem itt nem uralkodnak tisztességgel, sem az örök 
uradalomban vagy koronában nem lesz részük. Ám ha 
a hit pajzsát tartod, rajtad az üdvösség sisakja is. Mert 
e lelki fegyverekben szabályszerűen harcolhatsz látha-
tatlan és látható ellenségeid ellen. Hiszen az apostol ezt 
mondja: „Csak az nyeri el a babérkoszorút, aki szabály-
szerűen küzd.” A hit tehát, melyről beszélek, a követke-
ző: higgy erősen a mindenható Atyaistenben, minden 
teremtmény teremtőjében, és az ő egyszülött fiában, a 
mi Urunkban, Jézus Krisztusban, kit az angyal meghir-
detett, ki Szűz Máriától született, az egész világ üdvössé-
géért a keresztfán szenvedett és a Szentlélekben, ki szólt 
a próféták s az apostolok, valamint az evangélisták sza-
vával, mint egyetlen tökéletes oszthatatlan szeplőtelen 
istenségben, és kétely hozzád ne férjen. „Ez a katolikus 
hit, melyben - miként Atanáz mondja - ha akárki híven 
és erősen nem hisz, semmiképp sem üdvözül.” Ha vala-
mikor uralmad alatt akadnának olyanok - távol legyen! 
-, kik az így egységbe fűzött Szentháromságot megosz-
tani vagy kisebbíteni, vagy nagyobbítani próbálják, 

Szent István király 
Szent Imre herceghez intézett intelmeiből

Istenünk, akiben élünk, mozgunk és vagyunk, adj alkal-
mas esőt nekünk. Erősíts meg minket segítségeddel, hogy 
ideigtartó jótéteményeidet elnyerve még nagyobb bizalom-
mal vágyakozzunk az örökkévalókra. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és 
uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-
örökké.

Ámen.

Könyörgés esőért


