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Áldd meg, Uram, Magyarországot!  
Áldd meg, Uram, a Te magyar néped!

Oldozd fel és szabadítsd meg ellened 
elkövetett bűneitől,
mások ellen elkövetett bűneitől, önmaga 
ellen elkövetett bűneitől,
az erkölcs terén, szociális téren, gazdasági 
téren elkövetett bűneitől,
a természet ellen, az élet ellen, az egész 
emberiség ellen elkövetett bűneitől,
múltja, jelene és jövője ellen elkövetett 
számtalan bűnétől!

Szabadíts meg minket, Uram,
a gyűlölködéstől, a széthúzástól,
a rövidlátástól, a kapzsiságtól,
a gyengeségtől, a káromkodástól,
a kitartás hiányától!

Segíts minket, Uram,
hogy a jó győzzön, és ne a gonosz,
az igazság győzzön, ne a hamisság,
az erő győzzön, ne az erőszak,
a szeretet győzzön, ne a gyűlölet,
a józanság győzzön, ne az indulatok,
a megfontolás győzzön, ne a kapkodás,
az okosság győzzön, ne az ostobaság,
a szorgalom győzzön, ne az irigység,
a tehetség győzzön, ne a könyöklés!

Tóth Dávid: Trianon-emlékmű  (Hatvan, 2011)

Add, Uram, hogy megbecsüljük ajándé-
kaidat, kincseinket nehogy elpazaroljuk!
Hazánk szép tájait őrizzük meg épen, 
a földet, a vizet, a levegőt tisztán,
az egészségünkre jobban vigyázzunk, 
fogadjuk el a gyermekeket,
az időseket és szegényeket tiszteljük, 
segítsük, a betegeket el ne tapossuk,
és ne felejtsünk el szívből mosolyogni!

Hatalmas erőddel támogass minket,
hogy emberhez méltó hajlékokban  
teremtsünk otthonokat, 
az otthonokban egészséges, boldog 
családokat!
Az emberek tisztességes munkát  
végezzenek,
s a tisztességes munkának legyen becsülete!

Szabadíts meg minket, Uram, a gonosztól 
és minden rossztól,
oltalmazz és védelmezz minket a súlyos 
csapásoktól!
Szenvedő testvéreinket különösen  
segítsd meg!

Adj nekünk bort, búzát, békességet!
Változtasd át a bort a Te Szent Véreddé,
a búzakenyeret a Te Szent Testeddé,
a békét a Te Békéddé, örök örömünkké! 

Ámen.

ÁLDD MEG, URAM, MAGYARORSZÁGOT!
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HIRDETÉSEK

Pünkösdhétfőn Egyházmegyei Nap 
lesz Székesfehérváron a Bregyó közi 
Ifjúsági Szabadidő Központban.  
A változatos programok 10 órától  
16 óráig tartanak, amire szeretettel  
hívják az egyházmegye híveit.

Csütörtökön a ligeti 18 órás szentmise 
17:15-kor fog kezdődni, és ez lesz egy-
ben a Szent László ovisok Te Deuma is.
Csütörtökön 18 órakor a Páduaiban 
lesz Ujházy András igazgató közösségi 
búcsúztatója, melyre szeretettel várunk 
tanárt, diákot, szülőt, munkatársat és 
régi diákot és tanárt egyaránt.  
András 24 évig volt az iskola igazgatója 
és szolgálta a piliscsabaiak életét.

Pénteken 20 órakor taizéi imaóra lesz 
a Béthelben.

Vasárnap egyházmegyi zarándoklatot 
tartanak a 10:30-as máriaremetei szent-
mise keretében.
Vasárnap 18 órakor a ligeti templom-
ban jótékonysági koncertet tart a Novi 
Cantores vegyeskar a leégett perbáli 
templom javára, szeretettel hívunk 
benneteket erre az eseményre.
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