Imádságok
hazánkért

Nemzeti imanap, január 18,
Szent Margit ünnepén

Mi hiszünk az imádság erejében. Pál apostol így
biztat minket: “Végezzetek imát minden
emberért... ez jó és kedves üdvözítõ Istenünk
szemében...” (1Tim. 2, 1-4)
Hisszük, hogy helyes és jó dolog minden évben
egyszer különösen is Isten elé járulnunk
nemzetünkért. Árpádházi Szent Margit ünnepnapját választottuk, mert az õ élete különösen
jól példázza az imádság erejét. A tatárjárás
során elpusztított és kivérzett országban õ
meghallotta, mit mond az Isten: “Kerestem
köztük olyan embert, aki falat építene, és odaállna a résbe elém az országért...” (Ez. 22, 30)
Mi hisszük, hogy ha sokan imádkoznának rendszeresen csak egy órát Magyarország
megtéréséért, sok csoda történne és hazánk
valóban a Szeretet földjévé válna.
A szívbõl jövõ ima nagyon erõs. Ha számos
ember imádkozik, a megtérés nagy méreteket
fog ölteni. Az emberek kiengesztelõdnek
egymással, összefognak helyes és jó célok megvalósításáért, megosztoznak lelki és anyagi
javaikon és azt keresik majd, ami összeköti õket
a szeretetben...

SZERETET FÖLDJE SZOLGÁLAT
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SZERETET FÖLDJE SZOLGÁLAT

A tatárjárás pusztítása olyan hatalmas
méretû volt hazánkban, hogy azt írták az
európai krónikákba: “Magyarország
négyszáz évi fennállás után megszûnt
létezni.” Hogy mégsem ez történt, abban
nagy szerepe volt a bujdosó IV. Béla király
lányának, Árpádházi Szent Margitnak. Õ
volt az, aki egyszerre engesztelte Istent és
az embereket. Megbékítette a királyt a fiával és az országot irányító fõnemesi renddel. Szívós munkája és tanácsai hozzájárultak az ország újjáépüléséhez. Önmagát
egészen elégõ áldozatul adta Istennek az
országért, és az Úr elfogadta felajánlását.
Árpádházi Szent Margit életére, munkájára
és imáira egy csodálatos megújulást épített
fel Jézus. És ami akkor megtörtént, most
sem lehetetlen. Most rajtunk a sor, hogy
ugyanígy Isten elé álljunk hazánkért,
nemzetünkért. Hiszem, hogy ez most is
kedves Isten elõtt, és Õ elfogadja felajánlásunkat...
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Hálaadás és könyörgés
Mennyei Atyánk!
Hálát adok neked azért, hogy
képviselhetem országunkat és egyházunkat
elõtted és az emberek elõtt.
Kérlek segíts, hogy bûneim ellenére
jól végezzem el a rám bízott feladatokat.
Kérünk Téged, add,
hogy az erõtlenek erõben részesüljenek,
a buzgók az életszentség teljességére eljussanak,
a bûnösök megtérjenek,
a betegek meggyógyuljanak,
a sötétségben élõk megszabaduljanak a gonoszság
erõinek kötelékeibõl,
a szûkölködõk és szenvedõk gondjaikban enyhülést
kapjanak!
Bennüket pedig vezess el a teljes egységre
Jézus Krisztus nevében,
a mindenkor segítõ Szûzanya közbenjárására,
hogy hazánk, mint a Szeretet földje felvirágozzon
és minden helyzetben megdicsõítse a Te neved
a Szentlélek ajándékai és kegyelmei által.
Köszönöm Atyám, hogy kedves neked ez a föld
és megsegítesz minket. Ámen.
(Sipos Gyula)
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Általános közös közbenjáró ima
mindenkiért
1. - Jézusom, Te mondtad: “Kérjetek és kaptok, keressetek és találtok, zörgessetek és ajtót nyitnak nektek.” Íme, zörgetünk, keresünk és kérjük a kegyelmet, hogy szabadíts meg minket a sátán és a gonosz
lelkek minden hatásától és befolyásától, hogy
egészen szabadon és tisztán élhessünk a Te dicsõségedre és az emberek megmenekülésére.
Miatyánk.., Üdvözlégy.., Dicsõség... Jézusom Szent
Szíve, remélek és bízom benned.
2. - Jézusom, Te mondtad: “Amit kértek az Atyától az
én nevemben, megadja nektek.” Íme, most nevedben
kérjük az Atyától a kegyelmet, hogy minden testi és
lelki betegségtõl meggyógyulhassunk és egészségesen, a Te hatalmad jeleként élhessünk a Te dicsõségedre és az emberek megmenekülésére.
Miatyánk.., Üdvözlégy.., Dicsõség... Jézusom Szent
Szíve, remélek és bízom benned.
3.- Jézusom, Te mondtad: “Ég és föld elmúlnak, de
az én igéim el nem múlnak.” Íme, most szavad
csalatkozhatatlanságára támaszkodunk, és kérjük a
kegyelmet, hogy minden erõtlenségünkbõl,
gyengeségünkbõl, hitetlenségeinkbõl, reménytelen-
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ségeinkbõl és szeretetlenségeinkbõl emelj ki minket,
hogy Általad erõs, a Te mértékedet tartó és szeretetteli életet élhessünk a Te dicsõségedre és az emberek
megmenekülésére.
Miatyánk.., Üdvözlégy.., Dicsõség... Jézusom Szent
Szíve, remélek és bízom benned.
Jézusom Szentséges Szíve, Te nem tudsz részvétlen
lenni a szerencsétlen iránt, légy irgalmas hozzánk,
nyomorult bûnösökhöz is. Add meg nekünk Szûz
Mária Szeplõtelen Szívének, a Te és a mi gyengéden
szeretõ Édesanyánknak a közbenjárására a kért
kegyelmeket.
Szent József, az Úr Jézus nevelõatyja, könyörögj
érettünk.
(Pio atya nyomán)

Fohász
Drága Jézusom! Add, hogy eljöjjön közénk
a Te országod, a békesség és a szeretet,
az igazság és az igazságosság országa,
a Szeretet földje!

Ima az ország keresztény megújulásáért
A te kezedben van szívünk, Uram,
Döfd át szereteted nyilával,
Gyújtsd fel a lomhákat,
Vezesd vissza az eltévelyedetteket,
Világítsd meg a vakokat,
Lágyítsd meg a hajthatatlanokat,
Bátorítsd meg a habozókat,
Tanítsd a tudatlanokat,
Gyarapítsd bennünk a hitet,
Gyújtsd fel a kölcsönös szeretet lángját,
S újra és újra kérlek,
Add, hogy szereteted gyarapodjék,
Hogy ez az isteni láng
Eméssze föl viszálykodásainkat.
(II. Rákóczi Ferenc)
Mennyei Atyánk, trónod elé jövünk, megalázva
magunkat, imádságban keressük arcod és elhagyjuk
gonosz útjainkat.
Vétkeztünk ellened, Urunk. Megszegtük egyértelmû
parancsaidat. Nem szerettünk Téged teljes
szívünkbõl, lelkünkbõl, elménkbõl, erõnkbõl. Nem
szerettük felebarátainkat úgy, mint ahogy magunkat
szeretjük.
Bocsáss meg nekünk, Istenünk! Gyógyítsd meg
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országunkat! Küldd el a bûnbánat lelkét, hadd söpörjön át ezen a nemzeten! Lángoljon fel az ébredés
tisztító tûze a szívünkben és a Te egyházadban! Terjedjen át minden közösségre, minden falura és városra országunkban és az egész világon!
Kérünk, hogy teremts tisztaságot bennünk! Égjenek
ki a rossz gyümölcsöket termõ rossz gyökerek az
életünkbõl! Atyánk, kérünk, hogy istenfélõ vezetõket
és köztisztviselõket válasszanak meg minden szinten, a nem tõled valókat pedig távolítsd el! Jöjjön el
a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a
mennyben, úgy a földön is!
Jézus nevében. Ámen.

Ima a hazáért nehéz idõben

“Nyissátok ki a kapukat! Hadd vonuljon be az igaz
nemzet, amely mindvégig hûséges, amelynek szíve
állhatatos és megõrzi a békét, mert benned van bizalma. Bízzatok az Úrban örökkön-örökké, mert az Úr
örökké megmaradó Szikla!
Ítéleteid útját jártuk s benned reméltünk, Urunk.
Neved és emlékezeted után vágyódott a lelkünk.
Gyarapítsd, Uram népedet, gyarapítsd!
A szorongattatásban téged keresünk, Urunk, az elnyomatás nyomorával te fenyítettél meg minket.
Terhesek voltunk, s vajúdtunk, de csak szelet
szültünk: szabadulást nem szereztünk az országnak, s
nem születtek új lakói a földnek.” (Iz. 26. fej.)
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,,Úristen! Igazság kútfeje, kegyelem kimeríthetetlen
forrása, ki parancsolataidról megfeledkezett népedet
néhanapján a szolgaság jármával sújtod, hogy
megtörvén gôgjét, amint a büntetésben igazságot
adtál, a megbocsátásban újból kegyelmet nyújts
neki: bevalljuk, Uram, õseink nyughatatlanságát,
beismerjük mindennapi vétkeinket, amelyekkel
ellened támadván, valóban megérdemeljük ostorodat.
Rászolgálunk, Uram, hogy nemzetünk dicsõsége
elenyésszék, s gyermekeink idegen nép járma alatt
görnyedjenek. Méltók vagyunk, hogy magvunk szakadván, eredetünk emlékezete és nemzetünk neve
feledésbe merüljön, mivel elhajoltunk tõled,
Istenünktõl és Urunktól.
Mindazáltal, ó Uram, tekintsd a nyomorúság ez
örvényébe hullott népednek sóhaját, hallgasd meg a
szegények, az özvegyek és árvák Hozzád felsíró
jajkiáltását. Tekintsd a bûnhõdésre kész ártatlanoknak kiontott vérét, s ne feledkezzél meg irgalmasságod cselekedeteirõl, melyekkel hajdan oly kegyesen
elárasztottad szolgaságban sínylõ választott népedet.
És ha lelkünkben lángra lobbantanád felszabadulásunk vágyának tüzét, vezéreld cselekedeteinket,
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erõsítsd meg karunkat, élesítsd fegyvereinket, hogy
egyesült erõvel szolgálhassunk kegyes akaratodnak.
Adj, Uram, azoknak, akiket vezéreinkül rendeltél,
hivatásukban bölcsességet, balsorsban bátorságot, a
szerencsében mérsékletet, hogy végzéseid útján haladjanak.
Te jelöld ki, Uram, táboraink határát, vedd körül
irgalmasságod köntösével, óvd meg az ellenségnek
cseleitõl, s ûzd el az álmot a virrasztók szemérõl,
nehogy készületlenül találtassunk. A Te angyalod
legyen õrünk és vezetõnk a csatában, aki szétszórja a
fegyverek golyóit, s amint Izraelt szárazon vitte át a
tengeren, vezessen át bennünket is sértetlenül ellenségeink tömegén.
Add, végül, Urunk, legkedvesebb Atyánk, hogy
felvétetvén néped kebelébe, rendelésed útjáról le ne
térjünk, hanem igazságtételeid õreivé lévén, utunk
nyugalomban és békességben vezessen Tehozzád, ki
végtelen kegyelmednél fogva azt akartad, hogy kiszabaduljunk a szolgaságból és megváltassunk.
A mi Urunk, Jézus Krisztus által, ki a Szentháromságban veled él és uralkodik, mindörökkön-örökké.
Ámen.''
(II. Rákóczi Ferenc)

Engesztelõ imádság a káromkodások és
az istentelen beszédek bocsánatáért
Áldott legyen az Isten!
Áldott legyen szent neve!
Áldott legyen Jézus Krisztus, valóságos Isten és
valóságos ember!
Áldott legyen Jézus neve!
Áldott legyen szentséges Szíve!
Áldott legyen drága szent Vére!
Áldott legyen Jézus a legméltóságosabb
Oltáriszentségben!
Áldott legyen a vigasztaló Szentlélek!
Áldott legyen Isten fölséges Anyja, Mária!
Áldott legyen szent és szeplõtelen fogantatása!
Áldott legyen dicsõséges mennybevétele!
Áldott legyen Szûz Mária szent neve!
Áldott legyen Szent József, Mária
tisztaságos jegyese!
Áldott legyen Isten az õ angyalaiban és szentjeiben!
Amen.
Jézusom, bízom benned!
Szûzanyánk, a te szívedben tökéletes Isten- és
emberszeretet lakozik. Áraszd ránk Szeretetlángod
kegyelmi hatását most és mindörökké, ámen.
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Szabadító ima

"Szeplõtelen Szívem végül gyõzni fog"

Ó Uram, Te hatalmas vagy, Te Isten vagy, Te Atya
vagy, Szent Mihály, Rafael és Gábriel arkangyalok
közbenjárására és segítségével kérünk, hogy
testvéreink szabaduljanak meg a gonosztól.
A félelemtõl, a szomorúságtól, a lidércnyomásoktól,
- kérünk Téged Uram, szabadíts meg minket.
A gyûlölettõl, a paráznaságtól, az irigységtõl,
- kérünk Téged Uram, szabadíts meg minket.
A féltékenység, a harag, a halál gondolatától,
- kérünk Téged Uram, szabadíts meg minket.
Minden öngyilkossági és abortuszra irányuló gondolattól,
- kérünk Téged Uram, szabadíts meg minket.
A szexualitás minden rossz formájától,
- kérünk Téged Uram, szabadíts meg minket.
A család szétválásától, minden rossz barátságtól,
- kérünk Téged Uram, szabadíts meg minket.
Az ördögi bajoktól, a varázslástól, a boszorkányságtól és mindenféle okkult baj minden formájától,
- kérünk Téged Uram, szabadíts meg minket.
Könyörögjünk! Ó Urunk, Aki azt mondottad:
“Békét hagyok rátok, az én békémet adom nektek.”,
Szûz Mária közbenjárására add, hogy megszabaduljunk minden átoktól és mindig a Te békédet
élvezhessük, Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.
(Don Gabriele Amorth)
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Istenünk, Atyánk, minden emberrel egyesülve hozzád intézzük könyörgésünket a Szûzanya Szíve és
keze által, egységben az Egyházzal és Szentatyánkkal.
Atyánk, tégy minket békéd eszközévé Szentlelked
által!
Szabadíts meg minket a félelemtõl és az erõszaktól,
a kiszámíthatatlan önmegsemmisítéstõl és mindenfajta háborútól!
Szabadíts meg minket a reménytelenségtõl, a
gyûlölettõl és az ember istengyermeki méltóságának
lealacsonyításától!
Szabadíts meg minket a jó és a rossz tudásának
elvesztésétõl!
Szabadíts meg minket az emberi élet elleni bûnöktõl,
egészen annak elsõ pillanataitól fogva!
Szabadíts meg minket az igazságtalanság minden
fajtájától!
Szabadíts meg minket isteni parancsolataid
megszegésétõl!
Szabadíts meg minket a kísértéstõl, hogy kioltsuk az
emberi szívekben az igazságra való vágyakozást!
A Szentlélek elleni bûnöktõl szabadíts meg minket!
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Ó, Mária, Isten Anyja és minden ember Anyja, kérjük oltalmadat és hathatós közbenjárásodat. Édesanyánk, Te ismered és megosztod szenvedéseinket és
reményeinket. "Mária, Béke Királynõje", Rád bízzuk hazánkat, anyai oltalmadba ajánljuk magunkat,
kérjük Tõled a békét és a kiengesztelõdést Magyarország számára. Kérünk, kísérj el bennünket
utunkon, bennünket, akik mint János apostol,
szeretnénk befogadni Téged, hogy megtanuljuk,
hogyan legyünk Jézushoz hasonlóvá. Isten Lelke
nyissa meg a szíveket a szeretet és az igazság
számára, és vezesse el népünket a kölcsönös
megértésre és a béke õszinte akarására. Ebben az
egységben ajánljuk fel Neked különleges módon
Magyarországot, a magyar Egyházat, és minden
magyart, akinek különösen szüksége van erre a felajánlásra.

Maradj velünk, Uram!

Rád bízzuk, Mária, Megváltás Hajnalpírja, jövõnket
és utunkat az új évezredben.

Maradj velünk, Uram, mert szükséges, hogy
velünk légy, hogy el ne feledjünk. Tudod, hogy
milyen könnyen elfordulunk Tõled.
Maradj velünk, Uram, mert gyengék vagyunk,
szükségünk van a Te erõdre, hogy el ne essünk anynyiszor.
Maradj velünk, Uram, mert Te vagy az mi életünk,
és nélküled csökken a buzgóságunk.
Maradj velünk, Uram, mert Te vagy a mi világosságunk, és nélküled sötétségben vagyunk.
Maradj velünk, Uram, hogy megmutasd a Te
akaratodat.
Maradj velünk, Uram, hogy halljuk a Te hangodat
és kövessünk Téged.
Maradj velünk, Uram, mert nagyon akarunk
szeretni, és mindig Veled lenni.
Maradj velünk, Uram, ha azt akarod, hogy hûségesek legyünk Hozzád.
Maradj velünk, Jézus, mert bármilyen szegény is a
lelkünk, azt kívánjuk, hogy a Te számodra a vigasz
helye, a szeretet fészke legyen.
Maradj velünk, Jézus, mert már késõ van és a Nap
lenyugvóban. Múlik az élet, közeledik a halál. Az
élet az örökkévalóság, és szükséges, hogy megkettõzzük az erõinket, hogy útközben el ne hagyjon.
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Nyugtalanítanak a kísértések, a sötétség, a
szomorúság, a keresztek, a szenvedések, és menynyire szükségünk van Rád a számkivetésnek ezen az
éjszakáján.
Maradj velünk, Jézus, mert az élet és a
veszedelmek éjszakájában szükségünk van Rád.
Tedd, hogy úgy megismerjünk, mint a tanítványok a
kenyértöréskor, vagyis az eucharisztikus egyesülés
legyen a világosság, mely fenntart minket, és ez
boldogsága legyen szívünknek.
Maradj velünk, Uram, mert amikor jön a halál,
akkor is Veled egyesülve akarunk lenni, ha nem is
valójában, a szentáldozás által, legalább a kegyelem,
a szeretet által.
Maradj velünk, Jézus, mert nem vagyunk méltók a
Te isteni vigasztalásodra, mégis kérjük a Te
szentséges jelenléteddel együtt.
Maradj velünk, Uram, Téged keresünk, a Te
lelkedet, a Te szeretetedet, a Te irgalmadat, a Te
szívedet, mert szeretünk Téged, és nem kérünk mást,
mint a szeretet gyarapodását. Szeretni Téged egész
szívvel itt a Földön, hogy tökéletesebben
szerethessünk az örökkévalóságban.
Ámen.
(Pio atya nyomán)

Ima szülõkért és testvérekért

Ó, Magyarok Nagyasszonya, Rád bízzuk nemzetünket, elsõsorban a legvédtelenebbeket: az ártatlan
gyermekeket, az útkeresõ fiatalokat, a szétzilált
családokat, a magányos öregeket, a nélkülözõket és
a betegeket, mindazokat, akik elhagyatva, remény
nélkül élnek.
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Mennyei Atyám, köszönöm neked, hogy szüleimen
keresztül számtalan jótéteményben részesítettél.
Fizess meg nekik a sok jóért, amit velem az elsõ naptól kezdve tettek; és segíts, hogy hálás lehessek irántuk.
Áldd meg munkájukat és fáradozásukat, tartsd meg
õket jó egészségben, vigasztald õket a megpróbáltatások idején. Engedd, hogy gazdagodjanak a jóban
és õrizd meg õket minden rossztól.
Áldd meg testvéreimet is és minden rokonomat. Ne
engedd, hogy családunk egy tagja is elvesszék
örökre, hanem egyesíts mindannyiunkat újra örök
atyai házadban. Ámen.

Oltalmad alá futunk, Istennek Szent Szülõje!
Édesanyánk, vezesd gyermekeidet, hogy minden
ember felismerje Krisztust, a világ Világosságát.
Mutatkozzon meg még egyszer az emberiség
történelmében Fiadnak, Jézus Krisztusnak végtelen
megváltó hatalma, az Atya Irgalmas Szeretetének
hatalma! A Szentlélek alakítsa át a lelkeket! Gyógyítsa meg emlékezetünket, és tisztítsa meg szívünket. Isten uralkodjon mindörökké közöttünk, Õ, Aki
Atya, Fiú és Szentlélek. AMEN
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Egyesülés Istennel
Ima a személyes megújulásáért
“Könyörülj rajtam, Istenem, hiszen irgalmas és jóságos vagy, mérhetetlen irgalmadban töröld el
gonoszságomat!
Mosd le bûnömet teljesen, tisztíts meg vétkemtõl!
Gonoszságomat beismerem, bûnöm elõttem lebeg
szüntelen.
Egyedül teellened vétettem, ami színed elõtt gonosz,
azt tettem. Te igazságosan ítélkezel, s méltányos vagy
végzésedben.
Lásd, én vétekben születtem, már akkor bûnös
voltam, mikor anyám fogant.
De nézd, te az igaz szívben leled örömöd - taníts meg
hát a bölcsesség titkára!
Hints meg izsóppal és megtisztulok, moss meg és a
hónál fehérebb leszek!
Hadd halljam örömnek és boldogságnak hírét s
ujjongani fognak megtört csontjaim.
Fordítsd el arcod bûneimtõl, s töröld el minden
gonoszságomat!
Teremts új szívet belém, s éleszd fel bennem újra az
erõs lelkületet!
Ne taszíts el színed elõl, és szent lelkedet ne vond
meg tõlem!

Add meg újra üdvösséged örömét, erõsíts meg a
készséges lelkületben!
Akkor utat mutatok majd a tévelygõknek, és
megtérnek hozzád a bûnösök.
Ments meg a vértõl, üdvösségem Istene, s nyelvem
áldani fogja igazságosságodat.
Nyisd meg, Uram, ajkamat, és szám hirdetni fogja
dicsõségedet.
Az áldozatok nem szereznek neked örömet, ha égõáldozatot hozok, nem fogadod el.
Áldozatom a bûnbánó lélek, az alázatos és töredelmes szívet nem veted meg.
Jóságodban, Uram, légy kegyes Sionhoz, építsd fel
újra Jeruzsálem falait!”
(Zsolt 51.3-20)

Jézus, add, hogy úgy szóljak mindig, mintha ez lenne
az utolsó szavam, amelyet kimondok! Add, hogy
mindig úgy cselekedjem, mintha ez lenne az utolsó
tettem, amelyet végbeviszek! Add, hogy úgy tudjak
szenvedni mindig, mintha ez lenne az utolsó
gyötrelmem, amelyet felajánlhatok Neked! Add,
hogy mindig úgy imádkozzam, mintha ez lenne az
utolsó lehetõségem itt a földön, hogy beszélgessek
Veled!
(Chiara Lubich)

16

17

A teljes önátadás imái

Drága Jézusom! Add, hogy lábunk együtt járjon,
kezünk együtt gyûjtsön,
szívünk együtt dobbanjon,
bensõnk együtt érezzen,
elménk gondolata egy legyen,
fülünk együtt figyeljen a csöndességre,
szemünk egymásba nézzen és összeforrjon,
ajkunk együtt könyörögjön
az Örök Atyához irgalomért! Ámen.
(Szeretetláng Lelkinapló - Erzsébet asszony)

Vedd el, Uram, egész szabadságomat.
Vedd el emlékezetemet, vedd el értelmemet, vedd el
egész akaratomat.
Amim van és amit birtokolok, Te ajándékoztad
nekem. Most teljesen és egészen visszaadom neked
és átadom, hogy Te irányítsd akaratod szerint.
Csak szereteteddel ajándékozz meg kegyelmedben,
és gazdag leszek, s már nem keresek semmi mást.
Ámen.
Krisztus lelke, szentelj meg engem.
Krisztus teste, üdvözíts engem.
Krisztus vére, ihless meg engem.
Krisztus oldalából kifolyó víz, tisztíts meg engem.
Krisztus szenvedése, erõsíts meg engem.
Ó, édes. Jézus, hallgass meg engem.
Szent sebeidbe rejts el engem.
Ne engedd, hogy elszakadjak tõled.
A gonosz ellenségtõl oltalmazz engem.
Halálom óráján hívj él engem.
És juttass magadhoz engem,
Hogy szentjeiddel dicsérjelek téged Mindörökkön
örökké. Ámen.
(Loyolai Szent Ignác)

Uram: nem tudom, mit kérjek Tõled? Csak Te tudod,
hogy mire van szükségem. Te jobban szeretsz engem,
mint ahogy én szeretni tudom önmagamat. Atyám!
Add meg a Te szolgádnak azt, amit magam kérni sem
tudok. Nem merem kérni sem a keresztet, sem a megnyugvást! Csak állok Elõtted; és a szívem - nyitott.
Te látod, hogy mire van szükségem, azt, amirõl én
nem is tudok. Nézzd! És tégy velem a Te kegyelmed
szerint: sújts le rám és gyógyíts meg, taszíts le és
emelj föl engem. Áhítattal és hallgatagon állok a Te
szent akaratod és számomra felfoghatatlan döntéseid elõtt. Önmagamat hozom Neked áldozatul. Átadom magam Neked. Nincs semmi vágyam, csak az,
hogy teljesíthessem a Te akaratodat. Taníts meg
engem imádkozni. Te imádkozzál énbennem. Amen.
(Filaret moszkvai metropolita)
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Uram, tégy engem békéd eszközévé,
hogy szeressek ott, ahol gyûlölnek,
hogy megbocsássak ott, ahol megbántanak,
hogy összekössek, ahol széthúzás van,
hogy reménységet keltsek, ahol kétségbeesés kínoz,
hogy fényt gyújtsak, ahol sötétség uralkodik,
hogy örömet hozzak oda, ahol gond tanyázik.
Uram, segíts meg, hogy törekedjem
nem arra, hogy megvigasztaljanak,
hanem hogy én vigasztaljak,
nem arra, hogy megértsenek,
hanem arra, hogy én megértsek,
nem arra, hogy szeressenek,
hanem hogy én szeressek.
Mert aki így ad, az kapni fog,
aki elveszíti magát, az talál,
aki megbocsát, annak megbocsátanak,
aki meghal, az fölébred az örök életre
(Assisi Szent Ferenc)

Mennyei Atyánk! Te igent mondtál rám és az egész
életemre. Én is igent szeretnék mondani a Te tervedre
az életemben. De ha magamba nézek, látom
vágyaimat és felelmeimet, amelyek önigazulttá és
gyengévé tesznek. Látom a bizalmatlanságomat és
hitetlenségemet, amellyel elfordulok az Általad
felkínált teljes élettõl. De azt is tudom, hogy a Te
Fiad, Jézus Krisztus már gyõzelmet aratott a
kereszten ezek fölött a vágyak és félelmek fölött.
Ezért most Hozzá fordulok. Szabadíts meg, ó, Jézus,
a vágytól, hogy szeressenek,
a vágytól, hogy magasztaljanak,
a vágytól, hogy tiszteljenek,
a vágytól, hogy dicsõítsenek,
a vágytól, hogy elõnyben részesítsenek,
a vágytól, hogy kérjék véleményemet,
a vágytól, hogy helyeslésre leljek,
a vágytól, hogy népszerû legyek;

OLTALMAD ALÁ FUTUNK, Istennek szent Anyja!
Ne vesd meg könyörgésünket szükségünk idején,
hanem
oltalmazz
meg
minket
minden
veszedelemtõl, mindenkor dicsõséges és áldott Szûz,
Asszonyunk, Közbenjárónk és Szószólónk!
Engeszteld értünk Fiadat, ajánlj minket Fiadnak,
mutass be minket Fiadnak. Amen.

a félelemtõl, hogy megaláznak,
a félelemtõl, hogy megvetnek,
a félelemtõl, hogy megütnek,
a félelemtõl, hogy megrágalmaznak,
a félelemtõl, hogy elfelejtenek,
a félelemtõl, hogy bántanak,
a félelemtõl, hogy kigúnyolnak,
a félelemtõl, hogy meggyanúsítanak!
(Kalkuttai Teréz anya nyomán)
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Ima Magyarország megtéréséért

ben szenvedõk megszabaduljanak. Add, hogy az
emberek sugározzanak az örömtõl, hogy még a pici
gyerekek is Isten dicsõségét énekeljék.

(Regina Collins nõvér összeállítása)
1. Bûnbánat
Uram, bánom minden bûnömet és népem bûneit is.
Kérlek, légy irgalmas hozzánk. Uram, megbocsátok
mindazoknak, akik valaha megbántottak engem
vagy bármilyen módon vétettek ellenem. Uram, kérlek, légy irgalmas hozzájuk.
Istenem, én is bántottam meg embereket, bánom ezt
és kérlek áldd meg õket és add meg nekik az örök
életet.
Istenem, szeretlek téged teljes szívembõl és mindenek fölött, mert annyira jó vagy. Szívbõl sajnálom,
hogy megbántottalak téged. Add, kérlek, hogy soha
többé ne bántsalak meg téged. Add, hogy mindig
szeresselek és akaratodnak mindenben való
megtétele örömet jelentsen számomra. Ámen.
51 Zsoltár, (Lásd a 11. oldalon)
2. Ima a Szentlélekhez
Szentlélek, kérlek áradj ki nagy erõvel és újítsd meg
hazánk fiainak és lányainak az életét.
Jöjj, Szentlélek, töltsd be híveid szívét és szereteted
tüzét gyullaszd lángra bennük. Szentlélek, kérlek
olyan nagy erõvel áradj ki, hogy az alkoholisták
azonnal meggyógyuljanak és a kábítószer függõség-

3. Kérések
Uram, Istenem támassz egy olyan népet
ezen a földön, akik el vannak telve Szentlélekkel,
add, hogy ez a nemzet Isten dicsõségét szolgálja és
elõmozdítsa az egész világ megújulását. Istenem,
áldd meg bõségesen a mi népünket és töltsd meg
szívüket örömmel.
Uram, áldd meg országunk minden
püspökét, a papokat és minden keresztény egyháznak a vezetõjét, kérünk ébressz sok papi és szerzetesi hívatást. Add, hogy a templomba járó gyermekeid
buzgóbbá váljanak és életük példája által a
keresztény hit erõteljes tanúi legyenek, hogy sokan
megtérjenek ebben az évben és megszámlálhatatlan
legyen nemzetünk szentjeinek száma.
Adj, kérünk nagyobb egységet az egyházak
között és a családoknak.
Adj, egészséget az embereknek és rendeld
ki nekik mindig mindazt, ami létükhöz szükséges.
Adj békét és jólétet az országnak.
Add, hogy mindig jó emberek kerüljenek
hatalomra és az ország kormányába.
Vezesd a kormány képviselõit, hogy bölcs
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döntéseket hozzanak és az igazságot szolgáló
törvényeket. Add, hogy ennek az országnak a
törvényei mindig összhangban legyenek a te isteni
törvényeiddel.

Ima az Isteni irgalmassághoz: Örök Atya, felajánlom
neked a mi Urunk Jézus Krisztus testét, vérét, lelkét
és istenségét engesztelésül bûneinkért és a világ
bûneiért.

Mária, Magyarország Királynõje, kérünk, hogy
amint néhány év alatt kiesdekelted kilenc millió
azték indián megtérését, esd ki kérünk kilenc millió
magyar gyors megtérését is. Bûn nélkül fogantatott
Szûz Mária, könyörögj érettünk, kik hozzád menekszünk. Mária, Megváltónknak anyja, esd ki nekünk
Isten szeretetét.

4. Dicsõítés és hálaadás

Ajánlott imák:
A rózsafüzér: a Hiszekegyet azok nevében mondjuk
el, akik nem hisznek Istenben; a Miatyánkban, abban
az imában, amelyet Jézus tanított nekünk kérjük az
Isten uralmának az elterjedését; amikor az Üdvözlégyet imádkozzuk, visszaemlékezünk Isten megváltó
mûvére, amit az emberi történelemben végbevitt,
amikor a Szentháromság második személye emberré
lett.

Dicsérjétek õt harsonaszóval, dicsérjétek õt hárfával és lanttal!
Dicsérjétek õt dobbal és körtánccal, dicsérjétek õt
citerával és fuvolával!
Dicsérjétek õt zengõ cintányérral, dicsérjétek õt
csengõ muzsikával!
Minden lélek dicsérje az Urat!
ALLELUJA!
(50 Zsoltár)

Litániák (Különösen Szent Istvánhoz imádkozunk és
a többi magyar szenthez, hogy járjanak közben
értünk.)

Ajánlott zsoltárok még: 145, 136, 148

ALLELUJA!
Dicsérjétek az Urat szentélyében, dicsérjétek õt az
ég erõs boltozatában!
Dicsérjétek õt hatalmas tetteiért, dicsérjétek õt
nagysága teljességéért!

Ima: Urunk és Istenünk, magasztalunk téged és
hálát adunk neked a magyarországi ébredésért,
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köszönjük a sok megtérést, történni fog és azt a sok
csodát, amit köztünk fogsz cselekedni, különösen a
megváltozott életeket és a gyógyulásokat.
Istenünk és Atyánk, áldunk és magasztalunk téged,
hogy olyan bõségesen megáldod a te népedet,
köszönjük Jézus, hogy a te megváltó hatalmad
mûködik köztünk és a gyógyulásokért, amik a te
nevedben történtek. Köszönjük Szentlélek, hogy a te
szereteted tüze leszáll a magyar népre, köszönjük
neked Mária, királynõnk és anyánk, hogy olyan sok
kegyelmet kiesdtél gyermekeid számára.
Magasztalunk téged Istenünk a szentekért, akik
közbenjárnak értünk és az angyalokért, akik segítnek
nekünk.
Dicsõséges Szentháromság, hatalmas Isten, segíts,
hogy gyakran legyünk a szentek és az angyalok társai a dicsõítésben.
Dicsõség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek…

Litániák

Magasztaljuk Istent, mert jóságos hozzánk,
- mert örökké szeret minket.
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Litánia a Mennyei Atyához
Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, kegyelmezz nekünk!
Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket!
Mennybéli Atyaisten! - Irgalmazz nekünk!
Megváltó Fiúisten!
Szentlélek Úristen!
Szentháromság egy Isten!
Atyánk, a világ teremtõje, - Irgalmazz nekünk!
Atyánk, a világ megmentõje,
Atyánk, Te az örök bölcsesség,
Atyánk, Te a végtelen jóság,
Atyánk, Te minden jónak forrása,
Atyánk, szent Istenünk,
Atyánk, szeretetreméltó Istenünk,
Atyánk, Te védelmezõnk,
Atyánk, szeretetünk forrása,
Atyánk, világosságunk,
Atyánk, örömünk és boldogságunk,
Atyánk, Te minden ember gondviselõje,
Atyánk, minden teremtmény kincse,
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Atyánk, minden nemzet uralkodója,
Atyánk, Te az Anyaszentegyház dicsõsége,
Atyánk, Te a keresztények reménysége,
Atyánk, Te a bálványok legyõzõje,
Atyánk, Te az uralkodók tanácsadója,
Atyánk, Te a királyok királya,
Atyánk, Te a népek vígasztalója,
Atyánk, Te a papok öröme,
Atyánk, Te a családi élet teljessége,
Atyánk, Te a szüzek öröme,
Atyánk, Te a fiatalok irányítója,
Atyánk, Te az idõsek támasza,
Atyánk, Te a kicsinyek barátja,
Atyánk, Te a sötétségben lévõk fényessége,
Atyánk, Te a kevélyek legyõzõje,
Atyánk, Te az igazak bölcsessége,
Atyánk, Te az üldözöttek békessége,
Atyánk, Te a szomorúak vígasztalója,
Atyánk, Te a kétségbeesettek menedéke,
Atyánk, Te a szegények gazdagsága,
Atyánk, Te a veszélyben lévõk megmentõje,
Atyánk, Te békességünk és oltalmazónk a megaláztatásban,
Atyánk, Te az árvák támasza,
Atyánk, Te a haldoklók menedéke,
Atyánk, Te a holtak feltámasztója,
Atyánk, Te a szentek gyönyörûsége,
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Jézus, az élõ Isten Fia, - Irgalmazz nekünk!
Jézus, az Atyának fényessége,
Jézus, az örök világosság fényessége,
Jézus, a dicsõség királya,
Jézus, az igazságosság napja,
Jézus, a Boldogságos Szûz Máriának Fia,
Szeretetre méltó,Jézus,
Csodálatos Jézus,
Jézus, erõs Isten,
Jézus, a jövõ élet Atyja,
Jézus, a nagy tanács Angyala,
Leghatalmasabb Jézus,
Legtürelmesebb Jézus,
Legengedelmesebb Jézus,
Szelíd és alázatosszivû, Jézus
Jézus, a szüzesség kedvelõje
Jézus, szeretõ barátunk
Jézus, a béke Istene,
Jézus, az élet szerzõje,
Jézus, az erények példaképe,
Jézus, a lelkek buzgó keresõje,
Jézus, a mi Istenünk,
Jézus, a mi menedékünk,
Jézus, a szegények atyja,
Jézus, a hívek kincse,
Jézus, jó pásztor,
Jézus, igaz világosság,
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Isten Báránya, Te elveszed a világ bûneit, - Kegyelrnezz
nekünk!
Isten Báránya, Te elveszed a világ bûneit, - Hallgass meg minket!
Isten Báránya, Te elveszed a világ bûneit, - Irgalmazz nekünk!
Könyörögjünk! Végtelenül jó és irgalmas Atyánk, a Te
legfõbb vágyad, hogy szereteted országa minden emberi
szívben kibontakozhasson. Kérünk Téged, valósítsd meg azt
az óhajodat, hogy minden ember megismerjen, szeressen és
tiszteljen, ogy így a családok a Te békédben egységben
éljenek. Kérünk, add meg nekünk ezt a mi Urunk, Jézus Krisztus érdemeiért, a Boldogságos Szent Szûz és minden szentek
közbenjárására. Ámen.
Jézus Szent Nevének litániája
Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, kegyelmezz nekünk!
Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket!
Mennybéli Atyaisten! - Irgalmazz nekünk!
Megváltó Fiúisten!
Szentlélek Úristen!
Szentháromság egy Isten!
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Jézus, örök bölcsesség,
Jézus, végtelen jóság,
Jézus, utunk és életünk,
Jézus, az angyalok öröme,
Jézus, a pátriárkák királya
Jézus, az apostolok mestere,
Jézus, az evangélisták tanítója,
Jézus, a vértanúk erõssége,
Jézus, a hitvallók világossága,
Jézus, a szüzek tisztasága,
Jézus, minden szentek koronája,
Légy irgalmas, - Kegyelmezz nekünk, Jézus!
Légy irgalmas, - Hallgass meg minket Jézus!
Mmden gonosztól, - Ments meg minket Jézus!
Minden bûntõl,
A te haragodtól,
Az ördög cselvetéseitõl,
A tissztátalan lélektõl,
Az örök haláltól,
Sugallataid elhanyagolásától,
Megtestesülésed titka által,
Születésed által,
Gyermekséged által,
Isteni életed által,
Fáradalmaid által,
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Haláltusád és szenvedésed által,
Kereszted és elhagyatottságod által,
Ellankadásod által,
Halálod és temetésed által,
Föltámadásod által,
Mennybemeneteled által,
A legméltóságosabb Oltáriszentség szerzése által,
Örömeid által,
Dicsõséged által,

Úr Isten, aki szent Fiadnak, Jézus Krisztusnak dicsõséges
szent Nevét híveid elõtt kedvessé és kellemessé, a gonosz
lelkek elõtt pedig félelmessé és rettegetté tetted, kérünk, add
kegyelmedet, hogy mindnyájan, akik szent Nevedet ezen a
földön ájtatosan tiszteljük, a földi életben érezzük szent
vigasztalásod édességét, a iövendõ életben pedig nyerjünk
örökké tartó örömet és boldogságot. Ugyanazon a mi Urunk,
Jézus Krisztus által Amen.

Isten Báránya, Te elveszed a világ bûneit,
- Kegyelrnezz nekünk, Jézus!
Isten Báránya, Te elveszed a világ bûneit,
- Hallgass meg minket, Jézus!
Isten Báránya, Te elveszed a világ bûneit,
- Irgalmazz nekünk, Jézus!
Jézus, hallgass minket,
Jézus, hallgass meg minket!

Litánia Jézus Szentséges Szivérõl
Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, kegyelmezz nekünk!
Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket!

Könyörögjünk! Urunk, Jézus Krisztus, te azt mondottad:
"Kérjetek és kaptok, keressetek és találtok, zörgessetek, és
ajtót nyitnak nektek". Add nekünk isteni szereteted érzelmét,
hogy téged teljes szívvel, szóval és tettel szeressünk és dicséreteddel soha föl ne hagyjunk.
Adj nekünk, Urunk, szent Neved iránt félelmet és örök
szeretetet; mert gondviselésedtõl soha nem fosztod meg
azokat, akiket szereteted áilhatatosságára tanítasz.

Mennybéli Atyaisten! - Irgalmazz nekünk!
Megváltó Fiúisten!
Szentlélek Úristen!
Szentháromság egy Isten!
Jézus Szíve, az örök Atya Fiának Szíve, - Irgalmazz nekünk!
Jézus Szíve, a Szûzanya méhében
a Szentlélektõl alkotott Szív,
Jézus Szíve, az Isten Igéjével lényegileg egyesített Szív,
Jézus Szíve, végtelen fölségû Szív,
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Jézus Szíve, Isten szent temploma,
Jézus Szíve, a Magasságbelinek szent szekrénye,
Jézus Szíve, Isten háza és a mennyország kapuja,
Jézus Szíve, a szeretet lángoló tûzhelye,
Jézus Szíve, az igazságosság és szeretet tárháza,
Jézus Szíve, jósággal és szeretettel teljes Szív,
Jézus Szíve, minden erény mélysége,
Jézus Szíve, minden dicséretre legméltóbb Szív,
Jézus Szíve, minden szív királya és központja,
Jézus Szíve, amelyben a bölcsesség és tudomány
összes kincsei megvannak,
Jézus Szíve, amelyben az Istenség egész teljessége lakozik,
Jézus Szíve, amelyben a mennyei Atyának kedve telt,
Jézus Szíve, amelynek teljességébõl
mindannyian merítettünk,
Jézus Szíve, az örök halmok kívánsága,
Jézus Szíve, béketûrõ és nagy irgalmasságú Szív,
Jézus Szíve, dúsgazdag mindazok iránt, akik
hozzád folyamodnak,
Jézus Szíve, az élet és szentség forrása,
Jézus Szíve, vétkeinkért engesztelõ áldozat,
Jézus Szíve, gyalázatokkal tetézett Szív,
Jézus Szíve, gonoszságainkért megtört Szív,
Jézus Szíve, mindhalálig engedelmes Szív,
Jézus Szíve, lándzsával átdöfött Szív,
Jézus Szíve, minden vigasztalás kútfeje,
Jézus Szíve, életünk és feltámadásunk,
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Jézus Szíve, békességünk és engesztelésünk,
Jézus Szíve, bûnösök áldozatja.
Jézus Szíve, benned reménylõk üdvössége,
Jézus Szíve, benned kimúlók reménysége,
Jézus Szíve, minden szentek gyönyörûsége.
Isten Báránya, ki elveszed a világ bûneit,
- Kegyelmezz nekünk!
Isten báránya, ki elveszed a világ bûneit,
- Hallgass meg minket!
Isten báránya, ki elveszed a világ bûneit, - Irgalmazz nekünk!
Szelid és alázatos szivû Jézus!
- Alakítsd szivünket a te szent Szived szerint!
Könyörögjünk! Mindenható örök Isten! Tekints szeretett
Fiad Szívére és arra a dicséretre és elégtételre, amelyet a
bûnösök nevében irántad lerótt. Adj megengesztelõdve bocsánatot azoknak, akik irgalmasságodért esdekelnek. Szent Fiad,
Jézus Krisztus nevében, aki veled él és uralkodik a
Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen.

35

Krisztus Szent Vérének litániája
Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, kegyelmezz nekünk!
Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket!
Mennybéli Atyaisten! - Irgalmazz nekünk!
Megváltó Fiúisten!
Szentlélek Úristen!
Szentháromság egy Isten!
Krisztus Vére, az örök Atya egyszülött Fiának Vére,
- Üdvözits minket!
Krisztus Vére, az Isten megtestesült Igéjének Vére,
Krisztus Vére, az új és örök Szövetség Vére,
Krisztus Vére, a haláltusában földre hullott Vér,
Krisztus Vére, a megostorozáskor kiserkent Vér,
Krisztus Vére, a töviskoronától kicsordult Vér,
Krisztus Vére, a keresztfán kiontott Vér,
Krisztus Vére, üdvösségünk váltságdíja,
Krisztus Vére, amely nélkül nincs bûnbocsánat,
Krisztus Vére, az Oltáriszentségben a
lelkek itala és megtisztulása,
Krisztus Vére, az irgalmasság folyama,
Krisztus Vére, a gonosz lelkek legyõzõje

Krisztus Vére, a vértanúk erõssége,
Krisztus Vére, a hitvallók szilárdsága,
Krisztus Vére, szüzeket termõ Vér
Krisztus Vére, a veszélyben forgók támasza,
Krisztus Vére, a szenvedõk enyhülése,
Krisztus Vére, a sírásban vigasztalásunk,
Krisztus Vére, a bûnbánók reménysége,
Krisztus Vére, a haldoklók megnyugvása,
Krisztus Vére, a szívek békéje és gyönyörûsége,
Krisztus Vére, az örök élet záloga,
Krisztus Vére, a tisztítóhelyen szenvedõ lelkek szabadítója,
Krisztus Vére, minden dicsõségre és
magasztalásra legméltóbb Vér,

Isten Báránya, ki elveszed a világ bûneit,
- Kegyelmezz nekünk, Uram!
Isten báránya, ki elveszed a világ bûneit,
- Hallgass meg minket, Uram!
Isten báránya, ki elveszed a világ bûneit, - Irgalmazz nekünk!
Megváltottál minket, Urunk, szentséges Véreddel!
És Istenünk országává tettél bennünket!
Könyörögjünk! Mindenható örök Isten, ki egyszülött Fiadat
a világ Megváltójává rendelted, és Vére által megengesztelõdni akartál. Engedd kérünk üdvösségünk árát úgy tisztelnünk,
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és annak erejével az élet bajaiban úgy nyernünk oltalmat a
földön, hogy örökké tartó gyümölcseinek örvendhessünk az
égben. Krisztus, a mi Urunk által. Amen.

Szentlélek, te az isteni erények és ajándékok adományozója,
Szentlélek, te az értelem és tudomány lelke,
Szentlélek, te a bölcsesség és jótanács lelke,
Szentlélek, te a jámborság és istenfélelem lelke,
Szentlélek, te az erõsség lelke,
Szentlélek, te minden erény felvirágoztatója,
Szentlélek, te a tökéletesség mestere,
Szentlélek, te az angyalok öröme,
Szentlélek, te a pátriárkák reménysége,
Szentlélek, te a próféták ihletõje,
Szentlélek, te az apostolok tanítója,
Szentlélek, te a vértanúk szilárdsága,
Szentlélek, te a hitvallók ereje,
Szentlélek, te a szûzek tisztasága,
Szentlélek, te a szentek egyességének aranykapcsa,
Szentlélek, te a bûnök megbocsátója,
Szentlélek, te a testek feltámasztója,
Szentlélek, te az örökélet fénye és boldogsága,

Szentlélek litánia
Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus kegyelmezz nekünk!
Uram irgalmazz nekünk!
Krisztus hallgass minket!
Krisztus hallgass meg minket!
Mennybéli Atyaisten! - Irgalmazz nekünk!
Megváltó Fiúisten!
Szentlélek Úristen!
Szentháromság egy Isten!
Szentlélek, te az Atyának és Fiúnak közös szeretete,
- Irgalmazz nekünk!
Szentlélek, te az Atyának és Fiúnak közös boldogsága,
Szentlélek, te a megtestesülés titkának eszközlõje,
Szentlélek, te a Szeplõtelen Szûznek isteni mátkája,
Szentlélek, te Jézus Krisztus mûvének folytatója és
megkoronázója,
Szentlélek, te az Anyaszentegyház kormányosa,
Szentlélek, te a Szentatya tévmentességének õre,
Szentlélek, te az isteni kegyelem napja,
Szentlélek, te a megszentelõ és segítõ kegyelem osztogatója,
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Légy irgalmas, Kegyelmezz nekünk Szentlélek!
Légy irgalmas, Hallgass meg minket szentlélek!
Minden hitbeli tévedéstõl - Ments meg minket, Szentlélek!
Minden vétektõl,
A kevélység szellemétõl,
a tisztátalanság szellemétõl,
A szeretetlenség szellemétõl,
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A hamisság és kétszínûség szellemétõl,
Az engedetlenség szellemétõl,
A Te sugallataid megvetésétõl,
A megismert igazság elleni tusakodástól,
Az isteni irgalomban való vakmerõ bizakodástól,
Az isteni irgalom feletti kétségbeeséstõl,
A megátalkodottságtól és töredelmetlenségtõl,
A hirtelen és boldogtalan haláltól,
Az örök kárhozattól,
Mi szegény bûnösök, - Kérünk Téged, hallgass meg minket!
Hogy a római pápát és a püspöki kart az
egyház kormányzásában támogatni méltóztassál,
Hogy az egyháznak szent papokat küldeni méltóztassál,
Hogy az egyház minden rendjét és tagját
megszentelni méltóztassál,
Hagy a katolikus hitoktatók és tanítók munkáját
megáldani méltóztassál,
Hogy a katolikus missziókat hathatósan
pártfogolni méltóztassál,
Hogy a hitetleneket és tévelygõket mielõbb Krisztus aklába
terelni méltõztassál,
Hogy az egyház egységét sértetlenül megõrizni méltóztassál,
Hogy tõlünk, híveidtõl, minden szomorúságot és
kishitûséget távol tartani méltóztassál,
Hogy minden gondolatunkat és szándékunkat a mennyeiekre
irányítani méltóztassál,

Hogy mindnyájunkat a Te szent szeretetedben
megõrizni méltóztassál,
Hogy mindnyájunkat az örök boldogságba
befogadni méltóztassál,
Isten Báránya, ki elveszed a világ bûneit,
- Kegyelmezz nekünk Uram!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bûneit,
- Hallgass meg minket Uram!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bûneit,
- Irgalmazz nekünk Uram!
Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket!
Miatyánk... Üdvözlégy...
Könyörögjünk. Szentlélek, akit az Úr egyházának megígért
és Pünkösd napján kegyelmesen elküldött, légy a mi
lelkünknek is állandó, kedves vendége. Õrizd és növeld bennünk a Te megszentelõ kegyelmedet, s gyújtsd lángra
szívünkben a szunnyadó isteni erényeket, s ékesíts fel minket,
a Te templomaidat, hét ajándékoddal. Engedd, hogy a Te
szellemed belõlünk embertársainkra is kiáradjon, hogy ima,
jópélda és apostolkodás által Veled együtt hathatósan építsük
Jézus Krisztus Szívének országát. Ugyanazon a mi Urunk,
Jézus Krisztus által, aki Veled és az Atyával együtt él és
uralkodik, mindörökkön örökké, ámen.
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Loretói litánia
Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus kegyelmezz nekünk!
Uram irgalmazz nekünk!
Krisztus hallgass minket!
Krisztus hallgass meg minket!
Mennybéli Atyaisten! - Irgalmazz nekünk!
Megváltó Fiúisten!
Szentlélek Úristen!
Szentháromság egy Isten!
Szentséges Szûz Mária, - Könyörögj érettünk!
Istennek szent anyja,
Szüzeknek szent Szüze,
Krisztusnak szent anyja,
Egyházunknak Anyja,
Isteni kegyelem anyja,
Tisztaságos anya,
Szeplõtelen Szûzanya,
Sérelem nélkül való anya,
Szûz virág szent anya,
Szeretetreméltó anya,
Csodálatos anya,
Jótanácsnak anyja,
Teremtõnkek anyja,
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Üdvözítõnkek anyja,
Nagyokosságú Szûz,
Tisztelendõ Szûz,
Dicsérendõ Szûz.
Nagyhatalmú Szûz,
Irgalmas Szûz,
Hûséges Szûz,
Örömünknek oka,
Lelki tiszta edény,
Tiszteletes edény,
Ájtatosságnak jeles edénye,
Titkos értelmû rózsa,
Dávid királynak tornya,
Elefántcsont torony,
Mária aranyház,
Frigynek szent szekrénye,
Mennyországnak ajtaja,
Hajnali szép csillag,
Betegek gyógyítója,
Bûnösök menedéke
Szomorúak vigasztalója,
Keresztények segítsége,
Magyarország oltalmazója,
Angyalok királynéja,
Pátriárkák királynéja,
Próféták királynéja,
Apostolok királynéja,
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Vértanúk királynéja,
Hitvallók királynéja,
Szüzek királynéja,
Minden szentek királynéja,
Áteredõ bûn nélkül fogantatott királyné,
Mennybe fölvett királyné,
Szentolvasó királynéja,
Béke királynéja,
Magyarok Nagyasszonya!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bûneit,
- Kegyelmezz nekünk!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bûneit,
- Hallgass meg minket!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bûneit, - Irgalmazz nekünk!
Imádkozzál érettûnk, Istennek szent Anyja!
Hogy méltók lehessünk Krisztus igéreteire!
Könyörögjünk! Add Uram, hogy mi, a te szolgáid, folytonos
lelki és testi jólétnek örvendhessünk, és a Boldogságos mindenkor szeplõtelen Szûz Mária dicsõséges közbenjárása által
a jelen szomorúságtól megszabaduljunk, és örökké tartó
örömet élvezzünk, a mi Urunk, Jézus Krisztus által. Amen.

Magyarországhoz köthetõ szentek segítségül hívása
Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus kegyelmezz nekünk!
Uram irgalmazz nekünk!
Krisztus hallgass minket!
Krisztus hallgass meg minket!
Mennybéli Atyaisten! - Irgalmazz nekünk!
Megváltó Fiúisten!
Szentlélek Úristen!
Szentháromság egy Isten!
Szentséges Szûz Mária, - Könyörögj érettünk!
Magyarok Nagyasszonya,
Szent István király,
Szent Imre herceg,
Szent László király,
Boldog Gizella királyné,
Árpád-házi Szent Margit,
Árpádházi Boldog Kinga,
Árpádházi Boldog Jolán,
Árpádházi Szent Erzsébet,
Prágai Boldog Ágnes,
Skóciai Boldog Margit,
Az Árpád-ház minden szentjei, - Könyörögjetek érettünk!
Szent Adalbert, - Könyörögj érettünk!
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Szent Gellért,
Szent Márton,
Kapisztráni Szent János,
Szent Márk, István és Menyhért kassai vértanúk,
- Könyörögjetek érettünk!
Boldog Apor Vilmos, - Könyörögj érettünk!
Boldog Romzsa Tódor,
Boldog Battyhány-Strattmann László,
Magyar szentek, - Könyörögjetek érettünk!
Istennek minden szentjei,

Hogy nekünk kegyelmezz!
- Kérünk téged, hallgass meg minket!
Hogy minket igaz bûnbánatra vezérelj,
Hogy minket szent szolgálatodban megõrizz és megtarts,
Hogy minden jótevõnknek örökkévaló javaidat megadd,
Hogy a földnek bõ gyümölcsét megadd és megtartsd
Hogy az Anyaszentegyházat kormányozd és megerõsitsd,
Hogy a római pápát és az egész papi rendet a szent vallásban
megtartsd,
Hogy az egész kereszténységnek egységet adj,
Hogy minden embert az evangélium világosságára elvezess,

Légy irgalmas! - Ments meg, Uram, minket!
Minden gonosztól,
Minden bûntõl,
Az ördög cselvetéseitõl,
Haragtól, gyûlölségtõl, és minden gonosz akarattól,
Az örök haláltól,
Megtestesülésed által,
Születésed által,
Keresztséged és szent böjtölésed által,
Kereszted és kínszenvedésed által,
Halálod és temetésed által,
Szentséges föltámadásod által,
Csodálatos mennybemeneteled által,
A Szentlélek kiáradása által,
Dicsõséges eljöveteled által,
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Krisztus, hallgass minket!
Krisztus hallgass meg minket!
Könyörögjünk! Istenünk! Te látod, hogy gyengeségünk
mennyire megbénít bennünket: Szentjeid példájával kelts bennünk új erõt szeretetednek szolgálatára. Krisztus, a mi Urunk
által. Amen.

Írta és összeállította, valamint a címlapképet rajzolta: Sipos
Gyula. Megjelent a Szeretet Földje Közhasznú Alapítvány
támogatásával, 2005-ben.
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