
BEVEZETŐ ÉNEK 

♪1 Ó, halld meg, Uram, ó halld meg imám, hívlak, jöjj, válaszolj! 
Ó, halld meg, Uram, ó halld meg imám, jöjj és figyelj reám! 

♪2 Jöjj, Szentlélek, jöjj közénk, jöjj el, fényességünk, 
jöjj, tüzes lélek, lobbantsd lángra szívünk! 

♪3 
Szentlélek jöjj, lobogó láng, Szentlélek jöjj, a világ vár. 
Szentlélek jöjj, viharos szél, Jöjj, áradj szét. 
Jöjj el élő vízforrás, Jöjj, a szívünk Téged vár, 
Jöjj, ki fényt adsz lelkünknek, Jöjj, úgy vágyunk Rád. 

 
 

Ima a családokért 
 

Dicsőséges Szentháromság, 
minden szeretet és közösség forrása, 

köszönjük neked a családunkat. 
 

Bocsásd meg bűneinket, 
amelyeket szeretteink ellen elkövettünk. 

Támogasd testvéreinket, 
akik házasságukban és családi életükben 

hajótörést szenvedtek. 
 

Töltsd el szívünket családtagjaink iránt 
áldozatos, tiszta szeretettel. 

Segíts, hogy a kölcsönös önátadásban 
napról napra újjászülessünk. 

 
Segítsd fiataljainkat, 

hogy bátran vállalják a családi élet kihívásait. 
Áldd meg mindazokat, 

akik a magyar családokért sokat fáradoznak. 
Szent Család, könyörögj érettünk! 



Ima a szüleinkért 

Mennyei Atyám, köszönöm neked, hogy szüleimen keresztül számtalan 
jótéteményben részesítettél.  

Fizess meg nekik a sok jóért, amit velem az első naptól kezdve tettek; és 
segíts, hogy hálás lehessek irántuk.  

Áldd meg munkájukat és fáradozásukat, tartsd meg őket jó egészségben, 
vigasztald őket a megpróbáltatások idején. Engedd, hogy gazdagodjanak a 
jóban és őrizd meg őket 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. 

Családunkért (Taizéi imádság) 

Urunk, a te békéd ragyogjon közöttünk, és szereteted kísérjen minket minden 
nap! 

Hozzád fordulunk családjainkért, s mindazokért, akiket az imádságban ránk 
bíztál, és akik értünk imádkoznak. 

Hozzád fordulunk a gyerekekért, azokért, akik vigyáznak rájuk, és beléjük 
oltják a hitet! 

Krisztus, te arra hívsz, hogy megosszuk másokkal mindenünket, egyesíts 
minket szeretetedben! 

Krisztus, pásztorunk, te megkeresed és megmented az elveszettet, segíts, 
hogy felelősséggel legyünk egymás iránt. 

Vigasztaló Lélek, te örömöt és bizalmat ébresztesz bennünk, tölts el minket 
szereteteddel! 

Vigasztaló Lélek, te megbocsátó szeretetet ébresztesz bennünk, jöjj és lakozz 
szívünkben! 

Szentlélek, ajándékaiddal változtass minket közösségteremtő emberekké, 
hogy családunk megbízható tagjai legyünk. 



ÉNEK 

♪1 Ne félj, ne aggódj, ne sírj, ne bánkódj, ha tiéd Isten, tiéd már minden, 
ne félj, ne aggódj, ne sírj, ne bánkódj, elég Ő néked. 

♪2 Magasztaljon Téged minden nyelv, dicsérje és áldja szent neved, 
áldott légy, Uram, áldott! Nagyságod előtt most hódolunk. 

♪3 Néked hódolok, Jézus, dicső király (ism). Ujjongj, dalolj, szívem, és 
imádjad őt! (ism) 

 

Ima a hitvestársért 

Mennyei Atyám, ki intézője vagy az emberi sorsoknak, hálát adok Neked 
hitvestársamért. Azért vezettél minket egymáshoz, hogy egymásnak erőssége 
és támasza legyünk, hogy küzdelmeinkben és bánatainkban, fájdalmainkban 
segítő és vigasztaló társakként álljunk egymás mellett. 

 Színed előtt most őszintén megkérdezem magamtól; megtettem-e a 
magamét, hogy házasságunk a Te akaratodnak megfelelő közösség legyen? S 
ha megszégyenülve kell is belátnom, hogy sokban másként cselekedhettem 
volna, mégis merem remélni, hogy kegyességed az ő lelkének javára fordítja 
azt is, amiben én bűneimmel s szeretetlenségemmel kárt tettem. Ugyanezt 
kérem Tőled a magam számára is.  

 Te kötöttél bennünket egymáshoz áldó kezeddel, add kegyelmedet, hogy 
szeretettel gondoljunk egymásra, hálával minden szépért és jóért, amelyben 
egymás által részünk volt, és türelemmel, megbocsátással, nagylelkűen 
viseljük el azt, amiben egymásnak nehézséget jelentünk. 

 Add, hogy mindig és mindenekfelett Terád gondoljunk; hogy soha el ne 
feledjük: egyedül a Teirántad való szeretet fog bennünket megtartani az 
egymás iránt való szeretetben, tiszteletben és megelégedésben úgy, hogy az 
éveket és napokat kevésnek lássuk szeretetünk nagysága mellett. 

Adj nekünk, Uram, türelmes és engedelmes lelket, távoztasd el tőlünk a 
békétlenséget és a kísértéseket. Add, hogy elsekélyesedés nélkül élvezhessük 



életünk örömeit, és keserűség nélkül viseljük a fájdalmakat és 
megpróbáltatásokat, amelyeket ránk bocsátani jónak látsz. 

Add, hogy ki ne fogyjon az olaj lámpásunkból, hanem perlekedés és 
türelmetlenség nélkül hordozzuk egymás gondjait. Balsorsban ments meg a 
csüggedéstől, jó sorsban az elbizakodottságtól. Add, hogy az a jó megértés és 
szeretet, amely egykor egymáshoz vezetett bennünket, életünk végéig 
egymáshoz fűzzön. 

Add, hogy egymás által jobbakká lehessünk, egymásnak testi-lelki haladását 
szolgáljuk, gyermekeinknek és a társadalomnak példái és hasznos szolgái 
legyünk, hogy se kísértés, se baj, se betegség el ne válasszon bennünket. 
Ámen.  

Ima a házasságunkért 

Uram, segíts nekünk, hogy mindig emlékezzünk arra a napra, amikor 
megismerkedtünk, és megszerettük egymást! 

Segíts mindig meglátni a jót a társamban és segíts, hogy közösen tudjuk 
megoldani gondjainkat. 

Segíts kimondani egymás iránti érzéseinket, és tudjunk bocsánatot kérni 
egymástól. 

Uram kezedbe adjuk házasságunkat! 

 

ÉNEK 

♪1 Irgalmas Istenünk jóságát, mindörökké éneklem. 

♪2 
Az Úr jósága, hogy még élünk a Földön, mert az Ő irgalma 
soha véget nem ér. Újjáéled reggelre, minden reggelre, 
nagy a Te hűséged, ó, Uram, nagy a Te hűséged. 

♪3 
Ő az Úr, Ő az Úr, betölt engem szent lelkével, Ő az Úr. 
Minden térd meghajoljon, minden nyelv csak Róla szóljon, 
mert Jézus Ő az Úr! Ő az Úr, Ő az Úr. 

 



Szülők imája gyermekeikért 

Uram, ki házasságomat megszentelve nekem gyermekeket adtál, fogadd el 
most értük alázatos hálaadásomat, hallgasd meg irgalmasan buzgó imámat, 
add szent áldásodat gyermekeimre!  

Adj nekik jó egészséget, növeld őket a jó erkölcsökben, szeretetben, legyen 
velük a Szentlélek kegyelme, hogy sértetlenül megmaradjanak ártatlanságban 
és okosságban! Óvd meg őket minden bűntől és bűnre vivő alkalomtól!  

Add, hogy előrehaladva a korban, növekedjék bennük a szeretet is irántad!  

Uram, adj nekik erőt, hogy megtarthassák törvényeidet, engedelmesek 
legyenek, szorgalmasan dolgozzanak, mindig neked szolgáljanak, egész 
életükön át téged dicsérjenek!  

Istenem, amint elfogadtad áldozatul atyjától Izsákot, fogadd el tőlem is 
gyermekeimet! Atyai szeretetedbe, irgalmadba, erős védelmedbe ajánlom 
őket. Te oktasd, te vezesd őket jóságoddal, bölcsességeddel, úgy, ahogyan 
egyedül csak Te tudod. Ámen.  

Ima a helyes nevelésért 

 Uram, add a Te szemed, hogy Téged lássalak gyermekeimben. 

 Add a Te szíved, hogy őket szeressem, és a Te szelídségedet, hogy segítsek 
nekik növekedésükben. 

 Add a Te bölcsességedet, hogy helyesen vezessem őket, és a Te erődet arra a 
pillanatra, amikor hagynom kell őket, hogy járják a maguk útját. Ámen. 



Szent József litániája 

Szent József, légy házunk ura, kis családunk patrónusa. Egyetértés, hű 
szeretet egyesítse szíveinket. 

 Az ég felé mutass utat, gyámolítsd az ellankadtat. Küzdelmünkben légy 
segélyünk, erényekben példaképünk.  

Átadjuk a ház kulcsait, oltalmazd és védd lakóit. Zárd ki mindazt, ami káros, 
ami üdvünkre hátrányos. 

 Engedd be az Isten-áldást, minden jóban gyarapodást. Ajánlj minket 
Jézusodnak és szeplőtelen Szűz Arádnak, hogy családunk kisded háza 
Názáretnek legyen mása. Ámen.  

Uram, irgalmazz nekünk! 
Uram, irgalmazz nekünk! 

Krisztus, kegyelmezz nekünk! 
Krisztus, kegyelmezz nekünk! 

Uram, irgalmazz nekünk! 
Uram, irgalmazz nekünk! 

 
Krisztus, hallgass minket! 
Krisztus, hallgass minket! 

Krisztus, hallgass meg minket! 
Krisztus, hallgass meg minket! 

 
Mennybéli Atyaisten! Irgalmazz nekünk!* 

Megváltó Fiúisten!* 
Szentlélek Úristen!* 

Szentháromság egy Isten!* 
 

Szentséges Szűz Mária, Könyörögj érettünk!* 
Szent József,* 

Dávid nemes sarja,* 



Pátriárkák fénye,* 
Isten Anyjának jegyese,* 

A Szent Szűz tisztaságos őre,* 
Isten Fiának nevelőatyja,* 

Krisztus gondviselő oltalmazója,* 
A szent család feje,* 

Igazságos József,* 
Tisztaságos József,* 

Nagy okosságú József,* 
Erőslelkű József,* 

Engedelmes József,* 
Hűséges József,* 

Béketűrés példaképe,* 
Szegénység kedvelője,* 
Iparosok példaképe,* 

A házasélet dísze,* 
Szüzek őre,* 

Családok támasza* 
Ínségesek vigasztalója,* 

Betegek reménye,* 
Haldoklók pártfogója,* 

Gonosz szellemek réme,* 
Az Anyaszentegyház védőszentje,* 

 

Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit, Kegyelmezz nekünk! 
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit, Hallgass meg minket! 
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit, Irgalmazz nekünk! 
 

Háza urául rendelte Őt!     És egész országának vezérévé! 

Könyörögjünk! Úristen, Te Szent Józsefet mérhetetlen gondviseléseddel szent 
Anyád jegyesének választottad. Add, hogy közbenjárónk legyen a mennyben, 
akit e földön pártfogónkként tisztelünk. Aki élsz és uralkodol mindörökkön 
örökké. Ámen. 



ÉNEK 

♪1 
Te vagy a fény a szívemben, Jézus, add, hogy ne szólhasson 
bennem a sötét! 
Te vagy a fény a szívemben, Jézus, Krisztus, jöjj, Te vezess utamon! 

♪2 Köszönöm, Jézus, köszönöm, Jézus, köszönöm, Uram, hogy szeretsz 
engem. (ism) 

♪3 Virrassz még és imádkozz még Jézussal ébren, virrassz az éjben! 

 

Édesapák imája 

Mennyei Atyánk! Köszönöm neked az életem, köszönöm feleségem, és 
köszönöm gyermekeimet, akikkel megajándékoztál. Most Szent József életét 
példának tekintve kérlek: 

Adj nekem hitet és érzékeny lelket, hogy megértsem nekem szánt 
üzenetedet. 

Kérlek, mutasd meg, mi a szándékod velem, hogy megfeleljek házastársi és 
szülői hivatásomnak. 

Segíts, hogy el tudjam fogadni, és meg tudjam valósítani, amit rólam 
elgondoltál, akkor is, ha nem értem. 

Segítsd meg feleségemet, hogy benne Mária hite és lelkülete éljen. Segíts úgy 
szeretnem, ahogy Szent József szerette jegyesét. 

Segíts úgy élnem, mások iránti türelemmel, figyelemmel, hogy gyermekeim 
számára életem példája vonzó legyen a követésre. 

Segíts, hogy gyermekeimnek át tudjam adni a hitet: szavaimból, és tetteimből 
megismerhessék az igazi szeretetet. Tudjam munkára, becsületességre, 
igazmondásra, szerénységre, rendre, fegyelemre, kötelességteljesítésre 
nevelni őket. 



Segítsd gyermekeinket, hogy derűs lélekkel tudják elfogadni a szegénységet, a 
testi-lelki megterhelést. Tudjanak áldozatot hozni, önzetlenül adni és 
szolgálni; elviselni, ha nem az ő akaratuk teljesül. 

Segítsd gyermekeinket, hogy növekedjenek testi-lelki egészségben, 
bölcsességben, úgy, hogy Neked is kedved teljék bennük. Ragaszkodjanak 
Hozzád, tartsák meg törvényeidet, és szeressék Egyházadat. Mindig, a 
nehézségek idején is érezzék gondviselő, atyai szeretetedet. 

Jóra törekvésükben találjanak segítőtársakra, és védd meg őket a rossz útra, 
bűnre csábítóktól. 

Segíts, hogy tudják értékelni teremtésed csodáját. Az életet mindennél 
többre tartsák, az anyagi javakkal jól gazdálkodjanak. 

Mutasd meg nekik leendő házastársukat, akit Te választottál nekik. Támogasd 
őket, hogy hivatásukra: a házasságra vagy a papi, szerzetesi életre, mint 
szentségre készüljenek, és addig tiszta életet éljenek. 

Vigyázz gyermekeink családjára, hogy köztük is keresztény szellem 
uralkodjon, és unokáinkat vallásosan neveljék. 

Segíts elfogadni és szeretni gyermekeinket akkor is, ha testileg vagy lelkileg 
betegek, és nem az általam helyesnek tartott úton haladnak. Te légy a 
vigaszom. Add, hogy soha ne szűnjek meg értük imádkozni. 

Segíts, hogy családfői feladataimat, döntéseimet bölcsen és jól elláthassam. 
Tudjak akkor szólni, és akkor hallgatni, amikor annak ideje van. 

Add, hogy mindig legyen munkám, feladatom, és azt mindig pontosan, 
lelkiismeretesen, bölcsen végezzem mások szolgálatára. 

Mária, József, Szent István, Szent Imre kérjétek velem együtt az Atyát. Áldd 
meg életünket, mai napunkat. Ámen. 

 



Könyörgés a Szent Családhoz 

 1. Ó Szent Család, vedd oltalmadba keresztény családjainkat és ápold bennük 
a családi élet erényeit! - Kérünk téged, hallgass meg minket!  

 2. Ó Szent Család, taníts meg Isten akaratát keresve megküzdeni 
nehézségeinkkel! - Kérünk ...  

 3. Ó Szent Család, növeld a keresztény házastársak hűségét, szeretetét és 
áldozatos lelkületét! - Kérünk ...  

 4. Ó Szent Család, segítsd ifjúságunkat, hogy tiszta szeretettel és komoly 
felelősségtudattal készüljön házastársi és szülői hivatására! - Kérünk...  

 5. Ó Szent Család, segítsd a nagyszülőket, hogy felismerjék és teljesíteni is 
tudják azt a nagy feladatot, ami gyermekeik és unokáik nevelésében még 
mindig rájuk vár! - Kérünk ...  

 

ÉNEK 

♪1 Jó az Úrban bizakodni, Jó az Úr. Remélj és bízz benne, jó az Úr 

♪2 
Jó Atyám, imádlak, leteszem életem, úgy szeretlek. 
Úrjézus, imádlak… // Szentlélek, úgy várlak… 

♪3 
Békesség legyen velünk, itt van Jézus köztünk! 
Békesség, békesség legyen velünk! 

 

Családapa imája 

Uram, Istenem, te úgy rendelted, hogy családot alapítsak. Engedd 
fölismernem az igazán keresztény család értelmét és feladatait.   

Kérlek, állj mellettem, hogy családomat isteni tetszésed szerint helyesen 
vezethessem, és enyéimnek mindenkor és mindenben a legjobb példával 
szolgálhassak. 



Adj szeretteimnek jó egészséget és boldogságot, hitet és szeretetet, igaz lelki 
életet; ajándékozd nekik békédet, amelyet nem kaphatnak meg a világtól.  

Engedd, hogy védelmed alatt boldog közösséggé váljunk: hogy mindig 
szeretettel és hűséggel viseljük el, ami ér bennünket, s hogy mindig 
osztozzunk egymás örömében és bánatában. 

Adj erőt, hogy amikor szeretteim elcsüggednek, s keserű csalódás éri őket, 
mindig vigasztalást, menedéket és támaszt jelenthessek számukra. 

A názáreti Szent Család legyen mintaképünk. Jézus, Mária, József, vezessetek, 
segítsetek, óvjatok minket! Ámen. 

Ima papi hivatásért 

Köszönjük papjainkat, akik feléd vezetnek, segítenek bennünket életünk 
útjain. 

Szenteld meg őket, hogy szentek legyenek, és szentül szolgáltassák ki 
szentségeidet! Óvd meg őket a veszélyektől és adj nekik sok neked tetsző 
örömet bennünk, Téged szolgáló életükben! 

Adj új papi és szerzetesi hivatásokat! Hívj szolgálatodba fiatal fiúkat és 
lányokat, és ha Neked úgy teszik, hívj az én családomból is, hogy ők magukat 
neked adva, a világról lemondva neked tetsző, boldog életet éljenek! Szűz 
Mária, az Egyház és a papok Édesanyja, könyörögj érettünk! 

Ima az otthonért 

Mindenható Urunk, Jézus, aki ezt a helyet a Te szolgálatodra és törvényeid 
oltalmába rendelted, adj nekünk e helyen békességet és üdvösséget, 
egészséget, egyetértést, szeretetet!  

Irányítsd elöljáróinkat a Te akaratod útjain és a mi javunk szerint, hogy Téged 
szent félelemmel tiszteljenek, a Te szent törvényeidet megtartsák, s minket 
igaz szívvel szeressenek. 

Őrizd meg, Uram, ezt a helyet minden bűntől és botránytól, és az ördög 
minden cselszövésétől, nyugtalanságától.  



Uram, ki azt akartad, hogy a Te neved dicsőítésére éljünk e helyen, küldd el 
hozzánk segítő malasztodat, hogy oltalmazzon bennünket és védjen, hogy ne 
valljuk lelkünknek kárát.  

Urunk Jézus Krisztus, ne tekints bűneinkre, hanem hallgasd meg a Te kegyes 
és mindenkor Szűz Anyádnak könyörgését, az ő és keresztelő Szent János, 
Szent Péter, Szent Pál, Szent Júdás, Szent András apostoloknak és minden 
szenteknek közbenjárása által segíts bennünket, hiszen Te tudod 
nehézségeinket, világ Üdvözítője, ki élsz és uralkodol az Atyával együtt 
mindörökkön örökké. Ámen. 

Miatyánk 

Üdvözlégy 

Dicsőség 

Imaszándékok 

 

ZÁRÓÉNEK 

♪1 Gyújts éjszakánkba fényt, hadd égjen a soha ki nem alvó tűz, 
a ki nem alvó tűz (ism) 

♪2 
Indulj és menj, hirdesd szavam, népemhez küldelek én. 
Tövis és gaz, vér és panasz, meddig hallgassam még én? 
Küldelek én, megáldlak én, csak menj és hirdesd szavam! (ism.) 

♪3 

Erdő mellett estvéledtem, subám fejem alá tettem, 
Összetettem két kezemet,úgy kértem jó Istenemet. 
Én Istenem adjál szállást, már meguntam a járkálást! 
A járkálást, a bujdosást, az idegen földön lakást. 
Adjon Isten jó éjszakát, küldje hozzám szent angyalát, 
Bátorítsa szívünk álmát, adjon Isten jó éjszakát! 



További énekek: 

 

1. Áldott légy, Uram! Szent neved áldja lelkem. 
Áldott légy, Uram, mert megváltottál már! 

2. Ahol szeretet  és jóság, ahol szeretet: ott van Istenünk. 

3. Bizakodjatok,  jó az Úr, jósága éltet. Bizakodjatok,  jó az Úr, alleluja. 

4. Dicsérje minden nemzet, dicsérje az Urat. Dicsérje minden nemzet, 
dicsérje az Urat. 

5. Veni Creator, Veni Creator, Veni Creator Spiritus. 

6. Laudate Dominum, laudate Dominum omnes gentes, alleluia! alleluia! 

7. Várj és ne félj, az Úr jön már, várj és ne félj, hű szívvel várj! 

8. Hadd jöjjek én forrásodhoz, Uram! (ism. 3x)  
Hadd jöjjek én, hadd igyak én,hadd éljek én! 

9. 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. 

 

  

 

 

 

 



RÓZSAFÜZÉR 

Kezdetre és a berekesztésre:  
Úr Jézus, irántad való szeretetből, a bűnösök megtéréséért és a megbántások 
engesztelésére, amelyeket Szűz Mária szeplőtelen Szíve ellen elkövetnek. 

Minden tized (Dicsőség) után: 

Úr Jézus, bocsásd meg bűneinket! Ments meg minket a pokol tüzétől! Vidd a 
mennybe a lelkeket. Különösen (figyelmedbe ajánljuk) azokat, akik legjobban 
rászorulnak irgalmadra. Ámen 

A Világosság rózsafüzére 

Bevezető titkok:  1. aki hitünket növelje; 
   2. aki reményünket erősítse; 
   3. aki szeretetünket tökéletesítse. 
 
A tizedekre: aki a Jordánban megkeresztelkedett 

aki Kánában isteni erejét megmutatta 
aki Isten Országát meghirdette 
aki a Tábor-hegyén isteni dicsőségét kinyilvánította 
aki az Eucharisztiában nekünk adta magát 

Örvendetes olvasó 

Bevezető titkok (három üdvözlégyre)  1. aki hitünket növelje; 
2. aki reményünket erősítse; 
3. aki szeretetünket tökéletesítse. 

 
A tizedekre: akit te, Szent szűz a Szentlélektől fogantál; 

akit te, Szent szűz, Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál; 
akit te, Szent szűz a világra szültél; 
akit te, Szent szűz a templomban bemutattál; 
akit te, Szent szűz a templomban megtaláltál. 

  



Fájdalmas olvasó 

Bevezető titkok:  1. aki értelmünket megvilágosítsa; 
2. aki emlékezetünket erősítse; 
3. aki akaratunkat tökéletesítse. 

 
A tizedekre: aki érettünk vérrel verejtékezett; 

akit érettünk megostoroztak; 
akit érettünk tövissel megkoronáztak; 
aki érettünk a keresztet hordozta; 
akit érettünk keresztre feszítettek. 

Dicsőséges olvasó 

Bevezető titkok:  1. aki gondolatainkat igazgassa; 
2. aki szavainkat vezérelje; 
3. aki cselekedeteinket kormányozza. 

 
A tizedekre:  aki a halottaiból föltámadott; 

aki a mennybe fölment; 
aki nekünk a Szentlelket elküldötte; 
aki téged, Szent szűz, a mennybe fölvett; 
aki téged, Szent szűz, a mennyben megkoronázott. 

 
Könyörgés: Imádkozzál érettünk Istennek szent Anyja, 

hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire! 

Az irgalmasság rózsafüzére 

A bevezető három ima: Miatyánk // Üdvözlégy // Hiszekegy 

A tizedek közti szemekre: Örök Atyám felajánlom neked legszentebb fiadnak 
testét, vérét, lelkét, istenségét a magunk és az egész világ bűneinek 
bocsánatáért. 

A tizedekre: Az Ő fájdalmas kínszenvedéséért, irgalmazz nekünk és az egész 
világnak. 

A rózsafüzér végén háromszor imádkozzuk: Szent Isten, szent erős Isten, 
szent halhatatlan Isten irgalmazz nekünk és az egész világnak. 



Megkértem Istent... 

Megkértem Istent, vegye el büszkeségemet. Azt mondta, nem Ő veszi el, 
nekem kell feladnom. Kértem Istent, adjon nekem türelmet. Azt mondta: 
nem. A türelem a megpróbáltatás mellékterméke, nem kapni, megszerezni 
kell. Kértem Istent, adjon nekem boldogságot. Azt mondta: nem. Csak áldását 
adhatja - a boldogság rajtam múlik. Kértem Istent, hogy kíméljen meg a 
fájdalomtól. Azt mondta: nem. A szenvedés eltávolít a világ dolgaitól és 
közelebb visz Hozzá. Kértem Istent, adjon lelki fejlődést. Azt mondta: nem. A 
fejlődés az én dolgom, de megmetsz, hogy gyümölcsöt hozzak. Kértem Istent, 
segítsen másokat szeretni, ahogy Ő szeret engem. Azt felelte: látom, már 
kezded érteni. Kértem Őt... És Isten adott nehézségeket, amelyek erőssé 
tesznek. Kértem bölcsességet... És adott problémákat, hogy megoldjam 
azokat. Kértem bátorságot... És adott veszélyeket, hogy legyőzzem azokat. 
Kértem, adjon szeretetet... És adott gondterhelt embereket, hogy segítsek 
rajtuk. Kértem kegyelmet... És adott lehetőségeket. Semmit sem kaptam, 
amit akartam, és mégis megkaptam mindent, amire szükségem volt. 

 

Szülők imája rossz útra tért gyermekükért 

 Jézus, emberek Megváltója, ki az elhagyott anyának visszaadtad egyetlen 
gyermekét, s ki a tékozló fiú képében oly szelíd kegyességgel fogadtad az 
eltévelyedett gyermeket, méltóztassál visszahívni és visszavezetni az enyémet 
is, kit a szenvedélyei elragadtak tőled, tőlem és kötelességeitől. 

 Ó, Istenem! Esedezve kérlek, nyisd fel szemét, intsd meg szívét, tépd szét 
kötelékeit, önts belé bátorságot, hogy visszatérjen a családi élet tiszta 
örömébe, hogy második Szent Ágostonként keressen újra téged, és mint a 
bűnbánó Magdolna, átölelje szent lábadat! Mert az irgalom, könyörület és 
emberszeretet Istene vagy, és téged dicsőítünk kezdetnélküli Atyáddal, 
legszentebb, jóságos és elevenítő lelkeddel együtt, most és mindenkor és 
örökkön-örökké. Ámen.  


