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„Csak az ima segítheti meg a világot”
II. János Pál pápa

 „Csak az ima mentheti meg a világot”
XVI. Benedek pápa

Bevezetés

Első, Szent Királyunk Rómához kötötte, és európai nemzetté, ke-
resztény állammá formálta hazánkat. Szent László király csodálatos 
egyéniségével megerősítette azt. A tatárok pusztítását követően már 
sokan lemondtak hazánk életben maradásáról, de IV. Béla felaján-
lása és az, hogy Szent Margit ezt a felajánlást magáénak vallotta és 
teljes hitével megvalósította életáldozatát hazánk fennmaradásáért, 
megfordította a helyzetet és újraéledt Magyarország. A törökök tá-
madásait addig és ott tudtuk csak megállítani, amíg a nép és katonái 
(pl. Nándorfehérvár, Eger stb.) engesztelő, rózsafüzér imádsággal 
ostromolták az Eget, védték a Hitet, az Egyházat, a Hazát. Így tud-
tuk teljesíteni Európa védőbástyája szerepünket, feladatunkat.

A trianoni döntés 1920. június 4-én, Jézus Szíve éves ünnepén 
született meg, mely révén öt országrészt vágtak le hazánkról, öt se-
bet képeztek nemzetünkön. Egyesek ezt az engesztelő magyarság 
keresztre feszítéseként értékelik, hiszen Krisztus öt sebéhez hason-
lóan mi is öt sebet kaptunk – Jézus Szent Szívének ünnepén. Az a 
kérdés, hogy fájdalmainkat, sebeinket akarjuk-e hitben Krisztus se-
beihez társítani? Vállaljuk-e, hogy engesztelő nép, valóban Isten né-
pe legyünk?

Az emberi szeretet-kapcsolatokban szeretetünk „mértékegysége” 
az idő, a másik emberre rászánt időnk. Ugyanez érvényes az Isten-
kapcsolatunkra is. Ezért nyugodtan feltehetjük a kérdést: Mennyi 
időt vagyok hajlandó az Istenre szánni naponta?

A rászánt időmmel, az odafigyelő szeretetemmel tudom Istent en-
gesztelni saját magam és mások bűneiért, a sok bántásért. Ebben a 
pénz központú világban, a fogyasztói társadalomban meg kell pró-
bálnunk kiszakítani magunkat e világ forgatagából, legalább időn-
ként ellenállva a folyamatos csábításnak, hogy engesztelni tudjunk 
embertársaink helyett is, hogy dicsőítsük a Szentháromságos egy 
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Istent, hálát zengjünk a Szűzanya, a szentek és az angyalok segítsé-
géért. Engesztelési feladatunk mindig a közel levőkre kell, hogy irá-
nyuljon elsődlegesen, ezért a rokonaink, szomszédaink, a plébáni-
ánkhoz tartozók mellett hazánkért kell sokat imádkoznunk.

A Szűzanya szeretné, ha a neki ajánlott magyarság tudatosan vál-
lalná az engesztelést, nem csak hazánkért, de a világért is.

Az ember tudat alatt a túlvilágra nyitott. Ezért ha nem akar odafi-
gyelni és ráhagyatkozni az Istenre, aki a világot alkotta és fenntart-
ja, aki minden pozitív, szép, jó dolog mögött ott van, akkor hagyja, 
hogy a Sátán kezdje alakítani tudat alatt a lelkiségét. Mert a Sátán 
és csatlósai mindenhol leselkednek ránk, hogy a lelkünket eltérítsék 
az Istentől.

Az Isten a Sátánnal ellentétben komolyan veszi az Általa adott 
legnagyobb ajándékot, a szabad akaratunkat, s ezért csak akkor se-
gíthet, ha kérjük azt!

Oly sok helyen és oly sokféle módon bántják meg az Istent ma a 
világban. Ezek jó része nem tudatos Isten-káromlás. Mégis az Istent, 
aki maga a Szeretet, ki kell valahol, valakinek engesztelni a bántáso-
kért. Csodálatos lelki élményeket tud adni, ha rendszeres engeszte-
lővé válik valaki! Áldozatot kell hozni érte, de megéri, az Isten meg-
hálálja azt.

A szeretet mindig a másikra figyel. A szeretetnek mindig a másik 
ember a fontos, érte vállal áldozatot. Áldozatot hozni másért, népün-
kért, hazánkért – nemes dolog. De mindezt Isten-hitben, Istennek, az 
égieknek ajánlva kell tennünk!

Az engesztelő ima támogatására vállaljunk rendszeres böjtöt, ki-
lencedeket, ahogy erőnk, hitünk diktálja, ahogy a környezetünk en-
gedi!

Ez az imafüzet a hazánkért vállalt engeszteléshez igyekszik segít-
séget adni, az ima és ének összeállításával.

Jánossy Gábor

A Szűzanya szőkefalvi üzeneteiből:
„Szívből és szívvel imádkozzatok.„ (2004.09.04.) „Imádkozzatok, virrassza-

tok és gyakoroljátok a szeretetet!” (2004.12.11.) „Ne feledkezzetek meg imádkoz-
ni, böjtölni és töltsétek meg a templomokat.” (2005.06.17.)
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Engesztelés – lélekmentés

Mi az engesztelés?
Bűneink által büntető csapásokra is kész Istenünk atyai szereteté-

nek visszaszerzése.
Mi a nagy magyar engesztelés?
Jézus és Mária bűneink által megsebzett szívének az egész ma-

gyar nemzet részéről való engesztelése.
Miért engeszteljünk?
Mert módfelett vétkeztünk.
Hogyan engeszteljünk?
Egész életünkkel engeszteljünk, hogy Szent Pál szavai szerint 

élő, Istennek tetsző áldozat legyünk!
Tíz igazért az irgalmas Isten megkegyelmezett volna Szodomának 

és Gomorrának.
Ninive városa negyven napot kapott: „Ha nem tartotok bűnbá-

natot, elpusztultok”, hirdette Jónás próféta… A király és a nép böj-
tölt, vezekelt, irgalomért kiáltott negyven napon át, és megmenekült 
a pusztulástól!

Jeruzsálem negyven évet kapott. Az Úr Jézus Krisztus hirdette: 
„Tartsatok bűnbánatot!” Szavai farizeus lelkekre talált. Nem tartot-
tak bűnbánatot. De Jeruzsálem pusztulása olyan is volt, amilyet a vi-
lág addig nem látott!

XI. Piusz pápa „Miserentissimus Redemptor” c. körlevelében hir-
dette, hogy nemcsak a katolikusoknak, hanem mindenkinek engesz-
telnie kell!

Szűz Mária Lourdes-ban és Fatimában (később sok más helyen 
– Medjugorje, Szőkefalva…) bűnbánatot, vezeklést és engesztelést 
kért, utolsó és egyedül eredményes eszköz gyanánt. 

Hogyan engeszteljünk?
Térjünk vissza a hit és erkölcs útjára! Járuljunk gyakran a szent-

ségekhez! Tegyük magunkat kedvessé Isten előtt a megszentelő ke-
gyelem állapotának állandó gondos őrzésével. Ez azt jelenti: aki ed-
dig paráználkodott, az többé ne paráználkodjon! Aki eddig károm-
kodott, az ezentúl dicsérje az Istent! Aki eddig az éjszakákat bűnben 
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töltötte, az ezentúl legalább néha engeszteljen egyórás éjjeli virrasz-
tással imában és bűnbánatban! Aki lopott, az ne lopjon! Aki gyilkolt, 
az ne gyilkoljon (abortuszt és eutanáziát se támogasson)! Aki fele-
barátját gyűlölte, az most szeresse! Aki eddig fukarkodott, az legyen 
ezentúl irgalmas szívű! Égbekiáltó bűnöket csak irgalomért égbe ki-
áltó erényekkel lehet kiengesztelni!

Szentmisén való részvételünket ajánljuk fel Egyházunkért, ha-
zánkért és az egész világért!

Végezzünk nagykilencedet Jézus Szent Szívéhez (kilenc 
elsőpénteken gyónás, szentmisében szentáldozás)!

Öt elsőszombaton vegyünk rész szentmisén és áldozzunk azon 
bántalmak engesztelésére, amelyekkel a Szűzanya szeplőtelen Szívét 
megsértik, elmélkedjünk egy negyed órát a szentolvasó valamelyik 
titkáról, és imádkozzunk el egy rózsafüzért!

Minden nap imádkozzunk közösen a családban, hazánkért is!
Végezzük el a családfelajánlást Jézus szent Szívéhez!
Minden reggel ajánljuk fel magunkat és cselekedeteinket az Úr 

Jézus szentséges Szívének!
Minden nap kérjük a Szűzanyát, esedezzen értünk az Istennél, 

hogy engesztelő áldozatunk kedves legyen az Ő fölséges színe 
előtt!

Káromkodás, abortusz, eutanázia – országrombolás!
Engesztelés – országépítés!

(Szalézi Művek kiadványa – kb. 1940. – alapján)

***

„Tűztenger kell a magyar földre imádságból, engesztelésből!”
Mindszenty József, hercegprímás
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Hogyan imádkozzunk

Az imádkozás helyes módja – ajánlás

1. Az Úrral vagy a Szűzanyával való beszélgetésünkkor szép gesztus, 
ha „magasságunk felét feláldozva” térdepelve imádkozunk.

2. Minden imát mindig keresztvetéssel kezdjünk és fejezzünk be!
 (Ilyenkor jó ha használunk szentelt vizet is.)
3. A Sátán eltávolítása (pl. Szent Mihály ima)
4. A Szentlélek meghívása (énekkel vagy imával)
5. A bűnbánat felindítása
6. Az imaszándék megfogalmazása, felsorolása (miért tudok hálát 

adni, esetleg mit kérek, vagy „csak” Istent akarom dicsőíteni…)
 Imádkozzunk egyénileg is, de minél többször családi vagy egyéb 

közösségben pl. a papjainkért, a hívőkét, a jelenleg nem hívőkért, 
papi és szerzetesi hivatásért, a hivatásban való kitartásért, a 
fiatalságért és az őket nevelőkért, rokonokért, szomszédokért, 
hazánkért, Európáért, a keresztények egységéért…

7. A választott ima vagy imák elmondása (beszélgetés Jézussal, a 
Szűzanyával stb.)

Törekedjünk arra, hogy mindig szívből és szívvel imádkozzunk!

Készüljünk kilenceddel minden fontosabb ünnepre. Ez annyit jelent, 
hogy előtte kilenc napon át imádkozzunk a kitűzött cél érdekében. 
Jó, ha az imánkat böjttel is tudjuk kísérni – kilenc napon át böjtöl-
ve és imádkozva.

A rendszeresebben böjtölőnek is nehéz nekikezdeni a kilenc na-
pos folyamatos böjtnek, de a végefelé már úgy érzi az ember, hogy 
hamar elszállt a kilenc nap és oly jó a léleknek, hogy sikerült a csábí-
tásoknak kilenc napon át, folyamatosan ellenállni, felülkerekedni az 
ösztönökön. Ezért mindenkit határozottan bíztatni tudunk, hogy ne 
riadjon vissza a böjtöléstől! Természetesen mindenkinek a saját al-
katához, egészségi állapotához kell igazítani a böjt, a lemondás mi-
lyenségét. (a szerk.)
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Általános bevezető imák

†

Szent Mihály arkangyal védelmezz minket a küzdelemben! A sátán 
gonosz kísértései ellen légy oltalmunk! Esedezve kérjük, parancsol-
jon neki az Isten! Te pedig, mennyei seregek vezére, a sátánt és a 
többi gonosz szellemet, kik a lelkek vesztére körül járnak a világban, 
Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére. Amen.

XIII. Leó pápa
***

Jöjj el, Szentlélek Úristen, Nálad nélkül semmi az ember! 
Jöjj el, Szentlélek Úristen, hogy ma elkövetett bűneimet tisztán fel-
ismerjem, szívből megbánjam, és egész komolysággal törekedjem 
megjavulni.
Égesd Uram a Szentlélek tüzével szívünket és bensőnket, hogy szep-
lőtelen testtel szolgáljunk Neked, és tiszta szívvel kedvedet keres-
sük, a mi Urunk, Jézus Krisztus által. Amen
Engedd Uram, hogy csekélységem és méltatlanságom mellett is 
készséges eszköze legyek a mai napon a Szentléleknek, teljesüljön 
bennem és általam akaratod, épüljön Országod a lelkekben, a hazá-
ban és a társadalomban!

***

Jöjj, Szentlélek Úristen… – ének ÉE. 126. (H. 259.)

***

Mennyei Király, vigasztaló Szentlélek! Igazságnak Lelke, ki min-
denütt jelen vagy és mindeneket betöltesz. Minden jónak kútfeje, az 
életnek megadója, jöjj el és lakozzál mibennünk és tisztíts meg min-
ket minden szennytől és üdvözítsd, jóságos a mi lelkeinket!

(görög szertartású imakönyvből)
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Hozzád kiáltunk Úristen,
Jézus Szent Nevében,

Jézus szentséges Vére által,
Jézus Szentséges Szíve által,

Szűz Mária Szeplőtelen Szíve által,
amíg meg nem könyörülsz rajtunk!

Hisz csodálatos módon tudsz rajtunk segíteni!
Szent Isten! Szent, erős Isten! Szent és halhatatlan Isten!

Könyörülj rajtunk és az egész világon!
Istenem, hiszek Benned és imádlak Téged!

Remélek Benned és szeretlek Téged!
Bocsáss meg azoknak, akik nem hisznek,
nem remélnek és nem szeretnek Téged!
Gyászoló Szűzanya, Világ Királynője,

imádkozzál velünk és megmenekülünk!
Imádkozzál velünk és győzünk!

Szent Mihály arkangyal,
ne engedj elveszni minket a nagy harcban!

Amen.

***

Téged kérünk, Magyarok Nagyasszonya, mint Anyánkat,
ne hagyd elveszni meggyötört hazánkat!

Fordítsd felénk könnyes tekinteted,
mutasd meg számunkra Szeplőtelen Szíved,

hevítse át szívünket Szeretetlángod,
hogy megtérjen nemzeted, kövessen országod. Amen.
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Litániák

A „litánia” görög szó, esdeklést, könyörgést jelent. Így hívjuk azt az 
ősi, szinte minden népnél és vallásnál meglevő könyörgési formát, 
melyben a változó megszólításokat és kéréseket előénekesek, elő-
imádkozók jelentik be, a közösség pedig állandó válasszal ostromol-
ja az eget. Az Egyház eleinte csak egyetlen litániát ismert, a liturgia 
ma is csak ezt használja, az ún. Mindenszentek litániáját. A többi li-
tánia helye a népájtatosság vagy a magánimádság.          (ÉE. 983. o.)

Litánia Jézus szent Vére tiszteletére

Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz!
Krisztus kegyelmezz! Krisztus kegyelmezz!
Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz!
Krisztus, hallgass minket! Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket!        Krisztus, hallgass meg minket!

Mennyei Atyaisten! Irgalmazz nekünk!
Megváltó Fiúisten!
Szentlélek Úristen!
Szentháromság egy Isten!

Hogy az elvilágiasodott emberiség szíve és értelme
 alapjaiban megváltozzék,

drága Szent Véredért hallgass meg minket!
Hogy a Szentlélek kegyelmével minden Isten-keresőt megvilágosíts,
Hogy a bűnösöknek a megtérés kegyelmét megadd,
Hogy az ördögi gonoszságot elpusztítsd, (háromszor!)
Hogy az istentelenséget megszüntesd és 

annak hordozóit megtérítsd,
Hogy a népek között és a családokban minden gyűlöletnek és 

viszálynak véget vess,
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Hogy népünkről az evilági gondolkodást elvegyed és a 
Beléd vetett hit növekedését egyengesd,

drága Szent Véredért hallgass meg minket!
Hogy a szenvedőket szívből megvigasztald,
Hogy a Beléd vetett bizalom és a szent összeszedettség kegyelmét
 nekünk megadjad,
Hogy bennünket minden üldözésben bátorsággal felvértezz,
Hogy bennünket nap mint nap az újra megbocsátó szeretet 

tüzével átitass,
Hogy a papokat különös kegyelmeddel megerősítsd,
Hogy az eltévelyedett és lanyha papokat kegyelmeddel visszahívjad,
Hogy a legméltóságosabb Oltáriszentséget méltó módon 
 megbecsüljük, szeressük, tiszteljük és imádjuk,
Hogy a fiatalság lelkében a papi és szerzetesi hivatást felébreszd,
Hogy az igaz hitet bennünk megerősítsd és megtartsd,
Hogy mindnyájunknak a jó halál kegyelmét megadd,
Hogy minden jótevőnket és a reánk bízottakat megvédd,

Isten Báránya Te elveszed a világ bűneit,  kegyelmezz nekünk!
Isten Báránya Te elveszed a világ bűneit,  hallgass meg minket!
Isten Báránya Te elveszed a világ bűneit, 

irgalmazz nekünk, Uram, drága szent Véredért!

Imádkozzál érettünk Istennek Szent Anyja,
hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire!

Könyörögjünk!
Örök Atya! Felajánlom Neked Jézus drága Szent Vérével együtt, 
Szűz Máriának Fájdalmas és Szeplőtelen Szívét, hogy Szent Mihály 
arkangyal az ég összes angyalaival és szentjeivel egyesülten, a poko-
li szellemek hadseregét elüldözze, műveit és terveit megsemmisítse 
hazánkban és az egész világon. Amen.

Ének javaslat: ÉE. 166. (H. 118.)  Krisztus teste és szent vére…
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Litánia a magyar szentek tiszteletére

Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz!
Krisztus kegyelmezz! Krisztus kegyelmezz!
Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz!
Krisztus, hallgass minket! Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket!        Krisztus, hallgass meg minket!

Mennyei Atyaisten! Irgalmazz nekünk!
Megváltó Fiúisten!
Szentlélek Úristen!
Szentháromság egy Isten!

Szentséges Szűz Mária Könyörögj érettünk!
Magyarok Nagyasszonya,
Szent István király,
Boldog Gizella királyné,
Szent Imre herceg,
Szent László király,
Árpád-házi Szent Margit,
Árpád-házi Szent Kinga,
Árpád-házi Boldog Jolán,
Árpád-házi Szent Erzsébet,
Prágai Szent Ágnes,
Skóciai Boldog Margit,
Az Árpád-ház minden szentjei Könyörögjetek érettünk!
Szent Adalbert, Könyörögj érettünk!
Szent Gellért,
Szent Márton,
Kapisztrán Szent János,
Szent Márk, István és Menyhért kassai vértanúk,

Könyörögjetek érettünk!
Boldog Apor Vilmos, Könyörögj érettünk!
Boldog Romzsa Tódor,
Boldog Batthyány-Strattmann László,
Magyar szentek, Könyörögjetek érettünk!
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Istennek minden szentjei, Könyörögjetek érettünk!

Légy irgalmas! Ments meg, Uram, minket!
Minden gonosztól,
Minden bűntől,
Az ördög cselvetéseitől,
Haragtól, gyűlölségtől, és minden gonosz akarattól,
Az örök haláltól,
Megtestesülésed által,
Születésed által,
Keresztséged és szent böjtölésed által,
Kínszenvedésed és halálod által,
Szentséges föltámadásod által,
Csodálatos mennybemeneteled által,
A Szentlélek kiáradása által,
Dicsőséges eljöveteled által,

Hogy nekünk kegyelmezz!     Kérünk Téged, hallgass meg minket!
Hogy minket igaz bűnbánatra vezérelj,
Hogy minket szent szolgálatodban megőrizz és megtarts,
Hogy minden jótevőnknek örökkévaló javaidat megadd,
Hogy a földnek bő gyümölcsét megadd és megtartsd,
Hogy az Anyaszentegyházat kormányozd és megerősítsd,
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,

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

Könyörögjünk! 
Istenünk! Te látod, hogy gyengeségünk mennyire megbénít bennün-
ket. Szentjeid példájával kelts bennünk új erőt, hogy a Tőled nyert 
szeretettel szolgálhassuk környezetünket, hazánkat. Krisztus, a mi 
Urunk álalt. Amen.
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Magyar litánia

Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz!
Krisztus, kegyelmezz Krisztus, kegyelmezz!
Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz!
Krisztus, hallgass minket! Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket!        Krisztus, hallgass meg minket!

Mennyei Atyaisten Irgalmazz nekünk!
Megváltó Fiúisten,
Szentlélek Úristen,
Szentháromság egy Isten

Szentséges Szűz Mária, Könyörögj érettünk!
Istennek Szent Anyja,
Szeplőtelenül fogantatott Szent Szűz,
Gyümölcsoltó Boldogasszony,
Sarlós Boldogasszony,
Nagyboldogasszony,
Magyarok Nagyasszonya,
Csíksomlyói Szent Szűz,
Máriazelli Szent Szűz,
Máriapócsi Könnyező Szűzanya,
Győri Könnyező Szűzanya,
Úti Boldogasszony,
Szent Adalbert, vértanú püspök,
Boldog Asztrik püspök
Szent Gellért, Bőd és Beszteréd, vértanú püspökök, 

Könyörögjetek érettünk!
Szent Zóerárd és Benedek, bencés vértanú remeték,
Szent Körösi Márk, Grodecz Menyhért és 

Pongrác István, kassai vértanúk,
Boldog Pál domonkos vértanú és szerzetes társai, 
Szent Márton püspök, Könyörögj érettünk!
Szent Hierotheosz bizánci püspök
Szent István király, 
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Boldog Gizella királyné, Könyörögj érettünk!
Szent Imre herceg,
Szent László király,
Nepomuki Szent János, a szentgyónás vértanúja,
Árpád-házi Szent Erzsébet asszony,
Árpád-házi Szent Margit, domonkos apáca,
Prágai Szent Ágnes, klarissza apáca,
Boldog Jolán, lengyel fejedelemasszony,
Szent Kinga lengyel királyné
Szent Hedvig, litván királyné,
Skóciai Szent Margit királyné,
Kapisztrán Szent János, ferences szerzetes,
Marchiai Szent Jakab ferences szerzetes,
Portugáliai Szent Izabella, bizánci császárné,
Boldog Apor Vilmos, vértanú püspök, 
Boldog Batthyány Strattmann László, szemorvos,
Boldog Romzsa Teodór, munkácsi püspök, vértanú,
Boldog Cseppelényi György, pálos vértanú,   
Avianói Szent Márk, kapucinus szerzetes,
Boldog XI. Ince Pápa,
Boldog Mór, bencés apát, püspök,
Boldog Özséb, a pálos rend alapítója,
Boldog Bánffy Lukács, esztergomi érsek,
Boldog Tomori Pál, kalocsai érsek,
Boldog IV. Károly király,
Boldog Salkaházi Sára, szociális testvér, vértanú,
Összes magyar szentek és boldogok, Könyörögjetek érettünk!

A magyar népért Könyörögjünk az Úrhoz!
A magyar egyház újjászületéséért
Püspökeinkért, papjainkért és szerzeteseinkért
Papi és szerzetesi hivatásokért
A magyar családokért, gyermekáldásért és a magyar ifjúságért
Az elszakított területeken élő magyar testvérekért
A külföldön, szétszórtságban élő magyar testvérekért
A hazánkban élő, kisebbségben lévő testvéreinkért
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Országunk kormánya tagjaiért       Könyörögjünk az Úrhoz!
Engesztelésül népünk bűneiért
Hogy bocsásson meg nekünk a szülők, a házastársak 

és a gyermekek ellen elkövetett bűneinkért
Hogy bocsásson meg nekünk az abortusz áldozatiért
Hogy bocsásson meg nekünk az euthanázia áldozataiért
Hogy bocsásson meg nekünk a hazugságokért
Hogy bocsásson meg nekünk a családok széthullásáért

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

Uram, hallgasd meg könyörgésünket!
És a mi kiáltásunk jusson eléd!

Könyörögjünk!
Mindenható Örök Isten, kérünk, őrizd meg kedves magyar hazán-
kat minden külső és belső veszedelemtől, és a boldogságos, minden-
kor szeplőtelen Szűz Máriának, Magyarország Nagyasszonyának és 
Pátronájának, Szent Péter és Pál apostoloknak, Szent István király-
nak, magyar szentjeinknek és boldogjainknak közbenjárása által adj 
magyar népednek egységet és békét!

Távolítsd el tőle a háborúságot, az egységet megbontó pártosko-
dást és tévelygést, hogy Anyaszentegyházad hite szerint mindig bát-
ran és szabadon szolgáljon neked. Krisztus a mi Urunk által. Amen.

ÉE. 234.
(H. 284.)
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2. Ó, Atyaistennek kedves szép leánya, – Krisztus Jézus Anyja, 
Szentlélek mátkája! R)

3. Nyisd fel az egeket sok kiáltásunkra, – anyai palástod fordítsd 
oltalmunkra! R)

9. Tudod, hogy Szent István – örökségben hagyott, – Szent László 
király is – minket reád bízott. R)

ÉE. 258.
(H. 293.)

2. István királynak szíve gazdagságát, – Szent Imre herceg kemény 
tisztaságát, – László királynak vitéz lovagságát, – ó, ha csak ezt 
látnád!

3. Szent Erzsébetből hős szeretet árad, – Margit imái vezekelve 
szállnak; – minket hiába, Uram, ne sirasson – áldott 
Boldogasszony!

4. Kinga királyné Krisztusáért lángol. – Hedvig Egyházat: szent 
családot ápol. – István, Menyhért, Márk vére magvetése, – lelkünk 
üdvössége.

5. Károly királyért, István utódáért, – László szegények szelíd 
orvosáért, – Vilmos véréért térítsd nemzetünket, – szentelj meg 
bennünket!

6. Ránk, bűnösökre minden verés ránk fér, – de könyörögnek ők 
tépett hazánkért, – hadd legyünk mink is tiszták, hősök, szentek, 
– hazánkat így mentsd meg!
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ÉE. 258.
(H. 293.)

2. Szent Szűznek minket Szent István ajánlott. – Államformáló 
dicső nagy király volt. – Püspökségeknek buzgó szervezője, – 
templom építője.

3. Szent Imre herceg, ifjúságnak éke, – magyar seregnek jeles had-
vezére. – Lelkét Istennek teljesen átadta, – jó példát mutatva.

4. Áldott Szent László, békénk megvédője, – népnek és hitnek 
biztos kezű őre. – Csodák övezték imádságos élted, – Istent most 
is kérjed!

5. Jézust meglátta betegben Erzsébet, – férje iránt is szeretetben 
égett! – Kitaszítottan szolgálta a népet, – alázatos lélek.

6. Engesztelésnek jeles szentje, Margit. – Szolgáltál önként, a 
hazáért, holtig. – Krisztus keresztje példakép volt néked, – ez lett 
dicsőséged.

7. Boldog Özsébünk, erdőknek lakója, – Pálosok rendje megalapítója:
– Hitért, hazáért sokat vezekeltél; – társakra is leltél.

8. Szűz tiszta Kinga, Áprád-háznak éke, – lengyelek szentje, két nép 
dicsősége. – Hadd éljünk tisztán, példádat követve, – csábítást 
megvetve.

9. Hunyadi János, Kapisztrán Szent János, – Nándorfehérvár győ-
zelmében páros. – Ne feledjük el hős harcuk erejét: – imádságos 
lelkét.
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10. Krisztus szolgája, Salkaházi Sára, – üldözötteknek, gyengéknek 
barátja. – Életed adtad égnek felajánlva, – szeretve, szolgálva.

11. Vértanú hősünk, Boldog Apor Vilmos, – Jézushoz mérted, mi az
ami fontos. – Bátran kiálltál, asszonyokat védted, – odaadtad élted.

12. Szemnek orvosa, Batthyány-Strattmann László, – támaszt kaptál  
a hittől és családtól. – Gyógyítás mellett ápoltad a lelket, – imád-
ságban tetted.

13. Hűségnek hőse, Boldog Romzsa Tódor, – Üldözés közben 
Egyházadat óvod. – Vállalva érte fenyegetettséget, – vértanúság 
béred.

14. Mindszety József bíborosi rangban – hazáját védte a vérzivatarban. 
– Börtönben szenvedt, megtörni nem tudták, – járta Jézus útját.

15. Bátran felszólalt Márton Áron püspök – az emberekért, kikért 
sokat küzdött. – Fogságba vitték, börtönökben sínylett, – sok tár-
sa is így tett.

16. Endrédy Vendel, ciszterek apátja, – börtönök mélyét magányban 
megjárta, – rá szabott terhét, viselte keresztjét, – nem adta el lelkét.

17. Isten ügyében buzgó Brenner János – üldözés mellett Jézusáért 
lángolt. – Rá bízottakhoz vitte a szentséget, – vértanúság bére.

18. Sportnak bajnoka, Krisztushoz szegődtél, – Sok szenvedés-
ben Kaszap István tűrtél, – példát mutatva ráhagyatkozásban, – 
alázatosságban.

19. Névtelen szentek, hívő keresztények, – munkájuk mellett megszen-
telve éltek, – élő hitükkel mutatva jó példát – járták Isten útját.

20. Boldogok, szentek, kiket ma ünneplünk, – Isten előtt is kedves 
volt sok tettük. – Hazánk szentjei kérjétek az Istent: – tegyen 
jóvá mindent! (november 13-ra)

21. Nézz le ránk Isten, gyarló emberekre, – itt könyörgünk most, 
irgalmadért esdve: – Nagyasszonyunkért áraszd szét kegyelmed 
– hazánkat így mentsd meg!     (szöveg: Jánossy Gábor)
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Litánia Szent István király tiszteletére

Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz!
Krisztus kegyelmezz! Krisztus kegyelmezz!
Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz!
Krisztus, hallgass minket! Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket!        Krisztus, hallgass meg minket!

Mennyei Atyaisten! Irgalmazz nekünk!
Megváltó Fiúisten!
Szentlélek Úristen!
Szentháromság egy Isten!

Szűz Mária, Istennek szent Anyja, Könyörögj érettünk!
Szent István király, Isten hitvalló, hű szolgája,
Szent István király, a Boldogasszony buzgó tisztelője,
Szent István király, Isten akarata szerint való király,
Szent István király, apostoli, szent királyunk,
Szent István király, az Anyaszentegyház oltalmazója,
Szent István király, az érsekség megszervezésével 

hazánk önállóságának megalapozója,
Szent István király, a magyar egység megteremtője,
Szent István király, a keresztény magyar állam megalapítója,
Szent István király, a magyarság megmentője,
Szent István király, a békesség kedvelője,
Szent István király, az alázatosság csodája,
Szent István király, ispotályok és kolostorok építője,
Szent István király, az irgalmasság nemes példája,
Szent István király, a keresztény szeretet élő formája,
Szent István király, az igazságos uralkodó példaképe,
Szent István király, ki a (római) katolikus hitre vezetted népedet,

Hogy a katolikus hit megerősödjön hazánkban,
Kérjük közbenjárásodat!

Hogy békességben és egységben éljünk,
Hogy az istenkeresők szíve az igaz hitre eljusson,
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Hogy a papság és a hívek között az egyetértés megerősödjön,
Kérjük közbenjárásodat!

Hogy megújuljon bennünk a régi buzgóság,
Hogy országunk békében éljen, Isten oltalmában,
Hogy Istennél mindnyájan kegyelmet találjunk,
Hogy az erkölcsös életet alapvetően fontosnak tartsuk,
Hogy nehéz helyzeteinkben a Szűzanyára tudjunk hagyatkozni,
Hogy gyermekeinket komoly Isten hitre tudjuk nevelni,

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!

Imádkozzál érettünk Szent István király,
hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire!

Könyörögjünk!
Jóságos Istenünk, szolgádnak, Dávid királynak érdemeiért irgalmas 
voltál a választott néphez. Kérünk, tekints magyar hazánkra, és szol-
gádnak, Szent István királynak érdemeiért fordítsd el rólunk bűne-
inkkel megérdemelt büntetésünket és engedd éreznünk végtelen ir-
galmasságodat. Krisztus, a mi Urunk által. Amen.

(Sélyei Nagy Ignác, Székesfehérvár püspöke, 1785. imája nyomán)

ÉE. 290.
(H. 296.)

2. Szép magyar néped – Krisztushoz vitted. R)
3. Szent hitben tarts meg, – Jézusnál áldj meg! R)

További énekeket lásd: 151–154. old.
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Litánia Szent László király tiszteletére

Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz!
Krisztus kegyelmezz! Krisztus kegyelmezz!
Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz!
Krisztus, hallgass minket! Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket!        Krisztus, hallgass meg minket!

Mennyei Atyaisten! Irgalmazz nekünk!
Megváltó Fiúisten!
Szentlélek Úristen!
Szentháromság egy Isten!

Szűz Mária, Istennek szent Anyja, Könyörögj érettünk!
Szent László király, a Boldogságos Szűz kedves szolgája,
Szent László király, az istenfélelem példaképe,
Szent László király, országunk hírneves és fenséges királya,
Szent László király, hazánk büszkesége,
Szent László király, jóságos és bölcs uralkodó,
Szent László király, igazságosan ítélkező király,
Szent László király, csodák kieszközlője,
Szent László király, új források támasztója,
Szent László király, a béke védelmezője,
Szent László király, népünk szilárd reménysége,
Szent László király, akit apostolának hívott az Isten,
Szent László király, a bőkezű adakozás gyakorlója,
Szent László király, a tökéletes fejedelmek példaképe,
Szent László király, monostorok alapítója,
Szent László király, templomok építője,
Szent László király, a vendégszeretet példaképe,
Szent László király, az elnyomottak felemelője,
Szent László király, a legyőzött ellenfél feletti kegyelem

gyakorlója,
Szent László király, a vitéz lovagság példaképe,
Szent László király, a katonák védőszentje,
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Hogy az istenhitet és a magyarságot újból 
egységben tudjuk megélni, Kérjük közbenjárásodat!

Hogy hazánktól az ellenséget távol tarthassuk,
Hogy Egyházunk lelkiélete újjáéledjen,
Hogy a katolikus hit alapjaihoz tudjunk ragaszkodni,
Hogy a szeretet és az igazságosság uralkodjon köztünk,
Hogy napi cselekedeteinket az imádságos lelkület hassa át,
Hogy a papság és a világi vezetők között egyetértés legyen,

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!

Imádkozzál érettünk Szent László király,
hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire!

Könyörögjünk!
Istenünk, a te kedves szolgádnak, Szent László királynak érdemei ál-
tal kérünk, adj hazánknak csendes békességet és terjeszd ránk orszá-
gunk régi egységét, hogy egy szívvel-lélekkel szolgáljunk az Isten-
hitben! A mi Urunk, Jézus Krisztus által. Amen

Szent Lászlóról szóló énekeket lásd: 165–166. old.
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Litánia Árpád-házi Szent Margit tiszteletére I.

Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz!
Krisztus kegyelmezz! Krisztus kegyelmezz!
Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz!
Krisztus, hallgass minket! Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket!        Krisztus, hallgass meg minket!

Mennyei Atyaisten! Irgalmazz nekünk!
Megváltó Fiúisten!
Szentlélek Úristen!
Szentháromság egy Isten!

Szűz Mária, Istennek szent Anyja, Könyörögj érettünk!
Szent Margit, az engesztelés példaképe,
Szent Margit, a vezeklés bajnoka,
Szent Margit, hazánkért elégő áldozat,
Szent Margit, az Istennek tett fogadalom hűséges megtartója,
Szent Margit, a béke kieszközlője,
Szent Margit, az evangéliumi szegénység gyakorlója,
Szent Margit, az alázatos szolgálat kedvelője,
Szent Margit, a Megváltó iránti odaadás példaképe,
Szent Margit, az istenszeretet dicső lilioma,
Szent Margit, a betegekben Krisztust szemlélő ápoló,
Szent Margit, szüntelen imádkozó liliomszál,
Szent Margit, a haldoklók lelki támasza,
Szent Margit, a fájdalmakat bátran viselő szolgálólány,
Szent Margit, kit szülei még születése előtt
 Isten szolgálatára felajánlottak,
Szent Margit, aki tizenkét évesen tudatosan Istennek szentelted
 életedet, felajánlva hazánk megmentéséért,
Szent Margit, aki a királyi pompánál nagyobbra tartottad
 az Istennek ajánlott életet,
Szent Margit, aki betegséged tizenharmadik napján, szombaton

szent örömben születtél az örök életre,
Szent Margit, kegyes égi pártfogónk,
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Hogy hazánkban a viszályok elcsituljanak
Kérjük közbenjárásodat!

Hogy mindig legyenek engesztelők hazánkban,
Hogy az Istennek tett ígéretünket maradéktalanul megtartsuk,
Hogy a házastársak és elváltak veszekedései,
 Isten kegyelmével a megbékélés felé induljanak,
Hogy napi imáinkat soha el ne hagyjuk,
Hogy a szegénységünk adott szintje ellen ne lázadjunk,
Hogy a haldoklók mellett szeretettel imádkozzunk,
Hogy a világ csábításai helyett Istenre tudjunk figyelni,
A papi fogadalmak megtartásához
A szerzetesi fogadalmak megtartásához
Az alázatos szolgálat gyakorlásához

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!

Imádkozzál érettünk Szent Margit,
hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire!

Könyörögjünk!
Istenünk, kinek jóvoltából szolgálód, Szent Margit a szűzi tiszta-
ság ékességét a jócselekedetek érdemével egyesítette, és önmagát 
engesztelő áldozatként néked ajánlotta, kérünk, segíts, hogy a na-
pi engesztelést minél többen fontosnak tartsuk és meg tudjuk élni. 
Krisztus a mi Urunk által. Amen.

Szent Margitról szóló énekek lásd: 180–181. old.
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Litánia Árpád-házi Szent Margit tiszteletére II.

Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz!
Krisztus kegyelmezz! Krisztus kegyelmezz!
Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz!
Krisztus, hallgass minket! Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket!        Krisztus, hallgass meg minket!

Mennyei Atyaisten! Irgalmazz nekünk!
Megváltó Fiúisten!
Szentlélek Úristen!
Szentháromság egy Isten!

Istennek szent Anyja, Szentséges Szűz Mária, 
 Magyarok Nagyboldogasszonya, Könyörögj érettünk!
Szent Margit, az Árpádok királyi házának ékes sarja,
Szent Margit, isteni szeretettől lángoló királyleány,
Szent Margit, ájtatosság tündöklő csodája,
Szent Margit, a szent Kereszt forró szerelmese,
Szent Margit, a megfeszített Jézus hőslelkű jegyese,
Szent Margit, az Oltáriszentség hűséges imádója,
Szent Margit, az egyetértés és békesség angyala,
Szent Margit, a Szűzanya buzgó tisztelője,
Szent Margit, a testvéri szeretet és türelem rózsája,
Szent Margit, a szelídség és alázatosság ragyogó mintaképe,
Szent Margit, a szomorúak és aggódóak angyali vigasztalója,
Szent Margit, a betegek szeretetteljes ápolója,
Szent Margit, Szent Domonkos kertjének díszes virága,
Szent Margit, királyi szüleidnek megmentője,
Szent Margit, a magyar nemzet csodásfényű drágagyöngye,
Szent Margit, minden testi és lelki betegség orvoslója,
Szent Margit, a magyarhon üdvéért vezeklő szelíd bárány,
Szent Margit, a magyar nemzetért elégő áldozat,
Szent Margit, Magyarország föltámadásának váltságdíja,
Szent Margit, kit maga Szűz Mária hívott meg az égbe,
Szent Margit, a szentek kertjének megdicsőült szép virága,
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Szent Margit, életedben és holtod után 
 csodákkal ékeskedő szűz, Könyörögj érettünk!

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!

Imádkozzál érettünk Árpád-házi szűz szent Margit,
hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire!

Könyörögjünk!
Úristen, ki a szüzességet szereted és őrzöd, s kinek jóvoltából Margit 
leányod a szüzesség díszét a jócselekedetek érdemével egyesítette: 
add meg kérünk, hogy lelkünk épségét az üdvös bűnbánat szellemé-
vel helyrehozni képesek legyünk.
A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik 
a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. Amen.

(P. Katona Sándor S.J. nyomán)

Szent Margitról szóló énekek lásd: 180–181. old.
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Litánia Árpád-házi Szent Erzsébet tiszteletére

Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz!
Krisztus kegyelmezz! Krisztus kegyelmezz!
Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz!
Krisztus, hallgass minket! Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket!        Krisztus, hallgass meg minket!

Mennyei Atyaisten! Irgalmazz nekünk!
Megváltó Fiúisten!
Szentlélek Úristen!
Szentháromság egy Isten!

Szűz Mária, az irgalmasság Anyja, Könyörögj érettünk!
Szent Erzsébet, Krisztus jegyese,
Szent Erzsébet, a házasok példaképe,
Szent Erzsébet, az özvegyek tüköre,
Szent Erzsébet, Magyarország éke,
Szent Erzsébet, a keresztény nők példaképe,
Szent Erzsébet, a jó erkölcsnek fönséges példája,
Szent Erzsébet, a világi hívság megvetője,
Szent Erzsébet, a szegénység kedvelője,
Szent Erzsébet, az alázatosság illatos virága,
Szent Erzsébet, a szeretet csodálatos rózsája,
Szent Erzsébet, az engedelmesség tökéletes példaképe,
Szent Erzsébet, a türelem angyala,
Szent Erzsébet, a keresztény lemondás és 
 önmegtagadás megvalósítója,
Szent Erzsébet, készséges kereszthordozó,
Szent Erzsébet, a szegények anyja,
Szent Erzsébet, az árvák nevelője,
Szent Erzsébet, a szükséget szenvedők menedéke,
Szent Erzsébet, a betegek szorgalmas ápolója,
Szent Erzsébet, a nélkülözők és szorongatottak vigasztalója,
Szent Erzsébet, aki gyermekkorodtól Istennek szolgáltál,
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Szent Erzsébet, aki magadat rendszeresen a
 Szűzanyának ajánlottad, Könyörögj érettünk!
Szent Erzsébet, aki a királyi udvarban is Istennek éltél,
Szent Erzsébet, aki egész éjszakákat átimádkoztál,
Szent Erzsébet, akit Isten sokszor csodás módon vigasztalt,
Szent Erzsébet, aki a Megfeszített sebeibe menekültél,
Szent Erzsébet, aki alattvalóid gyalázását türelemmel fogadtad,
Szent Erzsébet, akit rokonsága elhagyott és üldözött,
Szent Erzsébet, aki mindenkivel szelíd és szeretetreméltó voltál,
Szent Erzsébet, aki vagyonodat a szegényeknek adtad,
Szent Erzsébet, aki a szomorúaknak vigasztalója vagy,

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!

Imádkozzál érettünk Árpád-házi Szent Erzsébet,
hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire!

Könyörögjünk!
Irgalmas Isten, világosítsd meg híveid szívét, és Szent Erzsébet dicső 
könyörgésére tégy minket a világ javainak megvetőivé és a mennyei 
vigasztalás szüntelen élvezőivé. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te 
Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten 
mindörökkön-örökké. Amen.

Szent Erzsébetről szóló énekek lásd: 175–176. old.



30

Litánia Boldog Özséb tiszteletére

Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz!
Krisztus kegyelmezz! Krisztus kegyelmezz!
Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz!
Krisztus, hallgass minket! Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket!        Krisztus, hallgass meg minket!

Mennyei Atyaisten! Irgalmazz nekünk!
Megváltó Fiúisten!
Szentlélek Úristen!
Szentháromság egy Isten!

Szűz Mária, Istennek szent Anyja, Könyörögj érettünk!
Szűz Mária, remeték Királynője,
Özséb atyánk, a Pálos Rend dicsősége,
Özséb atyánk, már ifjúságodban az ájtatosság mintaképe,
Özséb atyánk, a csend és a magány kedvelője,
Özséb atyánk, magányodban is az Oltáriszentség tisztelője,
Özséb atyánk, akit Isten a remete életre meghívott,
Özséb atyánk, akit Isten csodálatos látomásokkal ajándékozott meg,
Özséb atyánk, a magyar nemzet büszkesége,
Özséb atyánk, a szegények nagy kincse,
Özséb atyánk, a tisztaság fehér angyala,
Özséb atyánk, a szeretet izzó lángja,
Özséb atyánk, az alázat élő forrása,
Özséb atyánk, a tökéletes szegénység példaképe,
Özséb atyánk, fáradhatatlan az engesztelésben,
Özséb atyánk, az Istenszülő szent Szűz igazi tisztelője,
Özséb atyánk, Remete Szent Pál és Szent Antal hűséges tanítványa,
Özséb atyánk, pusztában virágzó liliom,
Özséb atyánk, Isten igéjének szerelmese,
Özséb atyánk, a szerzetesi és a remete élet egyesítője,
Özséb atyánk, a remete élet megújítója,
Özséb atyánk, a kitartás hatalmas példaképe,
Özséb atyánk, aki Istenért mindent elhagytál,
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Özséb atyánk, aki minden embert szerettél, Könyörögj érettünk!
Özséb atyánk, tökéletes példakép Krisztus követésében, 
Özséb atyánk, aki imaéleted által megszentelődtél,
Özséb atyánk, aki halálod óráján bűneidet töredelmesen sirattad,
Özséb atyánk, a Mindenhatóval való egyesülés mintaképe,
Özséb atyánk, az angyalok öröme,
Özséb atyánk, aki már az Úr színe előtt térdelsz,

Hogy állhatatosan kitartsunk a hitben, a reményben
és a szeretetben, Kérd az Urat értünk!

Hogy életünkkel kövessük az Úr Jézus alázatosságát,
engedelmességét és igazságosságát,

Hogy a jó és rossz megkülönböztetésében 
 eljussunk a tökéletességre,
Hogy mindennap megfelelő lelkiismeret-vizsgálatot tartsunk,
Hogy a szegényekkel és a szenvedőkkel mindig együtt érezzünk,
Hogy gyakran újítsuk meg szívünket és lelkünket

a legméltóságosabb Oltáriszentség által,
Hogy adottságainkat jól hasznosítsuk,
Hogy mindig megtaláljuk az ima és az áldozat értékét,
Hogy a boldog örökkévalóságban Isten színe látására eljussunk,

Isten Báránya, Te elveszed a világ bűneit, kegyelmezz nekünk!
Isten Báránya, Te elveszed a világ bűneit, hallgass meg minket!
Isten Báránya, Te elveszed a világ bűneit, irgalmazz nekünk!

Imádkozzál érettünk Boldog Özséb atyánk,
hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire!

Könyörögjünk!
Istenünk, mindenható Atyánk, aki mérhetetlen irgalmaddal és ke-
gyelmeddel halmoztad el Boldog Özséb atyánkat, és megadtad ne-
ki, hogy Téged szolgálhasson a magányban és a szemlélődésben, ké-
rünk, erősíts meg minket szereteted égi lángjával, hogy az ő példá-
ját követve dicsőíthessünk mi is Téged egész életünkkel. Krisztus a 
mi Urunk által. Amen.

 (Megszentelt nap, Szent Gellért Kiadó, 2001.)
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Litánia Boldog Batthyány-Strattmann László tiszteletére

Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz!
Krisztus kegyelmezz! Krisztus kegyelmezz!
Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz!
Krisztus, hallgass minket! Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket!        Krisztus, hallgass meg minket!

Mennyei Atyaisten! Irgalmazz nekünk!
Megváltó Fiúisten!
Szentlélek Úristen!
Szentháromság egy Isten!

Szűz Mária, Magyarok Nagyasszonya, Könyörögj érettünk!
Boldog Batthyány László, a Szűzanya iránti tisztelet példaképe,
Boldog Batthyány László, az Oltáriszentség nagy tisztelője,
Boldog Batthyány László, a hozzá forduló betegek
 testi orvosa és lelki vigasztalója,
Boldog Batthyány László, a szegények orvosa,
Boldog Batthyány László, az Isten-szeretet szétsugárzója,
Boldog Batthyány László, a test mellett a lélek egészségének
 védelmezője,
Boldog Batthyány László, az Istenbe vetett feltétlen bizalom 

példaképe,
Boldog Batthyány László, aki minden napját imádsággal kezdte,
Boldog Batthyány László, aki a komoly feladataihoz Istent hívta
 segítő társának,
Boldog Batthyány László, akinek napjait átszőtte az ima,
Boldog Batthyány László, aki éjszaka is gyakran imádkozott,
Boldog Batthyány László, akinek a napi szentáldozás
 az erő forrása volt,
Boldog Batthyány László, a türelem és odafigyelés példaképe,
Boldog Batthyány László, a szerető férj és gondos családapa 

példaképe,
Boldog Batthyány László, aki soha nem mondott rossza másokról,
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Boldog Batthyány László, aki a szentekkel
 bensőséges kapcsolatban volt,  Könyörögj érettünk!
Boldog Batthyány László, aki a földi élet javait

értéktelennek tekintette,
Boldog Batthyány László, aki a családi szükséglet feletti pénzét

a szegények között szétosztotta,
Boldog Batthyány László, aki szerettei elvesztésében az Isten bölcs

rendelkezését látta,
Boldog Batthyány László, aki Jézustól merítette lelki erejét

a megpróbáltatásokban,
Boldog Batthyány László, aki Jézussal egyesítette

lelki és testi szenvedéseit,
Boldog Batthyány László, a türelemmel viselt szenvedés példaképe,
Boldog Batthyány László, aki örömmel várta az örök életbe való

átlépést,

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!

Imádkozzál érettünk Boldog Batthyány-Strattmann László,
hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire!

Könyörögjünk!
Mennyei Atyánk! Szent Fiadat azért küldted a világra, hogy örömhírt 
hozzon a szegényeknek és gyógyítsa az összetört szívűeket. Tekints, 
kérünk Boldog László Szolgádra, aki apostoli tevékenységével Szent 
Fiad üdvösségművét akarta folytatni az emberek között.
Add kérünk, hogy buzgóságából erőt merítve mi is teljes szívünkkel 
vállaljuk keresztény apostoli küldetésünket. Krisztus, a mi Urunk ál-
tal. Amen.

Boldog Batthyány-Strattmann Lászlóról szóló ének lásd: 204. old.
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Litánia Boldog Salkaházi Sára tiszteletére

Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz!
Krisztus kegyelmezz! Krisztus kegyelmezz!
Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz!
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!

Szűz Mária, a Szentlélek jegyese, Könyörögj érettünk!
Boldog Sára testvér, aki az önfeláldozó szeretet példaképe vagy,
Boldog Sára testvér, aki feltételek nélkül
 Istennek szentelted életedet,
Boldog Sára testvér, aki Krisztust lángoló szívvel szeretted,
Boldog Sára testvér, aki a Szentlélek erejével

szolgáltad az embereket,
Boldog Sára testvér, aki e világ javaihoz nem ragaszkodtál,
Boldog Sára testvér, aki az engedelmességben előttünk jársz,
Boldog Sára testvér, aki hálaadásra tanítasz minket,
Boldog Sára testvér, aki a kitartó imára hívsz minket,
Boldog Sára testvér, aki a kísértések idején mellettünk állsz,
Boldog Sára testvér, aki a szenvedés elfogadásában segítesz,
Boldog Sára testvér, aki Isten irgalmának tanúja vagy,
Boldog Sára testvér, aki a megaláztatásokat hősiesen viselted,
Boldog Sára testvér, aki a nehéz emberekre is áldást mondtál,
Boldog Sára testvér, aki a nehéz fizikai munkát végzőkkel 

közösséget vállaltál,
Boldog Sára testvér, aki a gyengék és üldözöttek oltalmazója vagy,
Boldog Sára testvér, aki a határon túli magyarokat felkaroltad,
Boldog Sára testvér, aki az öregekért, betegekért, gyengékért
 ajánlottad fel életedet,
Boldog Sára testvér, aki a szenvedőkért közbenjársz,
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Boldog Sára testvér, aki a megtérés útján járók segítője vagy,
    Könyörögj érettünk!
Boldog Sára testvér, aki a szent jegyesedhez való hűségben

megmaradtál,
Boldog Sára testvér, aki az Úr hívására

mindig készséggel válaszoltál,
Boldog Sára testvér, aki életedet adtad szeretteidért,

Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit, oltalmazz nekünk!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit, hallgass meg minket!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit, irgalmazz nekünk!

Imádkozzál érettünk Boldog Salkaházi Sára testvér,
hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire!

Könyörögjünk!
Mennyei Atyánk! Te elfogadtad szent Fiad jegyesének, Boldog 
Salkaházi Sára testvérnek önkéntes életáldozatát. 
Kérjük, hogy a mai, gyűlölettől megosztott világban az ő példája 
szítsa fel az egységre és szeretetre törekvést az emberi szívekben, 
közbenjárása pedig teremje meg a krisztusi testvériség és irgalom 
bőséges gyümölcsét! A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki 
veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-
örökké. Amen.

(Boldog Salkaházi Sára Imafüzet, Új Ember Kiadó, Budapest, 2006.)

B. Salkaházi Sáráról szóló ének lásd: 197. old.
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Hálaadó litánia 
(termény betakarításra)

Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz!
Krisztus kegyelmezz! Krisztus kegyelmezz!
Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz!
Krisztus, hallgass minket! Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket!        Krisztus, hallgass meg minket!

Mennyei Atyaisten! Irgalmazz nekünk!
Megváltó Fiúisten!
Szentlélek Úristen!
Szentháromság egy Isten!

Istenünk, aki az eget és a földet alkottad, Irgalmazz nekünk!
Istenünk, aki a vizek élővilágát, az ég madarait,

a föld növényeit és állatait alkottad,
Istenünk, aki a mezők virágait felruházod,
Istenünk, aki az erdők fáit gondozod,
Istenünk, aki a növény és állatvilág életét fenntartod és gondozod,
Istenünk, akitől minden szép és jó származik,
Istenünk, aki a vizek folyását rendezed,
Istenünk, aki a forrás vizével felüdítesz minket,
Istenünk, aki a háziállatokat, a terményeket és a gyümölcsöket

a mi gazdálkodásunkra rendelted,
Istenünk, akinek jóságában bízva vetettük el a magokat a földbe,
Istenünk, aki ránk ragyogtatod a napot,
 és esőt adsz alkalmas időben,
Istenünk, akinek hatalma alá van vetve a villámlás,
 a mennydörgés és a jégeső,
Istenünk, aki erőt adtál a munkánk elvégzéséhez,
Istenünk, aki megáldottad munkánkat és elegendő termést adtál,
Istenünk, aki gondoskodsz lelkünk táplálékáról is,
Istenünk, aki a Kárpát-medencét hazánknak rendelted,
Istenünk, aki gyógyvizekkel és ízletes gyümölcsökkel 
 ajándékozol meg minket,
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Istenünk, aki a gabona javával ajándékozod meg termőföldeinket,
Irgalmazz nekünk!

Hogy jótéteményeidről soha meg ne feledkezzünk, 
Kérjük, add kegyelmedet!

Hogy adományaidat mindig üdvünkre használjuk,
Hogy jó sorsban soha el ne bizakodjunk, 
 balsorsban el ne csüggedjünk,
Hogy mint javaid kezelői, mindig a Te dicsőségedre törekedjünk,
Hogy minden segítséget kérő embertársunkban 
 a Te szent Fiadat ismerjük fel, 
Hogy kenyerünket a szegényekkel testvériesen megosszuk,
Hogy az adakozásban mindig nagylelkűek legyünk,

Hogy családjainkat, házainkat, földjeinket, határunkat jóságosan
 megőrizzed, Kérünk Téged, hallgass meg minket!
Hogy mindig érezzük magunkon és munkánkon a Te áldó kezedet,
Hogy minket, mint érett gyümölcsöket, a te csűrödbe 
 alkalmas időben összegyűjts,

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!

Uram hallgasd meg könyörgésünket,
és a mi kiáltásunk jusson eléd!

Könyörögjünk!
Mindenható Atyánk, minden jónak adományozója, Te tartasz fenn 
mindent hatalmaddal, és gondoskodsz atyai jóságoddal teremtmé-
nyeidről. Kérünk, segítsd, hogy úgy használjuk a földi javakat, hogy 
azok által egyben az örökkévalókat is megnyerjük. Krisztus, a mi 
Urunk által. Amen.
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Imádság(ok) hazánkért

Amint azt elődeink példája mutatja az imádság, az Istennel való be-
szélgetés a hit napi megélésének egyik legfontosabb eleme. Nehéz 
időben könnyebben kínálja magát, hogy az Isten felé forduljunk, a 
jobb lét könnyen meggyengíti Isten-kapcsolatunkat.
Törekedjünk arra, hogy az imánk ne csak kérésből álljon, hanem a 
bűneink töredelmes beismerésének, az Isten dicsőítésének és a sok 
kisebb-nagyobb kegyelmi ajándékért zengett hálánknak is enged-
jünk teret. Szívből és szívvel imádkozzunk! (a szerkesztő)

Imádság hazánk lelki megújulásáért

Irgalmas Istenünk!
Legmélyebb alázattal, érdemtelenségünk és méltatlanságunk tu-
datában borulunk le szent színed előtt, hogy súlyos vétekinkért 
engeszteljünk. Felajánljuk imáinkat és egyesítjük Szent Fiadnak, 
a mi Urunknak, Jézus Krisztusnak értünk vállalt tökéletes en-
gesztelő áldozatával. Édesanyánk, a mi Nagyasszonyunk, által 
terjesztjük eléd kérésünket, az Ő közbenjárását kérve. Egyesítjük 
engesztelő imáinkat az összes szentek, különösen a magyar szen-
tek és boldogok, köztük az engesztelésben példaképeink: Árpád-
házi Szent Margit és Esztergomi Boldog Özséb könyörgéseivel, 
akik, hisszük, hogy állandóan közbenjárnak értünk Nálad. De 
egyesítjük minden élő testvérünk imáival is, hogy a sok kicsi en-
gesztelő láng egy nagy elégtétel tüzévé legyen, és ezzel hozzá-
járulhassunk adósságunk törlesztéséhez. Istenünk! Irgalmas sze-
retetedre kérünk, hogy amint megbocsátottál Péternek, a tékoz-
ló fiúnak, a házasságtörő asszonynak, a jobb latornak bűnbána-
tuk miatt, úgy töröld el tartozásunkat és mentsd meg nemzetün-
ket a pusztulástól. Könyörülj meg Szűz Mária országán, hiszen 
az ateizmus miatt sokan nem tudják, mit cselekszenek. Add meg 
nekik a megtérés kegyelmét, hogy felismerjék bűneiket és többé 
ne vétkezzenek.
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Fogadd el engesztelésünket elsősorban népünk, de minden ember 
vétkeiért is.
Azokért és azok helyett,

akik közömbösek, rosszakaratúak, akik nem ismernek és 
nem is akarnak megismerni Téged

      Kérünk Téged, hallgass meg minket!
Azokért és azok helyett,

akik megtagadnak, nyíltan, durván ellened támadnak, és  
trágár módon káromolnak,

  Kérünk Téged…
Azokért…

akiknek a test, a pénz, az alkohol és a kábítószer az istenük,
akik házasságtörésben élnek,
akik nem fogadják el a gyermekeket, akikkel megajándékozod

a házasságukat,
akik magzatgyilkosságot követnek el,
akik a kicsi gyermekeket megbotránkoztatják és megrontják,
akik nem akarnak dolgozni, csak élősködnek,
akik másokat megrágalmaznak, meglopnak, kihasználnak, 

üldöznek,
akik mások életére törnek,
akik önkezükkel vetnek véget életüknek,
akik Egyházadat megvetik és akik a Sátánt szolgálják,

Fogadd el könyörgésünket a neked szentelt lelkek bűneiért és 
mulasztásaiért! 
Mindazokért, akik szentségeidben, különösen az Oltáriszentségben 
megbántanak.
Urunk, kérünk, irgalmazz nekünk!
Istenünk, kegyelmezz és könyörülj rajtunk!
Urunk, mentsd meg országunkat Szent Fiad, Jézus Krisztus, 
Szeplőtelen Nagyasszonyunk és a magyar szentek érdemeiért!
Miatyánk… Üdvözlégy… Dicsőség…

(A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia imája a 2006-os engesztelő évre)
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Imák a Mennyei Atyához

Ima a hazáért nehéz időben
Úristen! Igazság kútfeje, kegyelem kimeríthetetlen forrása, ki 

parancsolataidról megfeledkezett népedet néhanapján a szolgaság 
jármával sújtod, hogy megtörvén gőgjét, amint a büntetésben igaz-
ságot adtál, a megbocsátásban újból kegyelmet nyújts neki: bevall-
juk, Uram, őseink nyughatatlanságát, beismerjük mindennapi vét-
keinket, amelyekkel ellened támadván valóban megérdemeljük os-
torodat.

Rászolgálunk, Uram, hogy nemzetünk dicsősége elenyésszék, 
s gyermekeink idegen nép járma alatt görnyedjenek. Méltók va-
gyunk, hogy magvunk szakadván, eredetünk emlékezete és nemze-
tünk neve feledésbe merüljön, mivel elhajoltunk tőled, Istenünktől 
és Urunktól.

Mindazáltal, ó Uram, tekintsd a nyomorúság ez örvényébe hul-
lott népednek sóhaját, hallgasd meg a szegények, az özvegyek és ár-
vák Hozzád felsíró jajkiáltását. Tekintsd a bűnhődésre kész ártatla-
noknak kiontott vérét, s ne feledkezzél meg irgalmasságod cseleke-
deteiről, melyekkel hajdan oly kegyesen elárasztottad szolgaságban 
sínylő választott népedet, és ha lelkünkben lángra lobbantanád fel-
szabadulásunk vágyának tüzét, vezéreld cselekedeteinket, erősítsd 
meg karunkat, élesítsd fegyvereinket, hogy egyesült erővel szolgál-
hassunk 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 cseleitől, s űzd el az álmot a vir-
rasztók szeméről, nehogy készületlenül találtassunk. A Te angyalod 
legyen őrünk és vezetőnk a csatában, aki szétszórja a fegyverek go-
lyóit, s amint Izraelt szárazon vitte át a tengeren, vezessen át ben-
nünket is sértetlenül ellenségeink tömegén.

Add végül, Urunk, legkedvesebb Atyánk, hogy felvétetvén néped 
kebelébe, rendelésed útjáról le ne térjünk, hanem igazságtételeid őre-
ivé lévén, utunk nyugalomban és békességben vezessen Tehozzád, 
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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. Amen.

II. Rákóczi Ferenc

***

A Te kezedben van szívünk, Uram.
Gyújtsd fel a lomhákat!

Vezesd vissza az eltévelyedetteket!
Világítsd meg a vakokat!

Lágyítsd meg a hajthatatlanokat!
Bátorítsd meg a habozókat!
Tanítsd meg a tudatlanokat!
Gyarapítsd bennünk a hitet!

Gyújtsd föl a kölcsönös szeretet lángját,
s újra és újra kérlek,

add, hogy szereteted gyarapodjék,
hogy ez az isteni láng 

eméssze föl viszálykodásainkat! Amen
II. Rákóczi Ferenc

***

Gondviselő irgalmas Istenünk dicsőítünk és áldunk Téged, jó-
téteményeidért, melyekkel népünket már sokszor megajándékoz-
tad!

Engedd, hogy megfogalmazhassuk és kimondjuk Neked, amit Te 
úgyis tudsz, hogy népünk és nemzetünk nagy bajban van.

Az istenkáromlás, az erkölcstelenség rontja nap mint nap nemze-
tünk fiatal sarjait és az idősebbeket egyaránt. Ezért kérünk, áraszd 
végtelen irgalmadat és jóságodat hazánkra, népünkre, nemzetünkre, 
hogy a magyarság erkölcsileg megtisztuljon, lélekben megújuljon, 
hogy Mária országa kivirágozzék.
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Kérünk, bocsásd meg bűneinket, mulasztásainkat, melyektől oly 
nehéz megszabadulnunk. Vezess minket Szentlelked által az igaz út-
ra. Jézusunk segíts, hogy a keresztény értékek szerint éljünk, s le-
gyünk evangéliumod megélői, és így példamutató életünk által an-
nak hirdetői is.

Szűz Mária, égi Édesanyánk, imádkozzál velünk! Amen.

***

Ima hazánkért
Mindenható örök Isten! Mindenkitől elhagyatva, senkitől meg 

nem hallgatva, hozzád fordulunk, aki senkit sem hagysz el és min-
denkit meghallgatsz, hogy hallgasd meg a mi alázatos könyörgésün-
ket és segíts meg minket, szegény magyarokat.

Ellenségeink lettek úrrá felettünk, országunkat feldarabolták, al-
kotmányunkat szétrombolták, minket porig aláztak, minden szabad-
ságunktól megfosztottak és ami romlásunkra van, azt parancsolják 
nekünk.

A mélységből kiáltunk hozzád, Urunk! Hallgasd meg esedezé-
sünket. Könyörülj rajtunk a te nagy irgalmasságod szerint.

Ha a sok súlyos csapás a te büntetésed, amelyet bűneinkkel von-
tunk magunkra, bocsáss meg nekünk, bűnbánóknak! Ha széthúzá-
sunk oka nemzeti szerencsétlenségünknek, vezérelj minket egyetér-
tésre! Ha hűségünket akartad próbára tenni, tekintsd gyengeségün-
ket és rövidítsd meg látogatásod idejét!

Add a hatalmat azok kezébe, akik azt Tőled veszik, és a haza 
javára használják! Adj a nemzetnek önzetlen, hűséges és minden 
áldozatra kész fiakat! Szerencsétlen hazánknak pedig adj jobb jö-
vendőt!

Nagyasszonyunk és Anyák! Kelj védelmünkre, vedd oltalmadba 
örökségedet, pártfogolj minket szent Fiadnál, hogy az ő kegyelmé-
ből szent István országa újra életre támadjon. Amen.

(Legszentebb imakönyv – görög szertartású, Budapest, 1935.)
(A magyar püspöki kar imája a trianoni döntés után)

***
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Mindenható, örök Isten! Tőled van minden hatalom égen és föl-
dön. Az emberiség elöljárói a Te szolgáid, tőled kapták hatalmukat, 
hiszen nincs senkinek hatalma a többi ember felett, ha Isten nem ad 
neki. Az elöljárók arra kapják hatalmukat, hogy az ártatlanokat ol-
talmazzák, a gonosztevőket megfékezzék. Add meg hazánk elöljáró-
inak kegyelmedet, hogy világosan lássák kötelességüket, adj nekik 
erőt, hogy meg tudjanak felelni annak a szent megbízatásnak, me-
lyet nekik adtál. Amen

***

Nemzetünkért
Mindenható Úristen, mennyei Atyánk, törvényhozónk és bíránk, 

akitől minden jog és hatalom származik. Te nemcsak az egyes embe-
reknek, hanem minden nemzetnek kijelölted hivatását. Töredelmes 
alázattal elismerjük, hogy a bölcsességed és jóságod által számunk-
ra kijelölt útról sokszor letértünk. Aggódva járulunk eléd, és engesz-
telni kívánunk Téged. Fogadd kegyesen bűnbánatunkat és engesz-
telésünket, amelyet gyermeki bizalommal ajánlunk fel, egyesítve 
azt az Úr Jézus örök engesztelésével, aki Veled él és uralkodik a 
Szentlélekkel egységben, most és mindörökké. Amen.

(Imakönyv, Korda Kiadó, Kecskemét, 1997.)

***

Ima a hazáért
Isten, aki csodálatos bölcsességgel kormányozod a világot, fo-

gadd el hazánkért eléd terjesztett könyörgésünket. Add, hogy a veze-
tők bölcsessége és az alattvalók hűséges helytállása folytán erősöd-
jék közöttünk az egyetértés és az igazságosság, szüntelenül virágoz-
zék a béke és a jólét. Amen.

(Imakönyv, Korda Kiadó, Kecskemét, 1997.)

***
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Mindenható, örök Isten, mindenkitől elhagyatva hozzád for-
dulunk, aki senkit el nem hagysz és mindenkit meghallgatsz. 
Hallgasd meg a mi alázatos könyörgésünket és segíts bennünket, 
szegény magyarokat. Adj nemzetünknek önzetlen, áldozatra kész 
vezetőket, és általuk segítsd népünket, hogy egy boldogabb jövő 
felé haladjon. Nagyasszonyunk, anyánk, kelj védelmünkre, vedd 
oltalmadba örökségedet; pártfogolj minket Szent Fiadnál, hogy 
az Ő kegyelméből szent István országa fennmaradjon és virágoz-
zék. Amen

***

Ima Magyarországért
Mindenható, örök Isten! Kérlek, őrizd meg kedves magyar hazán-

kat minden külső és belső veszedelemtől, és a Boldogságos, minden-
koron Szeplőtelen Szűz Máriának, Magyarország Nagyasszonyának, 
Szent Péter és Pál apostoloknak, Szent István első apostoli kirá-
lyunknak és minden szentjeidnek könyörgése által adj magyar né-
pednek egyességet és békességet; távolíts el tőlünk minden háború-
ságot és tévelygést, hogy Anyaszentegyházadnak hite szerint neked 
mindvégig bátor szabadsággal szolgáljon. Krisztus, a mi Urunk ál-
tal. Amen.

(Imakönyv, Korda Kiadó, Kecskemét, 1997.)

***

Úristen, aki népünket ezer éven át kegyesen megőrizted, őrizd 
meg népünket továbbra is a Te kegyelmedben, hogy teljesíthesse azt 
a hivatást, amit neki szántál a népek közösségében. Őrizd meg né-
pünket a szent hitben, a keresztény erkölcsökben és így néped a Te 
dicsőségedet hirdethesse a Te bölcs végzéseid szerint. Aki élsz és 
uralkodsz, mindörökké. Amen

***
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Isten, ki a szeplőtelen Szűz Mária közbenjárására nemzetünket 
számtalan jótéteménnyel halmoztad el, engedd kegyelmesen, hogy 
akit Szent István királyunk kezdeményezéséből Nagyasszonyunknak 
magasztalunk és Pátrónánknak tisztelünk e földön, annak örökké tar-
tó társaságában örvendjünk a mennyben. A mi Urunk Jézus Krisztus 
által. Amen.

(Jézussal beszélgetek, Budapest, 1944.)

***

Úristen, kinek kezében van minden ország és nép sorsa, áraszd 
hazánkra mennyei áldásodat, távoztasd el tőlünk a békétlenséget, éh-
séget, háborút, betegséget és haragod egyéb csapásait!

Vezéreld szent akaratod szerint elöljáróink szívét, hogy az igaz-
ság, hűség és béke áldásai boldogítsák országunkat! Amen. 

(A görök katolikus hívek imakönyvéből)

***

Mennyei Atyám! Elgondolom, mennyi fáradtságba került, meny-
nyi álmatlan éjszakába, míg őseink szállást találtak a Kárpát-
medencében. Annyi vándorlás után, maradandó hazát. Uram, én itt 
születtem, magyarnak. Add, hogy hűséges maradjak hazánkhoz: ez 
a föld legyen otthonom. Bár tudom, hogy „Az Úré a föld és mind, 
ami betölti”, mindenütt otthon van az, aki elismeri teremtő jóságo-
dat, gondviselő mennyei atyaságodat. De tudom azt is, hogy minden 
néptől-nemzettől más és mást vársz el – más-más színt, ízt – teremtői 
végtelen gazdagságod kifejezéseképpen. Tőlünk, tőlem, azt várod, 
hogy „magyar” legyek. Akinek szíve van. Aki utolsó falatját is meg-
osztja azzal, aki rászorul, de aki kész ítélkezni testvére felett is, ha az 
a becsületébe gázolna. Osszam meg utolsó falatomat is, de a becsü-
letembe gázolót hagyjam a te igazságos ítéletedre. Fiad Anyja, Szűz 
Mária, népünk Nagyasszonya őrködjön tetteink felett. Amen.

(Szent István népe imádkozik, Budapest, 1991.)

***
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Móra Ferenc imája
Virágok lélegzésével, kalászok könnyével, madarak reggeli éne-

kével, fölszálló füst ezüstfátyolával én is fölemelem hozzád lelkem 
szavát, én Uram, én Istenem… akinek keze betölt mindeneket az ő 
áldásával, akit köszönt a búzavirágok pihegése, a föld párája, a pity-
palattyok verése. Akit illet itt minden dicséret és dicsőség. Akinek 
láthatatlan keze igazgatta a búzaszálat attól kezdve, hogy kizöldellt 
a mag a föld meleg szívén. Aki vigyázott rá, hogy kősziklára ne hull-
jon a mag, hogy az ég madarai ki ne szedjék, hogy a mezők vad füzei 
el ne egyék-igyák előle a nap világát és az egek harmatát…

Egész esztendőn keresztül szüntelen magasztal Téged az embe-
ri szív kelettől nyugatig, naptámadattól napáldozatáig, mert mikor 
egyik szögletében aratnak, másikban vetnek a földnek, s egyszer-
re készítesz magadnak dicséretet az ekevas nyikorgásából és a ka-
sza pengéséből, a magvető verejtékéből, akitől fogan a föld méhe, és 
az anya örömkönnyéből, mely ráperdül az új kenyérre, mikor az el-
ső karajt szegi belőle gyermekének.

(Szent István népe imádkozik, Budapest, 1991.)

***

Mennél jobban megszerettetted magad velem, Uram, annál in-
kább fájlalom bűnökben elmúlt életemet. De hisz igazságos dolog, 
hogy féljek Tőled, mert én ember vagyok és irgalmadnak kincsét fö-
lötte törékeny cserépedényben hordozom. 

Mire is való a bűnök összehasonlítása! Mind egyenlő volt, mert 
legkisebbikük is sokkal többet nyomott, mint szeretetem súlya. Adj 
nekem, Uram, könnyeket, hogy megsirathassam őket, úgy érzem 
ugyanis, hogy még nem bántam őket meg eléggé.

Ó, hányszor csalt ki szememből könnyeket, akaratom ellenére is, 
hazám iránti szeretetem! Hát most miért száradtok ki könnyek, mi-
dőn a megváltó Istennek kell megmutatnom szívem töredelmessé-
gét? Védj meg engem minden hiú képzelgéstől! Egyedül csak teben-
ned bízom!

(I. Rákóczi Ferenc vallomásaiból: bánatima-részlet)
(Szent István népe imádkozik, Budapest, 1991.)
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Mindenható Isten! Hallgasd meg minden órai imámat! Töltsd el 
szívemet angyali tiszta szeretettel embertársaim, hazám és honfi-
társaim iránt! Világosíts fel engem egy kerub lángszellemével, erős 
eszével! Engedj a jövőbe pillantanom s megkülönböztethetnem a jó-
nak magvát a gonoszak magvától! Add tudtomra, mit tegyek és mi-
ként kezdjem, hogy neked egykor arról a tőkéről, melyet reám bíz-
tál, beszámolhassak! 

Gondolkodni akarok és dolgozni éjjel és nappal, egész életemen 
át. Segítsd sikerre bennem azt, ami jó; tipord el csírájában azt, ami-
nek rossz gyümölcse lehetne! Nyújtsd segélyedet, hogy minden he-
ves indulatot elnyomhassak magamban! Engedd, hogy igazi lelki 
alázattal tekintsek mindent a világon s úgy fogjak hozzá bármihez! 
Ezt az imát ne csak szóval mondjam el, hanem tettemmel bocsássam 
szüntelen az égbe. Amen.

Széchenyi István gróf 
(Napló, 1926. december)

***

Úristen, ki az egyes népek és országok elé határozott hivatást tűz-
tél s ki minden népet boldogítani akarsz, tekints kegyesen a mi nagy 
és dicső hivatású édes hazánkra s a sokat szenvedett, sokat hánya-
tott magyar népre. Áldd meg ezt az országot és ezt a népet bő ál-
dásokkal s oltalmazd meg minden veszedelemtől. Adj neki bő ter-
mést, jó elöljárókat, bölcs törvényhozókat, szent törvényeket, hábo-
rútól nyugalmat, józanságot, mértékletességet, munkásságot és is-
tenességet. Hiúsítsd meg e drága haza összes ellenségeinek fondor-
kodását s tedd e hont naggyá s a külföld előtt tiszteltté és becsültté. 
Magyarország Nagyasszonya, boldogságos Szűz Mária, Szent István 
és Szent László királyok, Szent Adalbert, Szent Gellért és Szent Mór 
püspökök, Szent Imre herceg, Szent Erzsébet és Szent Margit: imád-
kozzatok édes hazánkért, mely a ti földi hazátok is volt, hogy ennek 
gyermekei e hazában megelégedettek, a földi zarándoklás után pe-
dig a mennyei haza boldog lakói lehessenek. Amen. (Miatyánk… 
Üdvözlégy…)

(Szent vagy Uram! – Eger, 1942.)
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Imák Jézus Krisztushoz

Óh, imádandó Jézusom, szentséges Szíved mindenkinek feltárult 
ugyan, de gondviselésed csodái fennen hirdetik, hogy hazánk fö-
lött különösen kiöntötted annak végtelen irgalmát. Saját Anyádat 
Nagyasszonyunkul s Királynőnkül adtad, egy évezred véres viharai 
közt megóvtad a hitedért vérző nemzetet, Pannóniát szentjeid virá-
gos kertjévé tetted!

Óh, Jézus szelíd Szíve, engeszteld meg mennyei Atyád haragját, 
könyörülj népeden s távoztasd tőle az istenkáromlás, ünneprontás, 
hitközöny és tobzódás szellemét, mely elpusztítja szegény hazán-
kat. Óh, uralkodjék a magyar keblekben ismét a Te szent Szíved hi-
te és szerelme, áhítata és tisztasága. Neked ajánlom szegény meg-
tépett hazánkat, hozz reá egy szebb kort, a tiszta hit és erkölcsök 
korát! Neked áldozom e célra imádságaimat, önmegtagadásaimat s 
főképp azon ígéretemet, hogy szent Szíved tiszteletére egész kör-
nyezetemet minden telhető módon felgyullasztani, hozzám tartozó-
imat Hozzád vezetni s magam részéről Szíved egyletének kötelme-
it1 buzgón teljesíteni, ezennel ünnepélyesen elhatározom. Te pedig, 
Nagyasszonyunk, Szűz Mária, isteni Fiad Szívét engeszteld meg he-
lyettünk a haragvó Isten trónjánál.

Magyarországról, romlott hazánkról, ne feledkezzél el szegény 
magyarokról! Amen.  

(Szerafi szárnyakon, ima– és elmélkedőkönyv, 
Ferences missziós szövetség, 1931)

***

Üdvözítsd Uram a te népedet és áldd meg a te örökségedet. Adj 
győzelmet ellenségei fölött a mi igazhitű apostoli királyaink közben-
járására, s kereszteddel őrizd meg a te népedet. Amen

(Legszentebb imakönyv – görög szertartású, Budapest, 1935.)

***
1 Jézus Szent Szívének tiszteletére tett ígéretek: kilenc egymást követő első pénteki 

szentgyónás, szentmisén való részvétel és szentáldozás.
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Ima a legszentebb Szívhez
Imádandó Megváltó, ki szentséges Szívedet az egész emberiség 

számára mindenkor feltárva tartod, ki irgalmasságod számtalan cso-
dáját éreztetted már nemzetünkkel, engedd, hogy gyermeki biza-
lommal közeledjünk végtelen szereteted kimeríthetetlen forrásához, 
és esdve kérjünk, terjeszd ki hatalmas oltalmadat küzdő és szenve-
dő hazánk fölé! Hárítsd el róla haragodat és büntetésed súlyos csa-
pásait! Védelmezd egész országunkat, amely magát teljesen szent 
Szívednek ajánlja fel.

Fogadd kegyesen alázatos hódolatunkat és bocsásd meg bűne-
inket, amelyek szeretetedre és irgalmadra érdemtelenekké tesznek 
bennünket. Áldd meg bűnbánó és hűségre térő népedet, tartsd távol 
a kor szelleme által fenyegető veszélyektől és szenteld meg. Erősítsd 
szívünkben a szent hitet, amelyhez atyáink oly hűen ragaszkodtak. 
Építsd és szilárdítsd a lelkek egységét, hogy mint egy hazának gyer-
mekei, megértéssel és kölcsönös szeretettel haladjunk az üdvösség 
útjain. Erősítsd szívünkben a jámborságot, erényességet és állhata-
tosságot. Add mindnyájunknak a békét, amelyet a világ nem adhat, a 
te szent békédet. Amen.

Vaszary Kolos hercegprímás, 1896.

További imádságok

Ima hazánkért
Áldalak téged Mennyei Atyám, hogy a magyar állam megerő-

södése idején egy Szent Királyt adtál nekünk, aki biztos kézzel ál-
lította népünket a katolikus hit útjára és létrehozta az egységes 
Magyarországot, amely mindennapjában a keresztény tanítás szerint 
működött, ahol jó volt élni.

Dicsőítelek és magasztallak Szentlélek Úristen, hogy évszáza-
dok óta hazánk lelki segítségét nyújtod, az arra nyitott embereken 
keresztül. Hálát adok azért, hogy sok szentet neveltél hazánkban, 
mely révén Európa lelki megújulásához is hozzájárulhattunk.

Imádlak és áldlak téged Jézusom, mert hozzánk alacsonyodva 
minden nap táplálsz minket Szent Testeddel, hogy újult lelkierővel 
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tudjunk küzdeni a hazánkat súlyosan és folyamatosan veszélyeztető 
erkölcstelenségek, csábítások és kísértések ellen.

Hálatelt szívvel emlékezünk meg arról, hogy első szent 
Királyunk a Szent Koronát és vele egész hazánkat, minket is a 
Boldogságos Szűzanya oltalmába ajánlott. Felbecsülhetetlen aján-
dék számunkra, hogy Szűzanyánk, Te ezt a felajánlást elfogad-
tad, sajátodnak tekintve népünket. Ezért nevezhetünk Magyarok 
Nagyasszonyának Téged, aki azóta is vigyázó szemeiddel kíséred 
hazánk sorsát.

Bár néha úgy éreztük és alkalmasint ma is úgy tűnik, mintha ez 
a folyamatos gondoskodás nem kísérne minket, mégis a hívő sze-
me látja, hogy a Te anyai gondoskodásod révén a kegyelem csodá-
latos virágai nyílnak népünk soraiban évszázadról-évszázadra, egé-
szen napjainkig.

Hálával tartozunk Szűzanyánk azért is, hogy mint az Angyalok 
Királynője, lelkünk és népünk megmentésére küldöd az őrangyalo-
kat, akikkel személyes kapcsolatot építhetünk ki, az ártó szellemek 
elleni napi küzdelmeink megsegítésére.

Most újból kérünk téged Szentháromságos egy Isten, Magyarok 
Nagyasszonya, magyar szentek és boldogok, valamint szent angya-
lok, hogy vezessetek ki a ránk nehezedő lelki fertő mélységeiből. 
Továbbra se hagyjátok, hogy elvesszen ez a nemzet, melynek igazi 
reményt most is csak az Istenbe vetett hit adhat!

Kérjük, hogy a kegyelem hatékony működésével napi engeszte-
lőkké válhassunk és azok is maradhassunk. Kérünk, hogy a böjttel 
kísért rendszeres engesztelésünk elfogadása által megtaláltassék an-
nak a módja, hogy hazánk lelkileg meg tudjon újulni, és vissza tud-
jon térni az isteni igazság és tisztaság útjára, melyen szent elődeink 
jártak, követendő példát mutatva nekünk. Krisztus, a mi Urunk ál-
tal. Amen

Jánossy Gábor

***
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Felajánló imák

Mit is jelent a felajánlás?
Ezzel a témával a Tengernek Csillaga II/1. számában foglalkoz-

tunk, melyben Barsi Balázs atya „Az önfelajánlás emberi mélysé-
gei” című cikkében a felajánlással kapcsolatban kifejtette, hogy az 
Úristennek tett felajánlásunk annyit jelent, hogy viszontszeretjük az 
Istent. Az Istennek tett felajánlásban felszabadul az ember az élet ér-
telmetlenségétől, mert ezután már tudja, kinek szolgál. A felajánlás 
egy határozott döntés, mely természeténél fogva csak örökkévaló le-
het, tehát lelki érettség kell hozzá (a szavakkal nem szabad játszani). 
Az igazi önfelajánlásnak olyannak kell lennie, mint a szerzetes éle-
tében az örök fogadalomnak! Mindehhez lélekben fel kell nőni, de 
ha sikerül, csodálatos gyümölcsöket ad.

Az értelmező szótár szerint a felajánlás: „ajánlatot tesz valaki, 
hogy odaad vagy megtesz valamit valakinek”.

A felajánlás annyit jelent a gyakorlatban, hogy Valaki személy-
nek, vagy valami ügynek felajánlom magamat, szolgálatomat, fel-
tétel nélküli segítségemet, vagy valamilyen ügy érdekében kívánom 
elkötelezni magamat és ezzel együtt a jövőbeni cselekedeteim átfor-
málását ígérem meg a cél elérése érdekében. Tehát konkrét ígéretet 
teszek arra, hogy aktívan cselekedni fogok a felajánlás céljának el-
éréséért.

Az Istennek vagy a Szűzanyának tett felajánláskor természetes, 
hogy megígérem, hogy a hitemet hogyan kívánom mélyíteni, mi-
lyen mértékben kívánok az Ő szabad belátásuk szerinti indíttatások-
ra hallgatni, azoknak teret engedni.

Előfordul, hogy felajánló imádságnak nevezzük azon imákat is, 
melyek tulajdonképpen könyörgő imák, hiszen érdemben csak arról 
szólnak, hogy az égiek segítségét kérjük, azt kívánjuk leesdeni. 

A felajánlás teljesítéséhez természetesen az égiek kegyelme elen-
gedhetetlenül szükséges, de nem a kegyelem kérése az elsődleges, 
hanem az én cselekedeteimnek a felajánlása.

Ezen felismerés alapján született meg az alábbi ima, melyet szív-
ből ajánlunk minden arra nyitott szívű hívőnek.         A szerkesztő



223

Felajánljuk magunkat
Rászolgáltunk, Uram, hogy nemzetünk dicsősége elenyésszen, s 

gyermekeink idegenek járma alatt görnyedjenek, hogy hazánk a ke-
resztútját járja, mivel elhajoltunk tőled, Istenünktől és Urunktól.

Istennek dicsőséges Anyja, Magyarok Nagyasszonya, szentséges 
Szűz Mária, Szent István király neked ajánlotta és végrendeletében 
rád hagyta hazánkat. Hozzád kiáltottak őseink és minden ínségükből 
kiszabadultak, mindörökké áldott Nagyasszonyunk! Ez a remény él-
tet most is minket. Előttünk fénylenek engesztelő szent elődeink: 
Szent Margit, Boldog Özséb és a többi szentek. Azért emeljük föl 
tehát hozzád szívünket, imádkozásra kulcsolt kezünkkel együtt. Te 
uralkodjál felettünk és szent Fiad, Jézus Krisztus, a mi Üdvözítőnk!

Boldogságos Szűzanya! Mi, akik itt jelen vagyunk, most szív-
ből felajánljuk magunkat, napi keresztjeinket elsősorban hazánk lel-
ki megújulásáért, és azon keresztül Európáért és az egész világért.

Megígérjük, hogy bensőleg megváltozunk, és felhagyunk min-
den rendetlen ragaszkodással, ami magunkhoz, vagy a világgal való 
könnyű megalkuváshoz köt, hogy Hozzád hasonlóan mindig készek 
legyünk mindenben megtenni az Atya akaratát.

Megígérjük, hogy kívánságod szerint fogunk élni, főleg abban, 
ami a megújult imaéletet, önmegtagadást, a szentmiseáldozatban 
való buzgó részvételt, az apostolkodást, a napi (rózsafüzér) imát, a 
Biblia napi olvasását és az afölötti elmélkedést, az Evangélium sze-
rinti szigorú életmódot jelenti, s jó példát adunk mindenkinek Isten 
törvényeinek megtartására, és a keresztény erényeknek, főképpen 
pedig a tisztaságnak gyakorlására. 

Hogy ezen tudatosan vállalt engesztelő felajánlásunknak eleget 
tudjunk tenni, ezért kérünk téged, kegyelemmel teljes Nagyasszo-
nyunkat, hogy bőségesen áraszd reánk Istentől nyert kegyelmeidet.

Kérünk, óvd meg az ellenségnek cseleitől hazánkat. A Te angya-
laid legyenek őreink és vezetőink ebben a nagy küzdelemben.

Add kegyelmedet, hogy felajánlásunkat rendszeresen megújítva 
ne fáradjunk bele engesztelő feladataink teljesítésébe. Amen.

 Jánossy Gábor

***
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Felajánló ima
Magyarok Nagyasszonya, Boldogságos Szűz Mária!
Téged Isten a mennyben felmagasztalt a szentek és az angyalok 

fölé, hozzád esedezünk, légy szószólónk szent Fiadnál, hogy hazánk 
egész népe békében és egyetértésben éljen a szent és oszthatatlan 
háromságos Isten dicsőségére!

Irántunk mutatott jóságodra emlékezve adunk hálát Neked azért, 
hogy sohasem hagytál magunkra minket. Hozzád kiáltottak őseink, 
és Te kiszabadítottad őket minden ínségből, mert éber szemed hűsé-
gesen vigyázott örökségedre, áldott Nagyasszonyunk.

Te anyai állhatatossággal küzdesz a sötétség hatalma ellen, ami 
szakadatlanul próbára teszi hitünket, reményünket és szeretetünket. 
A Te oltalmadban keresünk ezért menedéket, Hozzád emeljük szí-
vünket és reménykedve tárjuk eléd könyörgésünket.

Reád emeljük szemeinket földi zarándokutunkon, jöjj, segítsd, 
hogy megtaláljuk szent Fiadban, Jézus Krisztusban az Atyához és a 
Szentlélekhez vezető utat!

Anyai kezeddel ajánld fel értünk az Atyának, a te Fiad, Jézus 
Krisztus drágalátos szent Vérét, amit a kereszten ontott ki az embe-
riség megmentéséért, hogy elégtételt adjon bűneinkért. Megváltónk 
Anyja, ne vesd meg könyörgésünket!

Kérleld értünk az Atyát, hogy legyen jóságos és irgalmas hazánk 
népéhez, tekintsen reánk és nyújtsa ki felénk áldó, szent kezét!

Kérleld értünk a Szentlelket, hogy adja meg nekünk bőséges ke-
gyelmét és adományait! Ments meg minket a Szentlélek ellen elkö-
vetett bűnöktől!

Mutatkozzék meg életünk minden napján a megváltás végtelen 
üdvözítő ereje, az irgalmas szeretet hatalma!

Oltalmazd és védd meg hatalmas pártfogásoddal katolikus 
Egyházunkat és édes hazánkat, ments meg minket minden bajtól, el-
sősorban a bűntől és annak egész viharos áradatáról! Sokasítsd meg 
kegyelmeidet!

Kérünk Téged, őrizz meg minket békében, igazságban, igazsá-
gosságban, szabadságban és szeretetben! Szánj meg minket, jöjj se-
gítségünkre! Kelj kegyesen védelmünkre, hiszen palástod alatt Te 
megvéded gyermekeidet.
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Hisszük, hogy Te mint az Egyház Anyja közbenjársz értünk, hogy 
a Krisztus Szent Vérében megváltott emberek lelkében megszüles-
sen az isteni élet.

Esedezve kérünk, Nagyasszonyunk, vedd védelmedbe a magyar 
családokat!

Segítsd meg a magyar édesapákat, hogy szeretettel kitartsanak a 
nehéz idők küzdelmeiben és bátran viseljék az élet terheit!

Oltalmazd és erősítsd meg hivatásuk szeretetében a magyar édes-
anyákat, hogy gyermekeikben az Anyaszentegyháznak igaz hívőket, 
hazánknak pedig becsületes polgárokat neveljenek!

Terjeszd ki anyai oltalmadat hazánk ifjúságára, az új nemzedék-
re, hogy megfeleljenek annak a reményteljes küldetésnek, amit Isten 
bízott rájuk.

Áldd meg hazánk vezetőit, hogy bölcsességgel és igazságban ve-
zessék népünket!

Magyarok Nagyasszonya és Édesanyja!
Most különösen Neked ajánljuk a Te Szeplőtelen Szíved oltalmá-

ba helyezzük édes hazánkat, Egyházunkat és magunkat. A Te segít-
ségeddel szeretnénk Isten gyermekeiként az élet Forrásához járulni, 
mely a Golgotán fakadt és amelyből szakadatlanul folyik a megvál-
tás és a kegyelem.

Hisszük, hogy a megváltás hatalma messze felülmúlja az embe-
rekben és a világban lévő gonoszság minden formáját, és hogy Isten 
szeretete erősebb minden bűnnél. Segítsd, hogy ellene tujunk mon-
dani a Sátán kísértésének, kérd számunkra a bűnbánat kegyelmét, 
hogy lelkünket átjáró töredelemmel elnyerjük Isten bocsánatát és 
előrehaladjunk az életszentség útján!

Hallgasd meg, Krisztus Anyja kérésünket! Fogadd kegyesen fel-
ajánlásunkat! A Te szent segítséged által ragyogjon fel minden em-
ber számára a reménység fénye!

Fogadj be minket Szeplőtelen Szívedbe! Amen

***
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Felajánlás Jézus legszentebb Szívéhez
Édes Jézus, az emberi nem Megváltója, tekints reánk, kik alá-

zatosan leborulunk oltárod előtt. Tieid vagyunk, tieid akarunk len-
ni. Hogy pedig veled minél bensőségesebben egyesülhessünk, íme 
ma mindegyikünk önként a Te Szentséges Szívednek szenteli ma-
gát. Téged ugyan sokan soha sem ismertek, parancsaidat megvetve 
sokan visszautasítottak. Irgalmazz mindnyájuknak jóságos Jézus és 
vonj a te Szent Szívedhez mindenkit.

Légy királya, Urunk, nem csak a Te híveidnek, akik soha el nem 
távoztak Tőled, hanem a tékozló fiúké is akik elhagytak Téged. Add, 
hogy ezek csakhamar az atyai házba visszatérjenek, hogy el ne vesz-
szenek a nyomorban és ínségben. Légy királya azoknak, akiket té-
ves vélekedések tartanak fogva, vagy akiket egyenetlenkedés tart el-
szakítva és hívd őket vissza az igazság kikötőjébe s a hit egységébe, 
hogy rövid idő múlva egy akol legyen és egy Pásztor. Légy királya 
végül mindazoknak, akik a pogányok régi babonaságában sínylőd-
nek s ne vonakodjál őket a sötétségből visszavezetni Isten világos-
ságába és országába. 

Engedj Urunk, a Te Egyházadnak sértetlenül biztos szabadságot, 
minden nemzetnek békességes rendet. Engedd kegyelmesen, hogy 
a föld sarkai ugyanezen egy szózattól visszhangozzanak: legyen di-
cséret az Isteni Szívnek, mely által nekünk üdvösségünk támadt! 
Övé a dicsőség és tisztelt mindörökké! Amen.

XIII. Leó pápa
 (Jézussal beszélgetek, Budapest, 1944.)

***

Felajánló ima
Megfeszített Jézusunk, szent Sebeid oltalmába ajánljuk ma ha-

zánkban a hitünket! A hit nélkül élők azon vannak, hogy szent 
Nevedet káromolják, törvényeidet lerontsák, egyházadat üldözzék, 
a népek békéjét megzavarják.

Üdvözítő Krisztusunk, ne engedd, hogy országunk elpusztuljon a 
pogányság, ámítás, irigység, és osztálygyűlölet hullámaiban!
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Add meg nekünk az igaz hitben való egységet, a keresztény sze-
retetben való testvériséget, s add meg, ó, add meg nekünk a Te bé-
kédet! Ámen. 

Páli Szent Vince
(Isten, hazánkért térdelünk elődbe, Szent István Társulat, 2006.)

***

Ima az egyházközség megújulásáért
Mindenható és irgalmas Isten, ég és föld Teremtője és a mi sze-

rető Mennyei Atyánk! Áldunk és dicsőítünk Téged! Kérünk Téged, 
töltsd be fényeddel egyházközségünket, amit most neked ajánlunk, 
hogy itt minden gyermeked otthonra találjon, megismerjen, és egyre 
jobban szeressen Téged! Legyen meg a Te szent akaratod mindany-
nyiunk életében és egyházközségünkben is!

Új Jézus Krisztus, Testvérünk és Mesterünk! Imádunk és ma-
gasztalunk Téged! Te ismered örömeinket, fájdalmainkat, sikere-
inket, kudarcainkat, terveinket és vágyainkat. Áldd meg mindazo-
kat, akik keresik az igazságot, és add, hogy Benned minél többen 
rátaláljanak! Engedd, hogy felismerjünk Téged, mint Megváltónkat 
és Üdvözítőnket! Adj nekünk vágyakozást és reményt egy Istenben 
gyökerező élet után! Segítsd, hogy döntsünk Melletted, és köves-
sünk Téged! Adj halló fület és készséges szívet, hogy meghalljuk 
szavad és engedelmeskedjünk kéréseidnek! Önts erőt és bátorságot 
mindazokba, akik országod eljöveteléért fáradoznak!

Szentlélek, szeretet, imádság és egység Lelke! Szükségünk van 
Rád, hívunk Téged, jöjj el! Áradj ki gazdagon Egyházadban itt és 
most! Készíts fel minket, hogy befogadhassuk ajándékaidat, me-
lyekkel el akarsz halmozni minket! Vezess bennünket indításaiddal, 
hogy mindig a közösség javára használjuk őket!

Szűz Mária, Édesanyánk! Rád bízzuk magunkat, családjainkat, 
közösségeinket, egyházközségünket a szegényeket és a betegeket! 
Vezess bennünket egyre közelebb szeretett Fiadhoz! Könyörgünk 
papjainkért, szeretett gyermekeidért és különös védelmedet kérjük 
rájuk. Szent Erzsébet, Szent Imre és összes magyar szentjeink, akik 
különös módon megéltétek Isten Igéjét, imádkozzatok értünk, hogy 
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Isten országa egyre inkább élővé és láthatóvá váljék bennünk és ál-
talunk! Szent Mihály arkangyal és összes szent angyalok, védelmez-
zetek és segítsetek bennünket, hogy hűségesen teljesíthessük Isten 
akaratát! Amen.

***

Mindenható örök Isten, aki első királyunkat arra a gondolatra indí-
tottad, hogy országunkat a Boldogságos Szűz Mária oltalmába ajánl-
ja és általa kérje népünk számára mindenható segítségedet, most új-
ra az Ő oltalmába ajánljuk magunkat, és kérjük, segíts meg minket! 
Krisztus a mi Urunk által. Amen.

(Kilenced a házáért, Szent Gellért Kiadó és Nyomda, kb. 2000.)

***
Család felajánlása

Jóságos és irgalmas Isten, családunkat és annak testi, lelki javait 
mindenható védelmedbe ajánljuk; áldj meg minket, ahogyan a názá-
reti Szent Családot megáldottad.

Szeretett Jézusunk! Te rejtett életed példájával és tündöklő eré-
nyeiddel megszentelted azt a családot, amelyben éltél. Emlékezzél 
meg arról, hogy a mi közösségünk is a te családod, hiszen neked 
szenteli és neked ajánlja fel magát. Oltalmazz minket, szabadíts 
meg minket a veszélyektől, siess segítségünkre minden szüksé-
günkben, adj állhatatosságot, hogy téged szeressünk; segítsd, hogy 
hűségesen szolgáljunk neked a földön és örökké dicsérhessünk a 
mennyben.

Boldogságos Szűz Mária, aki Karácsony éjjelén szerető szívedre 
ölelted az isteni Kisdedet, kérj számunkra kegyelmet, hogy úgy tud-
juk szeretni Jézust és egymást, ahogyan te szeretted isteni Fiadat és 
tiszta jegyesedet. Földi anyánk mellett te légy mennyei Édesanyánk 
és közbenjárónk drága Gyermekednél.

Szent József a Szent Család feje és az isteni Kisded hűséges őr-
zője, légy a mi kis otthonunknak is feje és vedd atyai pártfogásodba 
családunkat. Légy közbenjárónk minden szükségünkben és segíts, 
hogy amint te hűséges voltál a karácsonyi éjben és a menekülésben, 
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mi is hűségesek maradjunk az Úr Jézushoz a kísértések és szenvedé-
sek megpróbáltatásaiban. Amen.

(Püspöki kar körleveléből, 1948. aug. 8.)

***
Család felajánlás Jézus Szentséges Szívének

Jézus Szentséges Szíve! Amikor tiszteljük végtelen szeretetedet, 
irántunk való jóságodat, akkor mélységes hála tölt el bennünket és 
viszont szeretetre ösztönöz. Eleget szeretnénk tenni annak a felszólí-
tásnak, melyet Alacoque Szent Margiton keresztül mindnyájunkhoz 
intéztél, hogy megvalósítsuk szeretetedet családjainkban, ezért fel-
ajánljuk neked magunkat. 

A Boldogságos Szűzanya és Szent József pártfogását is kérjük eh-
hez. Legyen a mi családunk is, mint a názáreti Szent Család a hit, a 
szeretet, az ima, a becsületesség, a munka, a rend, az egyetértés és a 
béke otthona. Te irányítsd cselekedeteinket és légy minden ügyünk 
állandó védője.

Neked ajánljuk, Jézusunk, családi életünk minden megpróbáltatá-
sát, minden örömét, minden eseményét. Bizalommal kérünk, áraszd 
áldásodat a család minden tagjára: az ittlévőkre, a távollévőkre és 
az elhunytakra. Mindnyájukat visszavonhatatlanul a te Szentséges 
Szíved oltalmába ajánljuk.

Imánkba foglaljuk a világ összes családját és mindannyiuk szá-
mára kérjük a te Szent Szíved pártfogását. Tartsd meg egységben és 
hűségben a házastársakat. 

Védelmezd a gyermeküket váró édesanyákat és születendő gyer-
mekeiket, oltalmazd a kisgyermekek első lépteit, az iskolás gyerme-
keket, az egész ifjúságot.

Légy a betegek ereje, az idős, elhagyatott emberek támasza, az 
özvegyek gondviselője, az árvák atyja. Őrködjél minden családban 
a betegek és haldoklók mellett. De főleg azért könyörgünk, hogy 
légy velünk halálunk óráján. Légy oltalmazónk, menedékünk és 
végső megnyugvásunk. Engedd, hogy mennyei otthonodban mind-
egyikünk megtalálja az egész családot és örökre együtt legyünk a te 
Szentséges Szívedben. Amen.

***
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A család felajánlása Jézus Szívének
Jézus szentséges Szíve, Te irántunk való szeretetből mennyei 

Atyádnak szentelted magadat. Most mi akarjuk a Szentlélek Isten 
sugallatára Neked szentelni magunkat, irántad való szeretetből.

Neked szenteljük életünket és családunkat; gyermekeinket, aki-
ket jóvoltodból kaptunk és/vagy kapni fogunk.

Neked szenteljük családi otthonunkat, munkánkat, minden csele-
kedetünket, az egész köznapiakat is.

Neked szenteljük megpróbáltatásainkat, örömeinket, mert azt 
akarjuk, hogy a szeretet, mellyel átölelsz minket, megőrizzen mind-
nyájunkat Tebenned, és mindenkor megmaradjon a szívünkben.

Azt is akarjuk és kérjük, hogy szereteted tüze gyullassza lángra 
az egész világot, és megnyílt oldalad sebéből áradjanak ki az Élő Víz 
folyamai az idők végezetéig. Amen.

***

Ó, Könnyek Anyja! Hálát adunk Istennek, hogy Te sírsz az embe-
rek lelkéért. Szerető gyermeki szívvel zengjük dicséretedet, és kér-
jük Anyai áldásodat, hogy hű képe lehessünk keresztre feszített, sze-
líd és alázatos szívű Szent Fiadnak, üdvözítő Istenünknek.

Isteni kegyelem Anyja! Rád bízzuk minden gondunkat és szüksé-
günket, hogy az élet fáradalmait és bajait úgy viseljük el, amint az 
Jézusunk előtt kedves. Amen.

Legédesebb Anyánk! Tekints le ránk, gyermekeidre, akiket any-
nyira szeretsz. Felajánljuk Neked szívünket. Óvd meg a gonosz el-
lenség tőrétől, és vezess el minket Jézushoz, aki isteni szeretettel 
szeret minket. Anyai könnyeidre kérünk, add nekünk oltalmazónkul 
Szent Józsefet, az igaz embert, a szüzesség és tisztaság őrét, a gond-
viselő nevelőatyát, a munkást. Add, hogy Szent József közbenjárá-
sára és az ő példaadásából erőt merítve mindig hűségesek legyünk 
Szent Fiadhoz, Jézus Krisztushoz, és a te anyai oltalmadban bízva hű 
gyermekeid maradjunk. Amen.

Ó, tisztaságos Szűzanya! Öntözd meg isteni Fiad Szívét könny-
cseppjeiddel, indítsd Őt könyörületre irántunk, hogy legyőzhessük 
a rossz szellemét, és Isten irgalmas szeretete ajándékozza nekünk 
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és minden embernek az üdvösségünkhöz szükséges kegyelmeket. 
Gyermeki alázattal és bizalommal jövünk hozzád és kérünk, hogy 
könyörögj érettünk áldott könnyeid erejével!

Ó, Fájdalmas Anya! A Te könnyeid lerombolják a pokol orszá-
gát! Amen. 

(Könnyek Anyja c. imafüzet, Sopron, 1935.)

***

Örök Atya! Felajánljuk Neked minden múlt, jelen és jövőbeli 
jócselekedetünket, áldozatunkat és szenvedésünket az Úr Jézus és 
Szűz Mária érdemeivel egyesítve. Fogadd el e felajánlást minden 
ember nevében is!

***

Felajánlás a Szentlélekben egyesült Két Szent Szívnek
Szentséges Szűz Mária!
Anyai jóságodba vetett bizalommal ajánlom fel ma Neked lelke-

met, testemet, szívemet és akaratomat. Legyen életem a mai naptól 
kezdve teljesen a Tiéd! S ha kegyelmesen elfogadtál, vigyázz reám, 
Édesanyám; őrizz és óvj meg minden bűntől. 

Fájdalmas és Szeplőtelen Szívedben mutass be engem Jézus 
Szentséges és irgalmas Szívének és segíts, hogy mindig megmarad-
jak a ti Szentlélekben egyesült Szívetekben.

***

Jézus Szívével egyesült felajánló ima
Örök Atya! Irgalmas Atyánk!
Felajánlom Neked isteni Fiad Szent Sebeit és drága, szent Vérét, 

felajánlom az Ő Szent Szívét. Fogadd kegyesen Fiad áldozatát és 
bűnbánó szívvel eléd terjesztett felajánlásunkat a lelkek megmenté-
séért. Magunkért, és minden embertestvérünkért könyörgünk, hiszen 
mindannyian a Te gyermekeid vagyunk. Ne engedd, hogy a képmá-
sodra alkotott halhatatlan lelkek a kárhozatba jussanak, és így az is-
teni Vér hiábavaló maradjon számukra!
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Ó, szent és igazságos Isten, aki egyben végtelen irgalmasságú 
és jóságú Atyánk vagy! Te szeretetből teremtetted az embert, s sze-
retetből az örök javak részesévé akarod tenni. Ha meg is bántott 
Téged az ember és ha emiatt meg is érdemelte a bűnhődést és az 
örök halált, fogadd el Fiad érdemeit, aki engesztelő áldozatul ajánl-
ja fel Magát Neked, hogy isteni igazságod és a világ bűnei közé áll-
va irgalmat nyerjen számunkra. Az Ő isteni érdemeiért bocsáss meg 
a bűnös emberiségnek és add neki vissza újra az isteni örökségre va-
ló jogot!

Ó, Mennyei Atyánk, tekints Fiad Sebeire! Fogadd el őket, hogy a 
lelkek megnyíljanak kegyelmeidre!

Add, hogy a lándzsa, amely átdöfte Jézus Szívét, átjárja az ön-
zésükben megkeményedett kőszíveket is az Isten kegyelmeinek be-
fogadására és a szeretet útján való elinduláshoz; s hogy az Ő szent 
Vére minden ember lelkét megtisztítsa.

Tekintsd Fiad keserűségét, amelyet akkor érzett, midőn a lel-
kek utáni szomjában felsóhajtott a kereszten, de csak ecetet ka-
pott inni. Add, hogy Krisztus epekedése őszinte és tökéletes bánat-
ra indítson minket a szentáldozásra való felkészüléskor. Add, hogy 
minden lélek felismerje annak szükségességét, hogy mindig össze-
szedett lelkiismeretvizsgálattal és jó szentgyónással, a szeretet jó-
cselekedeteinek felajánlásával, buzgó imádsággal és áldozatos ön-
megtagadással készüljünk az édes Üdvözítő fogadására a szentál-
dozásban.

Add, hogy a kereszt súlya, amely a Te isteni Fiad vállaira neheze-
dett, kegyelmet nyerjen a lelkeknek arra, hogy a bűnbánat szentsé-
gében levessék magukról a vétkek minden terhét.

Felajánlom Neked, ó, Mennyei Atya, szeretett Fiad töviskoroná-
ját. Arra a fájdalomra kérlek, amelyet ez Neki okozott, hogy add 
meg a lelkeknek az őszinte bűnbánat kegyelmét! Mindenható Isten, 
kinek szent Szíve előtt sem az angyalok, sem a szentek nem méltók 
megjelenni, bocsásd meg az összes rejtett bűnöket, melyeket gondo-
lattal és vággyal követünk el. Fogadd el engesztelésül e megbántáso-
kért isteni Fiad tövisektől sebzett szent Fejét! Fogadd el a legtisztább 
Vért, amely oly bőségesen ömlött Róla. Tisztítsd meg vele szennyes 
gondolkodásunkat! Világosítsd meg elhomályosodott értelmünket és 
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add, hogy az isteni Vér legyen számunkra a bocsánat, a világosság 
és az igaz élet forrása!

Felajánlom Neked, ó irgalmas Isten, Fiad elhagyatottságát, szom-
júságát és minden gyötrelmét, a kereszten, hogy a bűnösök a vétke-
iken való őszinte fájdalommal megtérve újra vigaszt és békét talál-
janak lelküknek.

Végül arra az állhatatosságra kérlek Téged, amellyel Jézus Krisztus 
imádkozott ellenségeiért, akik Őt keresztre feszítették; Atyám, kö-
nyörgök Hozzád, hogy add meg a lelkeknek Isten és a felebarát tisz-
ta szeretetének a kegyelmét és az állhatatosságot a jóban.

Ó, irgalmas Istenem! Szánd meg emberi gyengeségünket. Isteni 
kegyelmeid fényével világosítsd meg lelkünket, hogy ne engedjük 
magunkat a gonosz lélektől elvakíttatni és elcsábíttatni. Adj nekük 
erőt, hogy ellen tudjunk állni a Sátán cselvetéseinek, s újult erővel 
visszatérjünk az igazság útjára! Tekintsd isteni Fiad gyötrelmeit, aki 
áldozatul ajánlja fel Magát Előtted, hogy világosságot, erőt, bocsá-
natot és irgalmat nyerjen számunkra. Ő, az irgalomnak és a szeretet-
nek Istene! Légy a gyöngék ereje, a vakok világossága és a lelkek 
szeretetének tárgya!

Szeretném jóvátenni mindazt a sértést, amellyel atyai Szívedet 
annyira megbántottuk. Mindenekelőtt felajánlom Neked isteni Fiad 
végtelen értékű áldozatát, melyet ez órában, a Föld igen sok helyén 
bemutatnak oltárainkon. Ó, végtelenül jóságos Atya, fogadd el ezt a 
legtisztább Vért engesztelésül a sértésekért, töröld el e szent Vérrel 
bűneinket és irgalmazz nekünk!

Felajánlok továbbá minden imádást és engesztelést, amelyet 
a Téged szerető lelkek a Te kegyelmedből bemutatnak Neked. 
Fogadd el az ő engesztelésüket és szenvedéseiket! Egyesítsd azo-
kat isteni Fiad érdemeivel, hogy ezáltal minden cselekedetük érté-
kes lehessen.

Végül add, hogy a bűnbánatban vezeklő és engesztelő lelkek egy-
kor részesülhessenek a Te dicsőségedből, és elnyerjék az örök élet 
koronáját. Amen

(A Menendez Jozefa nővérnek adott magánkinyilatkoztatások nyomán)

***
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Csodálatos erejű felajánló ima
Örök Atya, Szűz Mária Szeplőtelen Szíve által felajánlom Neked 

a Te szeretett Fiadat. Az Ő keserves kínszenvedése, drága Vére és 
kereszthalála által térítsd meg a bűnösöket, mentsd meg a haldok-
lókat, szabadítsd ki a tisztítótűzből a szenvedő lelkeket, tedd szent-
té a papokat és a szerzeteseket, valamint a családokat hazánkban, 
Európában és az egész Világon! Kérünk Téged a mi Urunk, Jézus 
Krisztus által, aki Veled és a Szentlélekkel egységben él és uralko-
dik most és mindörökké. Amen.

***

Önfelajánlás Szűz Máriának
Szentséges Szűz és Isten Anyja, Mária, én N. N. noha teljesen 

méltatlan vagyok arra, hogy neked szolgáljak, mégis, mivel a te cso-
dálatos jóvoltod biztat és a kívánság, hogy neked szolgáljak, ösz-
tönöz, megválasztalak, ma, szent őrzőangyalom és az egész meny-
nyei udvar jelenlétében asszonyomnak, szószólómnak és anyámnak 
és erősen megfogadom, hogy ezentúl neked szolgálok és amennyi-
ben rajtam áll, azon iparkodom, hogy mindenki hűségesen szolgál-
jon neked.

Jézus Krisztusnak értem ontott Vérére kérlek tehát és könyörgök 
hozzád, ó jóságos Anyám, fogadj engem híveid sorába és örökös 
szolgádnak. Állj mellettem minden cselekedetemben és szerezz ne-
kem kegyelmet, hogy szóval, tettel és gondolattal mindig úgy vi-
selkedjem, hogy soha sem a te szívedet, sem szentséges Fiad szívét 
meg ne bántsam. Emlékezzél meg rólam és el ne hagyj halálom órá-
ján. Amen.

Szent Bernát
(Jézussal beszélgetek, Budapest, 1944.)

***
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Önfelajánlás Mária Szeplőtelen Szívének
Boldogságos Szűz Mária, Irgalmasság Anyja, Ég és Föld 

Királynője, Bűnösök Menedéke! Felajánlom magamat Szeplőtelen 
Szívednek.

E felajánlás által Veled és Általad meg akarok felelni minden kö-
telezettségemnek, amelyet keresztségem révén magamra vállaltam. 
Megígérem, hogy bensőleg megváltozom, és felhagyok minden ren-
detlen ragaszkodással, ami magamhoz, vagy a világgal való köny-
nyű megalkuváshoz köt, hogy hozzád hasonlóan mindig kész legyek 
mindenben megtenni az Atya akaratát. Rád, irgalmas Édesanyámra 
bízom keresztény életemet és hivatásomat, hogy rendelkezzél ve-
le üdvös terved szerint ebben a döntő órában, amely a világra nehe-
zedik. Megígérem, hogy kívánságod szerint fogok élni, főleg abban, 
ami a megújult imaéletet, önmegtagadást, a szentmiseáldozatban va-
ló buzgó részvételt, az apostolkodást, a rózsafüzér napi imádkozását, 
az Evangélium szerinti szigorú életmódot illeti, s jó példát adok min-
denkinek Isten törvényeinek megtartására, és a keresztény erények-
nek, főképpen pedig a tisztaságnak gyakorlására. 

Megígérem, hogy egységben akarok lenni a Szentatyával, a fő-
papokkal, és papjaikkal, hogy így védőbástya legyünk a széthúzás 
mozgalma ellen, amely a Tanítótekintély ellen támad, és alapjaiban 
fenyegeti az Egyházat. 

Bizalommal Rád emelem szemeimet, Jézus Anyja és a mi irgal-
mas és hatalmas Anyánk, Magyarok Nagyasszonya. Ma ismét kér-
lek Téged, minden gyermeked üdvösségéért, irgalmas, szerető Szűz 
Mária! Amen. 

(A Máriás Papi Mozgalom „Felajánló imája” alapján)
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Egyéb imák

Fatimai engesztelő ima
Legszentebb Szentháromság, Atya, Fiú és Szentlélek!
Mélységes alázattal imádlak, s felajánlom Neked a mi Urunk, 

Jézus Krisztus drága szent Testét és Vérét, Lelkét és Istenségét, aki 
jelen van a Föld valamennyi tabernákulumában, engesztelésül s szi-
dalmakért, szentségtörésekért és közömbösségekért, amelyekkel 
megbántják őt.

Jézus Szentséges Szívének, és Szűz Mária Szeplőtelen Szívének 
végtelen érdemei által könyörgök Hozzád a szegény bűnösök meg-
téréséért! Amen.

(A Béke Angyala tanította 1916-ban Fatimában)

***
Hatalmas Szűz, aki az egész világ téves tanítását egyedül győz-

ted le, szabadítsd meg a keresztény világot a sátán tőreitől, tekints 
kegyesen a lelkekre, akik ördögi cseltől megejtve, a tévhitek balga-
ságaiban imbolyognak. Segíts, hogy megtérjenek s az igaz hit egy-
ségére eljussanak. Könyörögj ezért szent Fiadnál, a mi Urunk Jézus 
Krisztusnál, aki az Atyával és Szentlélekkel együtt él és uralkodik 
örökkön örökké. Amen.

XIII. Leó pápa
(Jézussal beszélgetek, Budapest, 1944.)

***
Szenvedő Megváltóm! Te bánkódsz az Olajfák hegyén, mert én 

nem tartok bűnbánatot; szomorú a Te lelked mindhalálig, mert én 
makacs és keményszívű vagyok. Kimondhatatlan rettegés fog el 
Téged lelkem örök sorsa miatt, mikor látod, hogy szívem még min-
dig ragaszkodik bűneihez. Keserűség tölti el szent Szívedet, mivel 
az enyém még mindig tele van gonosz indulatokkal. Te rettegve és 
szomorúan imádkozol, én pedig érzéketlenül alszom. Vércseppek 
folynak arcodról, mivel én még mindig oly kevéssé törekszem az 
őszinte megtérésre.
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Ó, édes Jézusom, leborulok előtted és szorongásaidra, sóhajtá-
saidra és siralmaidra, küzdelmeidre és véres verítékedre kérlek, ir-
galmazz nekem, nyomorult bűnösnek és töltsd meg szívemet őszin-
te bűnbánattal! Add meg nekem az üdvös szomorúság kegyelmét, 
hogy a bűnbocsánat kegyelmének igazi örömében is részesülhessek. 
Rázz föl engem egyre visszatérő lomhaságomból, mint egykor tanít-
ványaidat is fölráztad, s add, hogy Veled virrasszak és imádkozzam, 
nehogy újra kísértésbe essem. Segíts, hogy lelkem mindig készsé-
gesen kövesse hívó szavadat mennyei Atyám akaratának teljesítésé-
re, és erősítsd meg gyarló természetemet, hogy ebben meg ne akadá-
lyozzon. Adj oly odaadó szeretetet Irántad, hogy megtanuljak min-
dig a jó Isten szerető akaratához igazodni, s legyen erőm lemonda-
ni a saját önző akaratomról. S ha kell, akkor kész legyek ezért még 
a fájdalmak kelyhét is kiüríteni, hogy egykor veled együtt ihassam 
mennyei lakomádon az igazi örömök kelyhét. Amen.

***

Nagy erejű imádság nehéz helyzetekben
Istennek Szent Anyja!
Isteni Fiad kínszenvedésekor és halálakor érzett mérhetetlen fáj-

dalmadért és keserves könnyhullatásodért kérlek, ajánld fel a mi is-
teni Megváltónk sebekkel és vérrel borított Szent Testét fájdalmas 
könnyeiddel együtt a Mennyei Atyának a lelkek megmentéséért, és 
annak a kegyelemnek az elnyeréséért, amiért most Hozzád folyamo-
dunk:

Áraszd az isteni kegyelmek bőségét a Te népedre, hogy minél 
több ember ismerje el Jézust Istenének, és ez a tudat minél több em-
ber hétköznapjait átjárhassa. Kérünk segíts minket, hogy az e vi-
lág fejedelme folyamatos csábításainak ellene tudjunk állni és csak 
Istent akarjuk szolgálni minden cselekedetünkben.

Jézus Krisztus és Nagyasszonyunk, szeretlek Benneteket, ment-
sétek meg a lelkeket, különösen az Istennek szentelteket! (3x) 
Amen.
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Röpimák

Munka előtt
Jézusom éretted! vagy
Mindent érted, Jézus szentséges Szíve! vagy
Mindent Isten nagyobb dicsőségére!

Munka után
Istennek legyen hála!

Ha valamit elkezdesz
Engedd Uram Istenem, hogy ami előtted kedves, azt buzgón óhajtsam 

és okosan kutassam, igazán megismerjem és tökéletesen teljesít-
sem a Te neved dicséretére és dicsőségére. 

(Aquinoi Szent Tamás)
Kísértésben
Ne engedj Uram vétkezni! vagy
Isten mindent lát, hogyan cselekedhetnék gonoszat az én Uram 

Istenem színe előtt! vagy
Bűn nélkül fogantatott Szűz Mária, könyörögj értünk, kik hozzád 

menekülünk! vagy
Asszonyom, Anyám, emlékezzél meg arról, hogy tied vagyok. 

Oltalmazz és védj meg engem, mint tulajdonodat és birtokodat!

Bajban
Jézus Szíve, bízom benned!

Szenvedésben
Jézusom, irgalom! vagy
Dávid fia, könyörülj rajtunk!

Ha bántalom ér
Szelíd és alázatos szívű Jézus, alakítsd szívemet a te szíved szerint!

Ha öröm ért
Jézusom édes Szíve, add, hogy téged egyre jobban szeresselek! vagy
Magasztalja az én lelkem az Urat!
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Ha káromkodást hallasz
Áldott legyen az Isten! vagy
Dicsértessék és dicsőíttessék Jézus a legméltóságosabb Oltáriszent-

ségben! vagy
Szeressétek mindenütt Jézus szentséges Szívét!

Bűnös gondolatok ellen
Mindenható és jóságos Isten, tekints kegyesen könyörgésünkre és 

szabadítsd meg szívünket a rossz gondolatok kísértéseitől, hogy a 
Szentlélek méltó hajlékai lehessünk!

(Jézussal beszélgetek, Budapest, 1944.)

ÉE. 365. 
(H. 306.)

Őseinket felhozád Kárpát szent bércére,
Általad nyert szép hazát Bendegúznak vére.
S merre zúgnak habjai Tiszának, Dunának,
Árpád hős magzatjai felvirágozának.

Értünk Kunság mezein ért kalászt lengettél,
Tokaj szőlővesszeink nektárt csepegtettél.
Zászlónk gyakran plántálád vad török sáncára,
S nyögte Mátyás bús hadát Bécsnek büszke vára.

)
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Hajh, de bűneink miatt gyúlt harag kebledben,
S elsújtád villámidat dörgő fellegekben,
Most rabló mongol nyilát zúgattad felettünk,
Majd töröktől rabigát vállainkra vettünk.

Hányszor zengett ajkain ozmán vad népének
Vert hadunk csonthalmain győzedelmi ének!
Hányszor támadt tenfiad szép hazám kebledre,
S lettél magzatod miatt magzatod hamvvedre!

Bújt az üldözött s felé kard nyúl barlangjában,
Szerte nézett s nem lelé honját a hazában,
Bércre hág és völgybe száll, bú s kétség mellette,
Vérözön lábainál, s lángtenger felette.

Vár állott, most kőhalom. Kedv s öröm röpkedtek,
Halálhörgés, siralom zajlik már helyettek.
S ah, szabadság nem virul a holtnak véréből,
Kínzó rabság könnye hull árvánk hő szeméből!

Szánd meg Isten a magyart, kit vészek hányának,
Nyújts feléje védő kart tengerén kínjának.
Bal sors akit régen tép, hozz rá víg esztendőt,
Megbűnhődte már e nép a múltat s jövendőt!

(Kölcsey Ferenc: Himnusz)

***

A 900-as években a nyugati „keresztények ostorának” tartott nép 
Géza fejedelemnek, Szent István és Szent László királyoknak kö-
szönhetően olyan nemzetté vált, mely a kereszténység hűséges kö-
vetőjeként a „hit bátor védője” kitüntető nevet érdemelte ki.

A Szent Korona tartotta össze a magyarságot a magyar tuda-
tot5. A tatár dúlás, a törökök alatt és után ezért lett újból és újból 
Magyarország mind a mai napig.                A szerkesztő

5 A korona kilenc évszázada, Európa könyvkiadó, 1979.
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Az imádság segít

A rózsafüzér imádkozásának ereje nem csak a törökök ellen vívott 
harcok idején volt igen jól látható, kimutatható, hanem napjaink-
ban is konkrétan megtapasztalható. Speciális helyzetekben törté-
nő imádkozásával kapcsolatban szeretnénk bemutatni néhány pél-
dát Reverend Albert J.M. Shamon: „A rózsafüzér ereje” című köny-
ve alapján.

A II. világháború végén a katolikus Ausztria szovjet uralom alá 
került. Az osztrákok szerették volna, ha a szovjetek kivonulnak 
Ausztriából. De mit tud tenni Ausztria, 7 millió ember a 220 mil-
lióval szemben? Akkor egy papnak, Petrus ferences atyának eszé-
be jutott Ausztria „Don John”-ja. Don John 31 arányú számbeli fö-
lénnyel szemben vezette Lepanto-nál a keresztények hajóhadát, és a 
rózsafüzér erejével győzte le a túlerőt. Tehát Petrus atya rózsafüzér 
hadjáratra hívta Ausztria népét a szovjetekkel szemben. Egy tizedet 
kért ,Ausztria lakosságának egytizedét, 700.000 embert, hogy tegye-
nek ígéretet a rózsafüzér napi imádkozására arra a szándékra, hogy a 
szovjet csapatok hagyják el országukat.

Hét éve imádkozták már az osztrákok a rózsafüzért. És hét év 
után, 1955. május 13-án, a fatimai jelenés évfordulóján az orosz csa-
patok elhagyták Ausztriát. Katonai elemzők és történészek egyaránt 
nem tudják megmagyarázni ezt az eseményt. Therese Neumann lát-
nok egyértelmű meggyőződéssel állította, hogy az osztrák nép imá-
jára, a napi rózsafüzérre válaszolva az Isten ajándéka volt ez a sza-
badság! (Másfél évre rá Magyarországon 25.000 ember véráldozata 
nem volt elegendő, hogy a szovjet csapatokat távozásra bírja.)

1962-ben Brazíliában Dona Amelia Bastos megalapította a „nők 
hadjárata a demokráciáért” szervezetet, mely az imával kívánta elér-
ni az emberek békéjét, szabadságát. Belo Horizonte-ban 20.000 nő 
mondta hangosan a rózsafüzért egy baloldali találkozó színhelyén, 
mellyel elérték, hogy hamarabb befejezték azt. 1964-ben Sao Paulo-
ban 600.000 nő imádkozta a rózsafüzért az egyik legnagyobb tünte-
tésen Brazília történelmében, meghúzva a lélekharangot a kommu-
nista forradalom felett!
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