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„Most és halálunk óráján”
Adoráció Máriával, a „rózsafüzér titkai” és a Szentlélek
vezetése által.

„Azért jöttem, hogy tüzet bocsássak a földre; s
mennyire szeretném, ha már fellobbanna!”
(Lk 12,49)

Összeállította: Hidász György Izrael
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„Fölséges és dicsıséges Isten! Ragyogd be szívem sötétségét, és adj nekem igaz hitet, biztos reményt és
tökéletes szeretetet, érzéket és értelmet, Uram, hogy megtegyem a Te szent és igaz parancsodat!”

Isten, te vagy az én Istenem, *
virrasztva kereslek.
Terád szomjas a lelkem, testem utánad eped, *
mint a puszta kiaszott földje.
Szentélyedben hadd jelenjek meg elıtted, *
hogy lássam hatalmad és dicsıséged.
Mert irgalmad többet ér, mint az élet, *
hadd magasztaljon ezért ajkam!
Neked mondok áldást, amíg csak élek, *
a te nevedben tárom imára kezemet.
Mint dús lakomával, teljék be lelkem, *
ajkam ujjongjon, szám dicsıítsen téged.
Még fekvıhelyemen is rád gondolok, *
hajnalig rólad elmélkedem,
mivel védelmezım lettél, *
és szárnyaid oltalmában örvendezem.
Lelkem szorosan átölel téged, *
és a jobbod szilárdan tart engem.
62. zsoltár, 2-9

Mindenható, szentséges, fölséges és hatalmas Isten! Minden jó, legfıbb jó, egészen jó, aki egyedül vagy jó!
Neked áldozunk minden dicséretet, minden dicsıséget, minden kegyelmet, minden tiszteletet, minden áldást, és minden
jót! Ámen.
Drága Gyermekeim!
Ma, amikor Krisztus Királyt ünneplitek, minden teremtmény királyát, azt kívánom, hogy İ legyen szívetek királya.
Egyedül az odaajándékozás által érthetitek meg gyermekeim, Jézus mindnyájatokért vállalt keresztáldozatának
ajándékát. Gyermekek, ajándékozzatok idıt Istennek, hogy İ átalakítson, és kegyelmével betöltsön benneteket, hogy
így kegyelem lehessetek mások számára. Gyermekeim, én a szeretet kegyelmi ajándéka vagyok számotokra, mely
Istentıl jön ebbe a békétlen világba. Köszönöm, hogy választoltatok hívásomra.” (Medjugorje, 2007. november 25-én)
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Elıszó
Ez az összeállítás nem mindenkinek szól. Arra való, hogy bevezessen a „rózsafüzér” elmélkedıszemlélıdı imádkozásába. Ezért elsısorban az imaközösségek felelıseinek lehet hasznos. Ügyelni
kell a szent csendre, az igeversek felolvasására és a felajánló imákra. Minden imaközösség más
kihívások között él, ezért a felajánló ima is más és más lehet. Életünknek és környezetünknek sok-sok
problémáját Isten elé kell vinnünk. A közbenjáró ima aszerint változik, hogy adott helyzetben mi a
legfontosabb.
Eszmélıdésünk inkább a közösségi ima vázát prezentálja. Mintául kíván szolgálni, amit ki-ki
tökéletességre vihet. Ami igazán lényeges, hogy belépjünk Isten jelenlétébe, csodáljuk İt,
magasztaljuk, és hálát adjunk Neki. Az énekek is változhatnak. Itt pusztán néhány lehetıséget
villantottunk fel. Inkább a Szentlélek vezetésére és a közösségi ima harmóniájára,
összerendezettségére kell ügyelni.
Az imaest menete: Szentlélek-hívás, szentségkitétel, szent csend, credo, ének (a titokhoz
társítható melódia), titok, igevers, felajánló ima, Miatyánk, 10 Üdvözlégy, Dicsıség, Fatimai fohász,
és így a többi tized is. Amennyiben az elıbbieket követjük, akkor másfél óra alatt lehet két, például a
fájdalmas és a dicsıséges rózsafüzért átelmélkedni, elimádkozni.
Az elıimádkozó minden tizednél más lehet. Az igehelyeket szerencsés, ha az arra
legalkalmasabb ember olvassa fel. A felajánló imát már az elıimádkozó is mondhatja, feltéve, hogy
erre felkészült testvérrıl van szó, és nem vész az egész egy alig érthetı motyogásba. Arra kell
törekednünk, hogy Isten elıtt megnyíljunk, és a Lélek alkalmas edényeivé váljunk. Természetesen,
amíg körbe térdeljük az oltárt, a monstranciát, az Úr Testét, fizikailag közel kerülünk hozzá ezáltal, de
a lelki törvény most is érvényes, hogy szentferenci egyszerőséggel és „megoldott sarukkal”
közeledjünk a Szenthez. Az imában töltött idı a gyógyulás ideje, valóságos pünkösdi esemény. A
teremtés rendje kezd helyreállni bennünk, Krisztus arca kezd kiábrázolódni a lelkünkben.
Tulajdonképpen csak kaput nyitunk az ima világára és erıterére. Pályára állít minket, hogy felvértezve
haladjunk az elıttünk álló úton.
A címet nem véletlenül választottam. Életünk két legfontosabb pillanata, órája a „most” és a
„halálunk órája”. E két terminus határozza meg egész életünk folyását, kimenetelét és a jövınket. Ami
a kettı között feszül, az szinte lényegtelen. A „most” észrevétlenül rohan a „halálunk órája” felé, és
egyszer a kettı egy lesz. A „kegyelemmel teljes”, aki „áldottabb minden asszonynál”, csöndesen
imádkozik velünk és értünk, hogy megpillantsuk Krisztus tekintetét életünk nagy tranzittusában.
Sokan nem találják az összhangot Krisztus egyedüli közvetítı volta és Mária szerepe között.
Ezért, azokra, akik evvel a problémával küszködnek, külön odafigyeltem a jelen összeállítás lelkiségét
illetıen. Fontos, hogy ne fedjük el a biblikus-liturgikus hitünket a felszínes népi szokásokkal, amelyek
esetleg elfedik Krisztust! Sokan azért keresik hitük kiteljesedését az úgynevezett kisegyházakban, mert
nem ismerték fel bennünk, életünkben és közösségeinkben az élı Jézust! (Nagy felelısséget
hordozunk, hitelesen kell prezentálnunk Krisztus szeretetét, megváltó erejét.)
A Szentlélek által nyújtott panorámában kell szemlélnünk a világot, Isten megváltott népét,
legfıképpen pedig magát a Szentet. Ezt próbáltam tenni. Az életem sőrő bozótjain átszüremkedı
mennyei Fényben szemléltem mindent. Isten erre hívott, én pedig bátorítalak téged, hogy te is ezt tedd.
Az Úr itt van és hív téged. Fel akarja tárni elıtted életed értelmét, szenvedéseid miértjét, gyógyulásod
útját, az İ végtelen szeretetét irántad! Igen, azt kiáltja feléd: „Effata”! Vagyis „nyílj meg”! İ némán
ott áll, zörget életed ajtajában, és várja, hogy szívedbe fogadjad İt. Hallod?!

Hidász György Izrael
2007 Advent I. vas.
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Bevezetés
Miért Máriával? Ennek több magyarázata is van. Elıször is, mert Máriát kegyelmébe fogadta az
Úr. „Bement hozzá az angyal, és így szólt: »Üdvözlégy, kegyelemmel teljes, az Úr van teveled.«„ (Lk 1,28)
Érdekes, hogy míg Zakariást és Keresztelı Jánost a szentíró méltatja, addig Máriát és Jézus születését az
angyali szó, maga Isten magasztalja fel. Már a teremtés hajnalán, az úgynevezett ısevangélium is elıre
vetíti a názáreti Szőz szerepét üdvösségünk történetében. „Ellenségeskedést vetek közéd és az asszony
közé, ivadékod és az ı ivadéka közé: İ széttiporja fejedet, te pedig a sarkát mardosod.” (Ter 3,15) Mária
az újszövetség prófétája. Jézusra mutat. İt kérleli értünk, minket pedig épít, buzdít, vigasztal. „Aki viszont
prófétál; emberek épülésére, buzdítására és vigasztalására beszél.” (1 Kor 14,3) Ezt látjuk a kánai
menyegzın. is:„Anyja ekkor ezt mondta a szolgáknak:»Tegyétek meg, amit mond!« (Jn 2,5) János apostol
elragadtatásában tovább bontakozik elıttünk Jézus anyjának történelmi küldetése: „Az égen nagy jel tőnt
fel: egy asszony, öltözete a Nap, lába alatt a Hold, fején tizenkét csillagból korona.”(Jel 12,1) Keresztények
évszázadok alatt megtisztult látásában Mária kiváltságos tiszteletnek örvendett (hyperdulia). Másodszor
„hiszem a szentek közösségét”. Hiszem, hogy Mária, és a „nagyok”, akik elıttünk jártak a hitben, ott
vannak, ahol Isten van. Mária ott van, ahol Isten mindenben minden, így a Szőz személyes akarata sem
lehet más, mint az Isten akarata. Rajta keresztül Isten szól hozzánk. Ha mi is Istennél vagyunk, akkor
közösségben vagyunk hitünk elıttünk járt zarándokaival. Nem véletlenül buzdít bennünket a próféta:
„Áldja az Urat az Úr minden mőve, *
dicsérje és magasztalja örökkön-örökké!
Áldjátok az Urat, az Úr angyalai mindnyájan;*
áldjátok az Urat, ti, egek!
Áldjátok az Urat, ti, vizek az égbolt fölött; *
áldjátok az Urat, az Úr minden erıi!
Áldja az Urat Izrael, *dicsérje és magasztalja örökké!
Áldjátok az Urat, ti, az Úr papjai; *
Áldjátok az Urat, ti, az Úr szolgái!
Áldjátok az Urat, igaz szellemek és lelkek; *
Áldjátok az Urat, szentek és alázatos szívőek!”
Dán 3, 57-88.

A mennyei seregekhez, az angyalokhoz és az Istennél élı elıdeinkhez társul dicsérı szavunk. Máriával
imádjuk az Urat, mi kérjük, hogy imádkozzon értünk és velünk, İ pedig imádkozik, és Krisztus követésére
ösztökél minket. Együtt szemléljük Krisztus tekintetét. ”Mi pedig mindnyájan, miközben fedetlen arccal
szemléljük az Úr dicsıségét [Kiv 16,7;], ugyanarra a képmásra változunk át dicsıségrıl dicsıségre az Úr
Lelke által.” (2Kor 3,18).
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Pál apostol azt mondja: „Ti Krisztus teste vagytok s egyenként tagjai.” (1Kor 12,27) Mária pedig
Krisztus testének az anyja, tehát a mi anyánk is. Igazi Édesanya! Kísér minket hitünk zarándokútján.
Szüntelenül hangzik: "Íme, a te Anyád!” (Jn 19,27) Krisztus követésének leghitelesebb példája.
Miért a rózsafüzér titkai által? Mert általa Máriával szemléljük és dicsérjük az Urat, Krisztus
életének eseményeit, „titkait”, üdvösségünk útját. „A rózsafüzér ugyanis – jóllehet jellegzetesen máriás
imádság – lényegét tekintve krisztologikus. Alkotóelemeinek egyszerőségében sőrítve tartalmazza az egész
evangéliumi üzenet mélységét, melynek mintegy rövid összefoglalása. Benne visszhangzik Mária imádsága,
az ı örök Magnifikátja, a megváltó megtestesülés mővéért, mely az ı szőz méhében kezdıdött el. A
rózsafüzérrel a keresztény nép beiratkozik Mária iskolájába, hogy bevezessék Krisztus arca szépségének
szemlélésébe és az ı szeretete mélységének megtapasztalásába.”1 „A rózsafüzér a keresztény szemlélıdés
legjobb és legdicséretesebb hagyományához tartozik. Nyugaton fejlıdött ki, sajátosan elmélkedı imádság,
s bizonyos módon megfelel a keleti kereszténység talaján kisarjadt "a szív imádságá”-nak vagy a "Jézusimádság”-nak.”2 „A rózsafüzér Mária tapasztalásából kiindulva kifejezetten szemlélıdı imádság. Ha
megfosztanánk e dimenziótól, természetét vesztené, miként VI. Pál hangsúlyozta: "Szemlélıdés nélkül a
rózsafüzér lélektelen test, s mondása azzal a kockázattal jár, hogy formulák mechanikus ismétlése lesz, és
ellentmond Jézus intelmének: ‘amikor imádkoztok, ne beszéljetek sokat, mint a pogányok, akik azt hiszik,
hogy a bıbeszédőségükért találnak meghallgatást’ (Mt 6,7). A rózsafüzér mondása természete szerint
nyugodt, szinte késleltetetten lassú ritmust igényel, ami elısegíti az imádkozóban az elmélkedést az Úr
élete misztériumairól, melyeket annak szívén keresztül lát, aki a legközelebb állt az Úrhoz, s melyekbıl
elmondhatatlan gazdagság fakad.” „Mária a maga anyai közbenjárásával támogatja imádságainkat, melyeket
Krisztus és a Szentlélek ébreszt a szívünkben. „Az Egyház imádságát Mária imádsága hordozza.” Ugyanis
ha Jézus, az egyetlen Közvetítı az út imádságaink számára, akkor Mária, aki az ı makula nélküli tükre,
megmutatja az utat.”3 Mialatt Krisztus életének eseményeit szemléljük, bensıleg megtisztulunk, és a Lélek
fegyverzetébe öltözünk bele. A szüntelenül megújuló imának az útja. Megnyílunk Jézus elıtt,
kitárulkozunk az Atya elıtt, és Isten jelenlétében idızünk. Kiöntjük szívünket az Isten elıtt, és az Úr
gyógyító szeretetét befogadjuk.
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Hogyan? Külsı és belsı kiüresedés közepette. A Szentlélek által! Amikor az Úr Teste az oltárra lett
helyezve a monstranciában, kihunynak a villanyok. Csak pár gyertya és mécses világítja meg az úrmutatót.
Fontos, hogy ne maradjon számunkra semmi Jézuson kívül. Így készülünk fel életünk nagy döntéseire. Nem
remélhetünk másban, nem kapaszkodhatunk másba, mint az élı Úrba.
Külsı fény hiánya megırzi tekintetünket az elkalandozástól. A bevezetı csend pedig segít a belsı zajok,
feszültségek feloldásában. Elcsendesedni nem lehet erıbıl, inkább megpihenünk Jézus lábainál. Ha a bőnbánat
szentségében megújulva térdelhetünk Jézus elé, akkor nagyon hálásnak kell lennünk érte. Ha nem, akkor
tudnunk kell, hogy Jézus az Istenkeresı bőnösök barátja. Egy példázat ezt remekül megvilágítja. Mert nem az a
szent, aki nem követett el bőnt, hanem az, akinek minden bőne meg van bocsátva!
„Az Úr Jézus felénk nyújtja ölelı karjait, s keblére akarna bennünket szorítani. Mi ellenben érezzük
azt, hogy piszkosak vagyunk – s ebben igazunk is van, sıt piszkosabbak vagyunk, mint gondolnánk – s
ezért elıbb meg akarnánk tisztogatni lelkiismeretünket. Váratjuk tehát az Úr Jézust, s nem vesszük észre,
hogy a tisztálkodásra rámennek az évek, sıt egész életünk. Pedig İ úgy szeret bennünket, amint vagyunk
(…). Ha gyermekded egyszerőséggel a nyakába borulnánk, az İ végtelen tisztaságának érintése jobban
megtisztítana bennünket, mint összes fáradozásunk.”4
Magunk mögött hagyva a nap gondjait, terheit, vagy éppen Isten elé öntve azokat, meg kell
pihennünk Isten jelenlétében. „Üres kézzel jöttem, itt vagyok, Uram!”
Egyedül az Úr jelenlététének kell birtokolnia szívünket, lelkünket, hétköznapi életünket, mert így
teljesedik be az emberi élet, így válhat boldoggá a teremtmény, ebben rejlik szívünk tisztasága! Még
kedvenc imáinkat, imastílusunkat, vallási gyakorlatunkat is fel kell adnunk ahhoz, hogy azt befogadhassuk,
amit İ akar adni a számunkra! Assisi szentje mesterünk lehet ebben. "Egy csöppnyi csend után Ferenc
megkérdezte Leót: - Mit gondolsz, testvérem, miben áll a szív tisztasága? - Ez abban áll, hogy nincsenek
hibáink, amit szemünkre vethetnénk magunknak - válaszolta gondolkodás nélkül Leó. - Most már megértem
szomorúságodat - mondta Ferenc. - Mert hiszen mindig van valami, amit a szemünkre vethetünk. Igen hagyta jóvá Leó, - és éppen ez az, ami engem elkeserít. Sohasem fogom elérni a szív tisztaságát. - Ah, Leó
testvér, higgy nekem! Ne foglalkozz te annyit lelked tisztaságával! Fordítsd tekinteted Istenre! Csodáld!
Örvendezzél azon, hogy van! Ö, aki maga a szentség, a tisztaság! Adj hálát neki önmaga miatt! Ebben áll,
kicsi testvérem, a szív tisztasága. És amikor te így Isten felé fordultál, többé már ne fordulj vissza
önmagadhoz! Ne kérdezd, mennyit haladtál. Az azon való bánkódás, hogy nem vagyunk tökéletesek, hogy
bőnösnek találjuk magunkat, még csak emberi érzelem, nagyon is emberi. Magasabbra kell emelni
tekintetedet, sokkal feljebb. Van Isten, és létezik az ı mérhetetlensége, az ı változhatatlan fényessége.
Annak van tiszta szíve, aki nem szőnik meg imádni az élı és igaz Urat. Akinek az egyetlen törekvése, hogy
Isten életére odafigyeljen, és aki képes minden nyomorúsága közepett Isten örök ártatlanságában és
örömében fürdeni, mint a porszem a napsugárban. Ez az emberi szív egyszerre kifosztott, és minden
gazdagsággal teljes. Elég neki, hogy Isten maga Isten. És ebben találja meg minden békéjét és
gyönyörőségét. Isten pedig maga a szentség és a tisztaság. - De Isten megköveteli a mi erılködésünket és
hőségünket is. - Kétségtelenül - válaszolta Ferenc. - De a szentség nem önmagunk kiteljesítése, még csak
nem is valamiféle teljesség, melyet az ember megszerez önmagának. A szentség elsısorban üresség, amit
fölfedezünk magunkban, és elfogadunk; és Isten maga jön, hogy betöltse azt abban a mértékben, ahogy
megnyílunk az ı teljességére. A mi semmiségünk, ha elfogadjuk, szabad teret ad Istennek, ahol még
teremthet. Az Úr nem engedi elrabolni dicsıségét senki emberfia által. İ mindig Úr. Az Egyetlen, az
egyedüli Szent. De kézen fogja a szegényt, kiemeli a sárból, és népének fejedelmei közé ülteti, hogy lássa az
ı dicsıségét. Isten a lélek kék ege lesz. Elmerülni Isten dicsıségének szemléletében, testvérem, Leó,
felfedezni, hogy Isten valóban Isten, örökké Isten, mindazok felett, amik mi vagyunk és lehetünk, és
örvendezni azon, hogy ı van, elragadtatásba esni örök ifjúsága elıtt, hálát adni neki önmaga miatt; ezt
követeli leginkább az Úr szerelme tılünk, melyet a nekünk adott Lélek kiáraszt a szívünkbe. Ebben áll a szív
tisztasága. Ezt a tisztaságot nem lehet elérni ökölbe szorított kézzel és megfeszülve. - Hát akkor hogyan? kérdezte Leó. - Egyszerően nem szabad semmit sem megtartani önmagunkból. Mindent ki kell seperni. Még
szorongásainkat is. Tiszta helyet kell készíteni. EI kell fogadni azt, hogy szegények vagyunk. Le kell vetni
mindent, ami nyomaszt bennünket, még hibáink súlyát is. És csak az Úr dicsıségét kell már szemlélni, s
engedni, hogy az minket átjárjon. Isten él, s ez egyedül elég. Akkor a szív könnyővé válik. Többé nem érzi
önmaga súlyát; mintha kicserélték volna. Mint a pacsirta, megrészegül a tér tágasságától, s az ég azúrjától.
Elhagy minden gondot és aggodalmat. A tökéletesség utáni vágy is megváltozik. Egyszerően és tisztán
Istent akarja, Istent magát."5
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Avilai Szent Teréz: Belsı várkastély /lábjegyzet/
P. ELOI LECLERC O.F. M. Egy szegény ember bölcsessége 95. o.
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Egyszer csak felhangzik a Szentlélek-hívó ének, és a credo, az apostoli hitvallás, ez ısi Szentlélek
által élesztett fényforrás, amely rögzíti és bekeretezi Istenhez főzıdı kapcsolatunkat. „A szívbeli hit
ugyanis megigazulásra, a szájjal való megvallás pedig üdvösségre szolgál.” (Róm 10,10) Azután egy ének
hangja szólal meg: „Halld Izrael, az Úr nékünk Istenünk, az egyetlen Úr!” És a „rózsafüzér” örvényei
magával ragadják az embert. Elhangzik az elsı titok a hozzá tartozó bibliai versekkel, és a csend visszatérı
érintése elızi meg a felajánló-közbenjáró fohászokat. (A felajánló ima mikéntjérıl fontos néhány
szempontot megjegyeznünk, erre késıbb visszatérünk.) „Az odahallgatás és az elmélkedés a csendbıl
táplálkozik. Jó, ha a titok kimondása és a Szentírás szavai után megfelelı idıre megállunk, hogy
tekintetünket a szemlélendı titokra szegezzük, mielıtt elkezdjük a szóbeli imát. A csend értékének újra
fölfedezése az egyik titka az elmélkedés és a szemlélıdés gyakorlásának. Egy technológiákkal és hírközlı
eszközökkel erısen áthatott társadalomban a csend egyre nehezebben található meg. De miként a
liturgiában is ajánlott néhol a csend, úgy a rózsafüzér imádkozásakor is jó rövid szünetet tartani Isten
Igéjének meghallgatása után, s közben a lélek az adott titokhoz kapcsolódhat.”6
A Miatyánk imádkozása elıtt még pár pillanat némaság van, és lassan feltárulkozik Isten életünket
körülölelı szeretete ( „A távolból megjelent nekem az Úr: Örök szeretettel szeretlek téged, azért
vonzottalak kegyelemmel.” Jer 31,3). Az emberi szív, pedig belekapaszkodik a felé nyújtott kegyelembe:
„Add, hogy mindig ragaszkodjam törvényeidhez, és soha el ne szakadjak tıled!” Isten hangja pedig
egyértelmő: „Mivelhogy ragaszkodik hozzám, megszabadítom ıt, felkarolom ıt, mert [Zsolt. 9,11.] ismeri
az én nevemet!” ( Zsolt. 91,14)
Az Üdvözlégy olyan, mint egy szökıkút. Máriával fellendülünk a magasba, Jézushoz, és a Szent név
elıtt megrendülve, Jeruzsálem leányának imáját kérve visszatérünk szívünk kapujához. „Az Üdvözlégy
súlypontja, mintegy fordulópont a két rész között: Jézus neve. Olykor, ha sietve imádkozzuk, ez a súlypont
eltőnik, s vele együtt elvész a kapcsolat is Krisztusnak azzal a titkával, amelyikrıl éppen elmélkedünk. De
épp Jézus nevének és az ı titkának a hangsúlyozása jellemzi a rózsafüzér tartalmas és gyümölcsözı
imádkozását.”7 Talán még nem fogtuk fel eléggé, hogy mit jelent az a kérés, hogy „..most és halálunk
óráján.” Ez életünknek két legfontosabb pontja. És egyszer ez a két pont majd egybe fog esni, és a halálunk
órája a most lesz. Hatalmas kegyelemnek lehetünk a részesei, ha „most és halálunk óráján” Mária velünk
imádkozik, angyalok és testvérek vesznek körül, és életünket, szívünket-lelkünket Jézus jelenléte, isteni
szeretete tölti be.
Majd a kis doxológia, a Szentháromság dicsıítése koronázza meg az Üdvözlégy láncolatát. Életünk
tele van örömteli és fájdalmas titkokkal, világossággal teljes és dicsıséges érintésekkel, de mindennek a
végén ott a dicsıítés, ott a hálaadás: „Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen
kezdetben, most és mindörökké. Ámen.”
A tized az úgynevezett Fatimai fohásszal zárul: „Ó Jézusom, bocsásd meg bőneinket, ments meg
minket a pokol tüzétıl! Vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokét, akik legjobban rászorulnak
irgalmadra.” Lassan-lassan felgyulladnak lelkünkben a fények.
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Az ima közösségi dinamizmusa.
A tizedek elıtti felajánló ima fontos meghatározója a közösségi adórációnak. Tudatosan oda kell
figyelni, hogy a közösségi ima ne váljon külön álló emberek magán imájává. Gyakran lehet tapasztalni,
hogy közösségi ima-összejöveteleken, nem lehet érteni az imádkozó hangját. Csak alig hallható motyogás
nesze jut el a távolabb állóhoz. Miként is lehetne így azonosulni az imádkozó kérésével, hálaadásával?
Miként lehet-e így kimondani az „ámen”-t?
Máskor ugyan hallani a könyörgı szavát, de a hitvalló „ámen” marad el. Az „ámen” nem egyszerő
jóváhagyás, vagy helyeslés, hanem a hitbéli meggyızıdés szava. Egy rövid hitvallás, amit nem szabad
megspórolni. Az Isten ügyére kimondott „ámen” nem más, mint értelmünk és hitünk leborulása a Szent
elıtt.
Az Igét szemlélve a közösségi imának néhány nélkülözhetetlen vonására és feltételére figyeljünk
oda. Az elsı és legfontosabb, hogy ıszintén és nyitottan legyünk Isten elıtt! İszintén, tehát mellızve a
mesterkéltséget és a belsı álarcokat, ami mögé gyakran elrejtızünk. Nem kell félnünk attól, hogy
sebezhetıvé válunk. Az Isten felé történı kitárulkozás nélkülözhetetlen. Készen kell lennünk arra, hogy a
Teremtı megújíthassa bensı világunkat, gondolkozásunkat, vágyainkat, értékítéletünket. Készen kell
állnunk a változásra!
A második, ami lényeges eleme a közösségi imának, hogy a Lélek által, Jézus nevében, tehát Jézus
akarata szerint hangzik el. Az alábbi igevers a belsı összefüggésekre mutat rá. „Bizony, bizony mondom
nektek: Aki hisz bennem, ugyanazokat a tetteket viszi majd végbe, amelyeket én teszek, sıt nagyobbakat is
tesz majd azoknál, mert én az Atyához megyek. Bármit kértek az én nevemben, megteszem azt, hogy az
Atya megdicsıüljön a Fiúban. Ha valamit kértek tılem az én nevemben, megteszem azt. Ha szerettek
engem, megtartjátok parancsaimat. Én pedig kérni fogom az Atyát, és más Vigasztalót ad nektek, hogy
veletek legyen mindörökké: az igazság Lelkét, akit a világ nem kaphat meg, mert nem látja, és nem ismeri
ıt. De ti megismeritek ıt, mert nálatok marad és bennetek lesz.”( Jn 14,12-17) A hit, vagyis az Isten
cselekvésére való nyitottság, nem maradhat el. Azt is láthatjuk, hogy az Atyára irányul a tekintet. És a
Lélek „megismerése”, vezetése által kell feltárni kéréseinket. Fontos tudnunk, sıt abban a meggyızıdésben
kell élnünk, hogy Jézus kiválasztott bennünket, küldetést bízott ránk, és ehhez társulnak ígéretei. „Nem ti
választottatok engem, hanem én választottalak titeket. Arra rendeltelek benneteket, hogy elmenjetek,
gyümölcsöt teremjetek, és gyümölcsötök megmaradjon, s hogy bármit kértek az Atyától az én
nevemben, megadja nektek. Azt parancsolom nektek: szeressétek egymást!” (Jn 15,16-17) A parancs,
hogy szeressük egymást, nem a közönséges humanista szeretet és jóindulat, hanem a bibliai
összefüggéseket szem elıtt tartva bátran mondhatjuk, hogy ez a szeretet nem más, mint Istennek a
lelkünkben történı mőködése, maga az Úr, „mert Isten a szeretet.”(1 Ján 4,8)! A nemzetetek apostola is
megerısít, hogy „Isten szeretete kiáradt szívünkbe a nekünk adott Szentlélek által.”( Róm 5,5) „Mi, akik
hittünk, megismertük a szeretetet, amellyel Isten szeret bennünket. Szeretet az Isten; aki a szeretetben
marad, Istenben marad, és Isten ıbenne.” (1 Ján 4,16)
A harmadik, amire oda kell figyelni, az imádkozók egyetértése az ima tartalmát illetıleg. De
hogyan értsenek egyet, ha nem hallják magát az imát? „Bizony, mondom nektek: mindaz, amit megköttök a
földön, meg lesz kötve a mennyben is, és amit föloldotok a földön, föl lesz oldva a mennyben is. És bizony,
mondom nektek: ha ketten egyetértenek közületek a földön bármely dologban, mindent, amit csak
kérnek, megkapnak Atyámtól, aki a mennyben van. Mert ahol ketten vagy hárman összegyőlnek az én
nevemben, ott vagyok közöttük.«” (Mt 18,18-20) Tehát a „Jézus nevében”, Jézus akarata szerinti imában
egyet kell értenünk! Ez már az ószövetségben is így volt. Vonatkozott ez az elmarasztalásokat illetıen is,
„Mondja rá az egész nép: „Ámen!” (MTörv 27,15-26), de az Istent áldó és dicsıítı megnyilvánulásokban
is láthatjuk. „Dicsérjétek az Urat, mert jó, mert irgalmassága örökkévaló, s mondjátok: „Szabadíts meg
minket, szabadító Istenünk, győjts össze s szabadíts ki minket a pogányok közül, hogy dicsérjük szent
neved, s ujjongva zengjük énekeidet. Áldott legyen az Úr, Izrael Istene, öröktıl fogva mindörökre.”« Azt
mondja erre az egész nép: »Ámen« és »Dicsıség az Úrnak!«” (1 Krón 16,34-36) Továbbá: „Szabadíts
meg minket, Urunk, Istenünk, és győjts össze minket a nemzetek közül, hogy hálát adhassunk szent
nevednek, és dicsekedhessünk dicséreteddel. Áldott legyen az Úr, Izrael Istene, öröktıl fogva mindörökre!
És mondja az egész nép: »Ámen! Ámen!«” (Zsolt 106,47-48) Az újszövetségben Pál apostol külön
figyelmeztet bennünket: „Mert ha nyelveken imádkozom, a lelkem imádkozik, az értelmem viszont
gyümölcstelen. Mi következik ebbıl? Imádkozzam lélekben, de imádkozzam értelemmel is; énekeljek
lélekben, de énekeljek értelemmel is. Különben, ha csak lélekben mondasz hálaadást, az ott levı avatatlan
miképpen mondja rá hálaadásodra az »Ámen«-t, ha nem tudja, hogy mit beszélsz? Mert te ugyan
szépen adsz hálát, de a másik nem épül rajta.” 1 Kor 14,14-17
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A negyedik lényeges vonása az imának, hogy ne csak úgy általánosságban, hanem konkrétan
fogalmazzuk meg kérésünket, hálaadásunkat. Amikor Jézus megsegítette az ıt követıket, soha nem
általánosságban nyilvánult meg, hanem a konkrét szükségletre konkrét választ adott. Isten gyakran
megkérdez: »Mit akarsz, mit cselekedjem veled?« (Lk 18,41) Nekünk pedig, világosan kell válaszolnunk.
Emiliano Tardif atya mondja: „Az evangélium tele van olyan emberek történeteivel, akik kértek és kaptak,
kerestek és találtak, zörgettek és megnyitották elıttük a kaput. Isten arra kér minket, hogy hitünkben
legyünk egyszerőek. Mégis vannak olyanok, akik így imádkoznak: «Uram, ha ez az akaratod és ez jó az
örök üdvösségemnek és megfelel annak, hogy megszentelıdjem, úgy gyógyíts meg engem». Egyesek annyi
feltételt szabnak, hogy úgy tőnik, bocsánatért esedeznek hitük hiánya miatt. Szegényeknek kell lennünk,
mint akik teljesen apjuktól függnek… Teli kosárral kell kérni anélkül, hogy korlátok közé szorítanánk az
Isten mőködését. İ nagylelkő és bıségesen ad. Amennyire a Szentlelket mérték nélkül adja, ugyanúgy,
korlátozás nélkül adja adományait is.” (Emiliano Tardif; Jézus él!)
Egy ötödik aspektusra még rá kell mutatnunk. Az ima nem monológ, hanem szívünk feltárása Isten
elıtt, párbeszéd (kapcsolat) a Szenttel. Ennek a kapcsolatnak pedig feltétele, hogy ne csak lelkünk tartalmát
tárjuk Isten elé, hanem legyünk készen az Úr meghallgatására! „Kiállok ırhelyemre, megvetem lábamat a
sáncon, és figyelek, hogy lássam: mit szól majd hozzám, és mit felel panaszomra. És felelt nekem az Úr.
(Hab 2,1-2) Legyünk készek az imában kapott indíttatások elfogadására és megtételére! És egy általános
szabályról sose feledkezzünk meg. Az ima, mint mőfaj, nem arra való, hogy egymást figyelmeztessük,
tanítsuk általa, hanem hitünk és életünk legszentebb aktusa, amely által Istenhez közeledünk! Az imában
Istenhez szólunk, és nem körülöttünk levıkhöz, de úgy kell szólnunk, hogy a körülöttünk levık is
megértsék.

A szentolvasó (rózsafüzér) imádkozása

•
•
•
•
•

A keresztre (1) egy Hiszekegy-et imádkozunk.
A nagy, a különálló szemekre (2,5,8,11,14,17) egyegy Miatyánk-ot mondunk .
A kissebb, csoportos szemekre (3,6,9,12,15,18)
imádkozzuk az Üdvözlégyeket.
Minden tized után (4,7,11,13,16,19) következik egy
Dicsıség és a Fatimai fohász
A Miatyánk és az Üdvözlégyek elıtt énekelünk,
majd a titkokat mondjuk és az aktuális bibliai
verseket olvassuk, valamint a felajánló
fohászokat
imádkozzuk
rövid
csend
beiktatásával.

A bevezetı szemekre imádkozhatjuk:
Miatyánk.
1. kis szem: Üdvözlégy (Jézus neve utáni titok: ...aki hitünket növelje)
2. kis szem: Üdvözlégy (a titok: ...aki reményünket erısítse)
3. kis szem: Üdvözlégy (a titok: ...aki szeretetünket tökéletesítse)
Dicsıség...
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Imák
Keresztvetés
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen
In nomine Patris et fillii et Spiritus Sancti. Amen

Hiszekegy
HISZEK EGY ISTENBEN,
mindenható Atyában, mennynek és földnek Teremtıjében.
És Jézus Krisztusban, az İ egyszülött Fiában, a mi Urunkban;
aki fogantatott Szentlélektıl, született Szőz Máriától;
szenvedett Poncius Pilátus alatt;
megfeszítették, meghalt és eltemették.
Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül;
fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján;
onnan jön el ítélni élıket és holtakat.
Hiszek Szentlélekben.
Hiszem a katolikus Anyaszentegyházat;
a szentek közösségét, a bőnök bocsánatát;
a test feltámadását és az örök életet. Ámen.

Az Úr imádsága (Miatyánk-Pater noster)
Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy,
szenteltessék meg a te neved;
jöjjön el a te országod;
legyen meg a te akaratod,
amint a mennyben, úgy a földön is.
Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma;
és bocsásd meg vétkeinket,
miképpen mi is megbocsátunk
az ellenünk vétkezıknek;
és ne vígy minket kísértésbe,
de szabadíts meg a gonosztól!
(Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsıség
mindörökké.) Ámen.

Pater noster, qui es in caelis,
sanctificetur nomen tuum,
adveniat regnum tuum,
fiat voluntas tua sicut in caelo et in terra.
Panem nostrum cotidianum da nobis hodie.
Et dimitte nobis debita nostra,
sicut et nos dimittimus debitoribus nostris,
et ne nos inducas in tentationem,
sed libera nos a malo. Amen.

Az angyali üdvözlet (Üdvözlégy)
Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van teveled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te
méhednek gyümölcse,

Jézus.
Asszonyunk, Szőz Mária, Istennek szent Anyja, imádkozzál érettünk, bőnösökért, most és halálunk óráján.
Ámen.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui,
Jesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis, peccatoribus, nunc, et in hora mortis nostrae. Amen.

11

A Szentháromság dicsıítése (kis doxológia)
Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.

Fatimai fohász
Ó Jézusom, bocsásd meg bőneinket, ments meg minket a pokol tüzétıl! Vidd a mennybe a lelkeket,
különösen azokét, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.

"Aki a Szentírást nem ismeri, Krisztust nem ismeri."
(Szent Jeromos)

Gyönyörködj az Úrban,
és megadja szíved kéréseit!
Hagyd az Úrra utadat,
bízzál benne, mert ı munkálkodik:
világossá teszi igazságodat,
jogodra fényt derít.
Légy csendben, és várj az Úrra!
(Zsolt. 37, 4-7.)
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Titkok – Igék – Imák (felajánlások)

Az örvendetes titkok:

I. Akit te, Szent Szőz a Szentlélektıl fogantál;
Ének:
-S 62 |:Halld Izrael, az Úr nékünk Istenünk, az egyetlen Úr!:| Halld Izrael, az Úr nékünk Istenünk, İ az
Egyetlen! Halld Izrael, az Úr nékünk Istenünk, az egyetlen Úr!
S(e)ma Jiszraél Adonáj Elohénu. Adonáj ehhád.
-/: Kadosh, kadosh, kadosh :/ /: Adonai, Elohim, Cebaot :/ /: Asher, haja, vehove, vejavo :/
/: Szent az Úr, dicsérem, mert szent az Úr:/ /: Adonai élı Úr, Seregek Istene.:/ /:Aki volt, aki van, aki
eljövendı.:/
-Lauda, Jerusalem, Dominum; lauda Deum tuum, Sion. Hosanna ! Hosanna ! Hosanna Filio David !
-Ó jöjj, ó jöjj, Immánuel, Csak Téged áhít Izrael, És Hozzád sóhajt untalan, Mert Isten híján hontalan.
Refr.: Meglásd, meglásd, ó Izrael Hogy eljövend Immánuel
Ige:
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Ige:
28 Bement hozzá az angyal, és így szólt:» Üdvözlégy, kegyelemmel teljes, az Úr van teveled.«29 İt
zavarba ejtette ez a beszéd, és elgondolkodott, hogy miféle köszöntés ez. 30 Az angyal pedig folytatta: »Ne
félj, Mária! Kegyelmet találtál Istennél. 31 Íme, méhedben fogansz és fiút szülsz, és Jézusnak fogod
nevezni {Iz 7,14}. 32 Nagy lesz ı, a Magasságbeli Fiának fogják hívni; az Úr Isten neki adja atyjának,
Dávidnak trónját, 33 és uralkodni fog Jákob házában mindörökké, és királyságának nem lesz vége« {2 Sám
7,13; Iz 9,6}. 34 Mária erre így szólt az angyalhoz: »Miképpen lesz ez, hiszen férfit nem ismerek?« 35 Az
angyal ezt felelte neki: »A Szentlélek száll rád, és a Magasságbeli ereje megárnyékoz téged; s ezért a
Szentet, aki tıled születik, Isten Fiának fogják hívni. Lk 1, 28-35
Ima:
Uram, köszönöm, hogy kegyelmedbe fogadtad Máriát. Köszönjük, hogy „igen”-t mondott Neked, és azóta
is szüntelenül teljesíti a Te akaratodat. Add nekünk kegyelmedet, hogy mi is a Szentlélek befogadása által
értelmezzük életünk nehéz, értelmezésre váró eseményeit. Atyánk, kérünk, formáld meg szívünkben Krisztus
arcát és szeretetét. Kérünk, győjtsd össze a téged-keresıket, hogy mindnyájan egyek lehessünk Jézusban!
Ámen
Miatyánk.. 10 Üdvözlégy..
II. Akit te, Szent Szőz Erzsébetet látogatván hordoztál;
Ének:
-S 151|:Szeretet áradjon köztünk! Szeretet gyúljon bennünk! Szeretet töltsön el minket! Add ezt nekünk,
Urunk! Hadd legyünk testvéri szívvel mindnyájan egyek Benned! Lobbantsa lángra szívünket szereteted!:|
-/:Ave, Ave, Ave Maria! Ave, Ave, Ave Maria!:/
-Ébredj, ember, mély álmodból, Megszabadulsz rabságodból. Közelít már üdvösséged, Eltörlik már minden
vétked.

Ige:
39 Mária pedig útra kelt azokban a napokban, és sietve elment a hegyek közé, Júda városába.
40 Bement Zakariás házába, és köszöntötte Erzsébetet. 41 És történt, hogy amint Erzsébet meghallotta
Mária köszöntését, felujjongott méhében a magzat, és Erzsébet eltelt Szentlélekkel. 42 Hangosan
felkiáltott: »Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse! 43 De hogyan
történhet velem az, hogy az én Uramnak anyja jön hozzám? 44 Mert íme, amint fülemben felhangzott
köszöntésed szava, felujjongott a magzat méhemben. 45 És boldog, aki hitt, mert be fog teljesedni, amit az
Úr mondott neki.« Lk 1,39-45
Ima:
Uram, Te azt mondtad: "Mivel látsz engem, hiszel: boldogok, akik nem látnak és hisznek." (Jn 20,29) Add
nekünk a feltétel nélküli hit kegyelmét. Kérünk, ne a mi vétkeinket nézzed, hanem az Egyház hitét. Segíts,
hogy mi is ujjongani tudjunk akaratod beteljesedésén. Küldj minket szolgálatba, hogy tanúságot tehessünk
a Te végtelen szeretetedrıl, arról, hogy életet akarsz adni éveinkbe. Töltsd el pünkösdi tüzeddel az egyházi
szolgálattevıket, hogy a Szentlélek ereje és vezetése által vigyék véghez a Te akaratodat! Ámen.

Miatyánk.. 10 Üdvözlégy..
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III. Akit te, Szent Szőz a világra szültél;
Ének:
-S 189 |:Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja!:| Jézus szeret... Eljön újra... Hozsianna... Marana tha...
-Gospa, Majka moja, Kraljica mira Gospa, Majka moja, Kraljica mira Gospa, Majka moja, Gospa, Majka
moja, Ti Gospa, Majka moja, Gospa, Majka moja, Ti ...
Ige:
6 Amikor ott voltak, eljött az ideje, hogy szüljön, 7 és megszülte elsıszülött fiát. Pólyába takarta és
jászolba fektette, mert nem kaptak helyet a szálláson. 8 Azon a vidéken pásztorok tanyáztak, és ırizték
nyájukat az éjszakában. 9 Egyszer csak ott termett mellettük az Úr angyala, és az Úr fényessége
körülragyogta ıket. Nagy félelem vett erıt rajtuk. 10 Az angyal ezt mondta nekik: »Ne féljetek! Íme, nagy
örömet hirdetek nektek, melyben része lesz az egész népnek. 11 Ma született nektek az Üdvözítı, az Úr
Krisztus, Dávid városában. 12 Ez lesz a jel számotokra: találni fogtok egy kisdedet pólyába takarva és
jászolba fektetve.« Lk 1, 28-35
Ima:
Urunk, Te tudod, hogy mit jelent hajléktalannak lenni. A Te földi szolgálatod is kitaszítottan kezdıdött el.
Kérünk, erısítsd meg a hajlék nélkül élıket. Adj belénk részvétet, mely felemeli az elesetteket, a
szegényeket. Nyissad meg szívünket, hogy meglássunk Téged a ma emberében, és befogadjunk Téged
házunkba és hazánkba, szívünkbe és életünkbe. Urunk, Te a pásztoroknak kijelentetted az Üdvözítı
eljövetelét, áldd meg Izrael népét, hogy Jézusban felismerje a nemzetek megváltóját! Ámen.
Miatyánk.. 10 Üdvüzlégy..
IV. Akit te, Szent Szőz a templomban bemutattál;
Ének:
-S 152 |:Az Úr jósága, hogy még élünk a földön, mert az İ irgalma soha véget nem ér.
Újjáéled reggelre, minden reggelre. Nagy a Te hőséged, ó Uram! Nagy a Te hőséged!:|
-S 116 ||:Menjetek be kapuin hálaadással, Tornácain át dicséretekkel!:|
|:Mert jó az Úr, örökkévaló kegyelme, És hősége megmarad mindörökre.:|
Ige:
22 Mikor pedig elteltek tisztulásuk napjai, Mózes törvénye szerint felvitték ıt Jeruzsálembe, hogy
bemutassák az Úrnak, 23 amint az Úr törvényében írva van: »Minden elsıszülött fiúgyermek az Úrnak
legyen szentelve« {Kiv 13,2.12}, 24 és hogy áldozatot mutassanak be, amint az Úr törvénye mondja: »Egy
pár gerlicét vagy két galambfiókát« {Lev 12,8}. 25 Élt pedig Jeruzsálemben egy ember, Simeon volt a
neve, igaz és istenfélı férfiú, aki várta Izrael vigasztalását, és a Szentlélek volt rajta. 26 A Szentlélek
kijelentette neki, hogy halált nem lát, amíg meg nem látja az Úr Felkentjét. 27 Ekkor a Lélek ösztönzésére a
templomba ment. Amikor szülei bevitték a gyermek Jézust, hogy a törvény szokása szerint cselekedjenek
vele, 28 karjaiba vette ıt, és Istent magasztalva így szólt:
29 »Most bocsátod el, Uram, szolgádat a te igéd szerint békességben,
30 mert látták szemeim üdvösségedet {Iz 40,5},
31 melyet minden nép színe elıtt készítettél {Iz 52,10},
32 világosságul a nemzetek megvilágosítására {Iz 42,6; 49,6}
és dicsıségére népednek, Izraelnek« {Iz 46,13}.
33 Apja és anyja csodálkoztak mindazon, amit róla mondtak. 34 Simeon megáldotta ıket, anyjának,
Máriának pedig ezt mondta: »Íme, sokak romlására és feltámadására lesz ı Izraelben; jel lesz, melynek
ellene mondanak 35 – és a te lelkedet tır járja át –, hogy nyilvánosságra jussanak sok szív gondolatai.« Lk
2, 22-35
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Ima:
Urunk, segíts, hogy mi is megértsük a Szentlélek kijelentéseit, és Lélek ösztönzésére cselekedjünk. Jöjj el
Szentlélek, töltsd be életünket pünkösdi kegyelmeiddel. Adj nekünk bátorságot, hogy mindazt, ami
számunkra a legkedvesebb, Tenéked felajánljuk. Áldd meg Urunk, jótevıinket, szeretteinket, családunk
tagjait, és mindazokat, akik Terád szomjaznak, legyél Te az életünk értelme és boldogsága! Magasztalunk
Téged, mert Te vagy az Úr, a Szent, és az egyetlen Fölség. Ámen.
Miatyánk.. 10 Üdvözlégy..
V. Akit te, Szent Szőz a templomban megtaláltál.

Ének:
-S 202 |:Áldalak jó Uram teljes szívembıl. Hirdetem majd csodás tetteid, és énekelek Rólad.
Áldalak jó Uram, teljes szívembıl. Boldoggá tesz, hogy Hozzád tartozom, alleluja!:|
-S 41 |:Áldjátok az Urat, áldjátok szent nevét! Kik házában álltok napról-napra, dicsérjétek szüntelen İt:|
|:Tárjátok kezeitek az élı Isten felé! Áldjon meg téged Sionból az Úr, ragyogtassa arcát le rád!:|

-Oltalmad alá futunk, Istennek szent Szülıje; könyörgésünket meg ne vesd szükségünk idején;
hanem oltalmazz meg minket minden veszedelemtıl, ó, dicsıséges és áldott Szőz.
Ige:
41 A szülei pedig minden évben elmentek Jeruzsálembe a Húsvét ünnepére. 42 Mikor azután
tizenkét esztendıs lett, fölmentek mindnyájan Jeruzsálembe az ünnepi szokás szerint. 43 Amikor elteltek az
ünnepnapok és már visszatérıben voltak, a gyermek Jézus ottmaradt Jeruzsálemben, és nem vették észre a
szülei. 44 Úgy gondolták, hogy az úti társaságban van. Megtettek egy napi utat, s akkor keresték ıt a
rokonok és az ismerısök között. 45 Mivel nem találták, visszatértek Jeruzsálembe, hogy megkeressék.
46 És történt, hogy három nap múlva megtalálták ıt a templomban, amint a tanítók közt ült, hallgatta és
kérdezte ıket. 47 Mindnyájan, akik hallották, csodálkoztak okosságán és feleletein. 48 Mikor meglátták ıt,
elcsodálkoztak, és anyja ezt mondta neki: »Fiam! Miért tetted ezt velünk? Íme, apád és én bánkódva
kerestünk téged.« 49 İ pedig ezt felelte nekik: »Miért kerestetek engem? Nem tudtátok, hogy nekem az én
Atyám dolgaiban kell lennem?« Lk 2, 41-49

Ima:
Úr Jézus, add, hogy mi is megtaláljunk Téged szívünk templomában és a kıbıl épült templomok belsejében.
Ne engedd, hogy az imádság házát rablóbarlanggá tegyük egoizmussal fertızött szolgálatainkkal. Hadd
csodálkozzunk (mi is) a Te életünk problémáira adott megoldásain. Segíts, hogy amíg a Te Irántunk való
szeretetedet szeretnénk képviselni, nehogy elhagyjunk Téged emberi igyekezetünkben. Kérünk, szenteld meg
a Te nevedet a papi életekben! Kérünk, bontsd le a válaszfalakat a keresztények között, hogy egy nyáj
legyen, és egy pásztor! Maradj velünk, Urunk. Ámen.

Miatyánk.. 10 Üdvözlégy..
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A világosság titkai:

I. Aki értünk a Jordánban megkeresztelkedett;
Ének:
-S 30/1 Áldjad én lelkem az Urat! Áldjad én lelkem az Urat!
Áldjad én lelkem, áldjad én lelkem! Áldjad én lelkem az Urat!
Zengj halleluját az Úrnak! Zengj halleluját az Úrnak!
Zengj halleluját, zengj halleluját! Zengj halleluját az Úrnak!
-Add a kezed, hogy zengjünk az Úrnak, zengjünk az Úrnak Alleluját!
Add a kezed, hogy zengjünk az Úrnak, zengjünk az Úrnak Alleluját!
Alleluja! 8x
Kitárt karokkal mindenki áldja, mindenki áldja az élet Urát.
Ujjongó szívvel zengjünk az Úrnak, zengjünk az Úrnak Alleluját.
Alleluja! 8x
- Áldjátok az Urat! Áldjátok szent nevét!
Kik házában álltok napról napra, dicsérjétek szüntelen İt!
Áldjátok az Urat! Áldjátok szent nevét!
Kik házában álltok napról napra, dicsérjétek szüntelen İt!
Tárjátok kezeitek az élı Isten felé! Áldjon meg téged Sionból az Úr, ragyogtassa arcát reád!
Tárjátok kezeitek az élı Isten felé! Áldjon meg téged Sionból az Úr, ragyogtassa arcát reád!
-Atyám, tied vagyok és szüntelen imádlak! Dicsıség szent nevednek!
R. |: Dicsıség nevednek, dicsıség nevednek, dicsıség szent nevednek! :|
Jézus, tied vagyok és szüntelen imádlak! Dicsıség szent nevednek!
R.
Lélek, tied vagyok és szüntelen imádlak! Dicsıség szent nevednek!
Ige:
16 Miután Jézus megkeresztelkedett, mindjárt feljött a vízbıl, és íme, az ég megnyílt neki, és látta az
Isten Lelkét, mint galambot leereszkedni és rászállni. 17 És íme, egy hang hangzott az égbıl: »Ez az én
szeretett fiam, akiben kedvem telik« {Iz 42,1}. Mt.3, 16-17
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Ima:
Hálát adunk neked, Atyánk a Te irántunk való szeretetedért. Hadd töltsön el bennünket is a Te Lelked.
Gyógyíts meg bennünket égi szereteteddel. Életünk gyakran szeretetsebektıl vérzik, nehezen tudunk
megbocsátani. Állítsd helyre bennünk a teremtés rendjét. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj,
hanem csak egy szóval mond, és meggyógyulok, meggyógyulunk. Uram, a Te tested tagjai sebektıl
véreznek, jöjj, helyezd ránk kezeidet Ámen.
Miatyánk.. 10 Üdvözlégy..

II. Aki nekünk a Kánai menyegzın kijelentette önmagát;
Ének:
-S 16/1 A Te nevedben mi együtt vagyunk. Jézus, nevedben mi együtt vagyunk.
Hallgasd meg imánk, mikor hozzád járulunk, élı igéddel táplálj hő Urunk!
-Jesus I belive! / Jesus I belive!/ Jesus I belive! / Jesus I belive!/
Jesus I belive! / Jesus I belive!/ I belive in You!
Halleluja! /Halleluja/! Halleluja! /Halleluja/!
Halleluja! /Halleluja/! Halleluja!
Ave Maria! /Ave Maria!/ Ave Maria! /Ave Maria!/
Ave Maria! /Ave Maria!/ Ave Maria!
Hiszek Jézusom! /Hiszek Jézusom!/ Hiszek Jézusom! /Hiszek Jézusom!/
Hiszek Jézusom! /Hiszek Jézusom!/ Hiszek Jézusom!
Ige:
1 Harmadnapon menyegzı volt a galileai Kánában. Ott volt Jézus anyja, 2 és Jézus is hivatalos volt a
menyegzıre tanítványaival együtt. 3 Amikor fogytán volt a bor, Jézus anyja így szólt hozzá: »Nincs
boruk!« 4 Jézus azt felelte neki: »Mi közünk ehhez, asszony? Még nem jött el az én órám!« 5 Anyja ekkor
ezt mondta a szolgáknak: »Tegyetek meg mindent, amit mond!« Jn 2, 1-5
Ima:
Uram, köszönöm, hogy nekünk adtad Édesanyádat. Tégy minket fogékonnyá prófétai szolgálata iránt.
Édesanyád észrevette a hétköznapi szükségleteket, közbenjárt a bajbajutottakért, add, hogy mi is
észrevegyük egymás szükségleteit, és segítsünk környezetünkben a szükséget szenvedıkön. Eléd hozzuk
nemzetünk, városunk, közösségünk életét, melybıl gyakran hiányzik a Lélek öröme, kérünk tölts el
bennünket égi örömöddel! Ámen
Miatyánk.. 10 Üdvözlégy..
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III. Aki Isten országának a meghirdetésekor meghívott minket a megtérésre;
Ének:
-S 171/1 |:Tégy engem tisztává, tégy engem tisztává, Jézus!:| Nyisd meg szemem világát, hogy lásson
Téged, Te hő! S ne lásson Tenálad szebbet, és legyen utált a bőn!
|:Tégy engem tisztává, tégy engem tisztává, Uram!:| Mutasd meg ösvényedet, hogy ne tévelyedjek el! És
ezer veszélyen által Tehozzád juthassak el!
|:Tégy engem tisztává, tégy engem tisztává, kérlek!:| Sátán karmaiból erıddel szabadíts meg! Az én
lelkemet a bőntıl hit által Te tisztítsd meg!
-S 28/1 Az Úrnak Lelke legyen rajtam, jöjjön, aki szomjazik, vegye el az életét!
Az Úr az, aki fölkent engem, İ ad szabadságot, fényt a sötétben élınek.
|:Amen, amen, a-amen, jöjjön el az országod!:|
-Bizakodjatok, jó az Úr, jósága éltet. Bizakodjatok, jó az Úr, alleluja.
Ige:
14 Miután János átadatott, Jézus Galileába ment, hogy hirdesse Isten evangéliumát. 15 Azt mondta: »Betelt
az idı, és elközelgett az Isten országa. Tartsatok bőnbánatot, és higgyetek az evangéliumban.« Mk 1, 15
Ima:
“Drága Jézusom, hiszem, hogy Te vagy az Isten Fia és a Megváltóm. Szükségem van a szeretetedre,
hogy megtisztítson bőneimtıl és gonosztetteimtıl. Szükségem van a világosságodra, hogy előzze a bennem
levı sötétséget. Szükségem van a békédre, hogy betöltse és kielégítse a szívem. Megnyitom most szívem
ajtaját és kérlek, jöjj az életembe és részesíts az örök élet ajándékában. Amen”
Miatyánk.. 10 Üdvözlégy..
IV. Aki tanítványai elıtt színében elváltozott;
Ének:
-S 174/1 Tüzed, Uram Jézus, szítsd a szívemben, Lángja lobogjon elevenebben!
Ami vagyok és mind, ami az enyém, tartsd a kezedben igazi helyén!
Életem kútja, örök örömem. Fény a sötétben csak Te vagy nekem.
Hallod imám, és bármi fenyeget, nem hagy el engem, tart a Te kezed!
-Dicsérje minden nemzet, dicsérje az Urat! Dicsérje minden nemzet, dicsérje az Urat!
Laudate omnes gentes, laudate Dominum. Laudate omnes gentes, laudate Dominum.

Ige:
1 Hat nap múlva Jézus maga mellé vette Pétert, Jakabot és Jánost, a testvérét, és fölvitte ıket külön egy
magas hegyre, 2 és színében elváltozott elıttük. Ragyogott az arca, mint a nap, a ruhái pedig fehérek lettek,
mint a napsugár. 3 És íme, megjelent nekik Mózes és Illés, s beszélgettek vele. 4 Péter ekkor azt mondta
Jézusnak: »Uram, jó nekünk itt lenni! Ha akarod, csinálok itt három sátrat, neked egyet, Mózesnek egyet és
Illésnek egyet.« 5 Még beszélt, amikor íme, fényes felhı árnyékolta be ıket, s a felhıbıl egy hang szólt:
»Ez az én szeretett Fiam, akiben kedvem telik, ıt hallgassátok« {Iz 42,1; MTörv 18,15} Mt 17, 1-2

Ima:
„Mennyei Atyám! Köszönöm, hogy szeretsz engem, és velem voltál életem minden napján!
Bocsáss meg, hogy bőneimmel megbántottalak Téged! Köszönöm, hogy értem adtad szent Fiadat, Jézus
Krisztust, hogy eltörölje minden bőnöme,t és életet adjon nekem!
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Úr Jézus! Köszönöm, hogy meghaltál értem a kereszten! Hiszek Benned! Hiszem, hogy feltámadtál és élsz!
Kérlek, most lépj be a szívem ajtaján! Elfogadlak téged, mint egyetlen Uramat és Megváltómat! Élj és
uralkodj bennem mindörökre!
Szentlélek Úristen! Kérlek, áradj most ki rám! Tölts el engem Atyám szeretetével!
Tisztíts meg engem, szabadíts meg engem minden gonosztól, és vezess az igazság útján egész életemben!
Köszönöm, hogy Isten családjába, az Egyházba hívtál,
ahol táplálnak és befogadnak engem! Ámen.”8
Miatyánk.. 10 Üdvözlégy..
V. Aki nekünk az eukarisztiát elrendelte.
Ének:
-S 75/1 Ímé az Isten sátora emberekkel van. És maga az Isten lesz velünk, az ı Istenünk.
Jézus, Te vagy a Király!
Jézus, Te vagy a Király!
Isten letörli a könnyeket az ı szemeikrıl. Halál nem lesz már többé, sem gyász, sem fájdalom.
Jézus, Te vagy a Király!
Jézus, Te vagy a Király!
Ki gyız, örökségül nyer mindent, szívébe írom Nevem. Annak Istene leszek, s fiam lesz ı nékem.
|:Jézus, Te vagy a Király!
Jézus, Te vagy a Király!?:|
-/:Amen, alleluja! Amen, alleluja! Amen, alleluja!:/
Ige:
„26 Miközben ettek, Jézus fogta a kenyeret, áldást mondott, megtörte, és odaadta tanítványainak e
szavakkal: »Vegyétek és egyétek, ez az én testem.« 27 Aztán fogta a kelyhet, hálát adott és odaadta nekik
ezekkel a szavakkal: »Igyatok ebbıl mindnyájan, 28 mert ez az én vérem, az új szövetségé {Kiv 24,8; Jer
31,31}, amely sokakért kiontatik a bőnök bocsánatára.” Mt.26,26-28

Ima:
„Atyánk, átadjuk Neked életünket. Most öltöztess fel minket a Te teljes fegyverzetedbe. Jézus nevében
köszönjük ezt neked. Jézus, Szent Véreddel boríts be minket (családunkat, közösségeinket, a ránk bízottakat,
stb.), borítsd be ellenségeinket, ezt a házat, ezt a helyet, népünket és országunkat, a Te választott népedet,
Izraelt. Jöjj, Szent Lélek és tölts be minket, Isten ereje erısíts minket. Életünkben a Te Szent akaratod
valósuljon meg, és áldd meg cselekedeteinket. Állítsd körénk szent angyalaidat. Könyörülj a megholtakon.
Egyedül Téged illet a dicsıség, a magasztalás, a hála és a tisztelet mindörökkön örökké. Ámen.”9
Miatyánk.. 10 Üdvözlégy..

8

Városmisszió felkészülési füzetek I.
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A fájdalmas titkok:

I. Aki értünk vérrel verítékezett;

Ének:
-S 132 |:Mert Te, Uram, fenséges vagy a földön, és felmagasztaltattál minden isten fölött!:|
|:Imádunk Téged, imádunk Téged, Imádunk Téged, ó Urunk!:|
-S 137 Indulj meg te föld, az Úr orcája elıtt, Jákobnak és Izraelnek Istene elıtt!
Ige:
„39 Aztán elindult, és szokása szerint az Olajfák hegyére ment; követték ıt a tanítványok is.
40 Amikor odaért, azt mondta nekik: »Imádkozzatok, hogy kísértésbe ne essetek!« 41 Majd mintegy
kıhajításnyira eltávolodott tılük, és térdre borulva így imádkozott: 42 »Atyám! Ha akarod, vedd el tılem
ezt a kelyhet, de ne az én akaratom teljesedjék, hanem a tiéd.« 43 Ekkor megjelent neki egy angyal az
égbıl, és megerısítette. Aztán a halállal tusakodva még buzgóbban imádkozott. 44 A verejtéke olyan lett,
mint a földre hulló vér cseppjei. 45 Majd felkelt az imádságból, és odament a tanítványaihoz, de a
szomorúságtól alva találta ıket. 46 Azt mondta nekik: »Miért alszotok? Keljetek föl, imádkozzatok, hogy
kísértésbe ne essetek!«” Lk 22, 39-46
Ima:
Drága Uram! Áldalak Téged! Hálát adok neked mindenért! Mindenért, amit adtál, mindenért, amit
elvettél és mindenért, amit meghagytál. Kérlek, bocsásd meg nekem minden bőnömet!
Uram, kérlek, hogy lépj a szívembe, életembe, és legyél Úr és Király bennem!
Felajánlom Neked múltamat, emlékeimet, bőneimet és bensı sérüléseimet. Mutasd meg rajtam nagy
irgalmasságodat. Felajánlom jelenemet, a mai napot és a jövımet. Kérlek, gyógyító-szabadító erıddel ölelj
magadhoz. Legyél Király, érzéseimben, vágyaimban, gondolataimban és akaratomban. A Te Lelked vezesse
lépteimet és tetteimet! Kérlek, vedd birtokba egész bensımet (életem minden napját), és legyél számomra az
Elsı és az Utolsó! Véred erejében oltalmazz engem! Rád bízom lelki és anyagi szükségleteimet, gondjaimat,
kérlek, Te rendezzed el azokat, én pedig dicsıítelek Téged! Rád bízom családom tagjait, és kérlek, hogy
egyenként is Te pásztoroljad ıket!
Miatyánk.. 10 Üdvözlégy..
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II. Akit értünk megostoroztak;
Ének:
-/:Jézus! Jézus! Jézus! Jézus! Jézus! Jézus! Jézus! Jézus! Jézus! Jézus! Jézus! Jézus!:/

-Kyrie eleison! Kyrie eleison! Christe eleison! Christe eleison! Kyrie eleison! Kyrie eleison!
-S 208/1 Mivel én vagyok a te Urad, A jobb kezed fogom, s mondom neked: Ne félj, ne félj, az én Lelkem
veled! Ne félj férgecske, Jákob, maroknyi Izrael, mert én veled leszek!
Mivel én vagyok a te Urad, A jobb kezed fogom, s mondom neked: Te légy erıs, az én Lelkem veled!
Te légy erıs, bátorodjék a szíved, mert én megsegítelek!
Ige:
9 Pilátus azt felelte nekik: »Akarjátok-e, hogy elbocsássam nektek a zsidók királyát?« 10 Tudta
ugyanis, hogy a fıpapok irigységbıl adták ıt a kezébe. 11 A fıpapok azonban felizgatták a tömeget, hogy
inkább Barabást bocsássa el nekik. 12 Pilátus újra megkérdezte tılük: »Mit akartok tehát, mit tegyek a
zsidók királyával?« 13 Azok újra csak azt kiáltozták: »Feszítsd meg ıt!« 14 Pilátus megkérdezte ıket: »De
hát mi rosszat tett?« Azok erre még hangosabban kiáltoztak: »Feszítsd meg ıt!« 15 Pilátus ekkor, mivel
eleget akart tenni a népnek, elbocsátotta a kedvükért Barabást, Jézust pedig megostoroztatta, és átadta,
hogy feszítsék keresztre. Mk 15, 9-15
Ima:
Uram. Szenteld meg a Te nevedet bennem, és tégy áldássá mindenki számára. Tisztítsd meg bensımet, és
égi keneteddel ruházz fel engem, hogy kegyelmed csatornája lehessek, és tanúságot tehessek végtelen
szeretetedrıl. Add, hogy mindig ragaszkodjam törvényeidhez, és soha el ne szakadjam Tıled!
Magasztallak Téged, örök Király! Áldalak Téged! Szeretlek! Szeretni akarlak! Legyen áldott a Te
szentséged! Áldott Jóság és szent Hatalom! Ó, végtelen Gyengédség és csodálatos Erı! Szent vagy! Te vagy
maga a Világosság! Kérlek, ırizz meg attól, hogy félelembıl vagy megfelelési kényszerbıl megtagadjalak.
Miatyánk.. 10 Üdvözlégy..
III. Akit értünk tövissel koronáztak;
Ének:
-/:O Christe Domine Jesu! O Christe Domine Jesu! O Christe Domine Jesu! O Christe Domine
Jesu!:/
-/: Jézus Krisztus, İ az én Uram, halleluja!:/ /: İ így szeret, İ így szeret, halleluja! :/
/: Jézus Krisztus az egyetlen Király, halleluja!:/ /: İ így szeret, İ így szeret, halleluja!:/
Ige:
„27 Ekkor a helytartó katonái bevitték Jézust a helytartóságra, és összegyőjtötték köréje az egész
csapatot. 28 Levetkıztették, vörös katonaköpenyt adtak rá, 29 tövisekbıl koronát fontak, rátették a fejére,
egy nádszálat pedig a jobb kezébe, aztán térdet hajtva elıtte így gúnyolták: »Üdvözlégy, zsidók királya!«
30 Leköpdösték, elvették a nádat és a fejét verték. 31 Miután így gúnyt őztek belıle, levették róla a
katonaköpenyt, ráadták saját ruháit, és elvezették, hogy keresztre feszítsék.” Mt 27, 27-31
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Ima:
„Áldott légy, mindenek Alkotója!
Áldott légy, teremtı Bölcsesség!
Áldott légy, felfoghatatlan Szentség!
Áldott légy, mindenható Szabadság!
Áldott légy, határtalan Szeretet!
Áldott légy, Ábrahám, Izsák és Jákob Istene!
Áldott légy, aki az élık Istene vagy és nem a holtaké!
Áldott légy, aki megközelíthetetlen fényességben lakozol!
Áldott légy, Világosság Atyja, akiben nincsen semmi sötétség!
Áldott légy, Szépség Szerzıje!
Áldott légy, kifürkészhetetlen Mélység!
Áldott légy Fiad megtestesüléséért a Szőz méhében!
Áldott légy az evangéliumért, amit Fiad hirdetett!
Áldott légy Fiad kereszthaláláért és föltámadásáért!
Áldott légy a Szentlélek kiáradásáért!
Áldott légy a hit ajándékáért!
Áldott légy, aki isteni természeted részeseivé teszel bennünket!
Áldott légy a földi nyomorúságban és áldott légy a mennyei dicsıségben!
Áldott légy mindenütt és mindörökkön örökké! Amen.”10
Miatyánk..10 Üdvözlégy…
IV. Aki értünk a keresztet hordozta;
Ének:
-/:Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat!:/
(„Krisztus gyız, Krisztus kormányoz, uralkodik".)
-S 95 Jó Atyám imádlak, leteszem életem. Úgy szeretlek!
Úr Jézus imádlak, leteszem életem. Úgy szeretlek!
Szentlélek, úgy várlak, leteszem életem. Úgy szeretlek!
Ige:
20 Miután csúfot őztek belıle, levették róla a bíbort, ráadták saját ruháit, és kivitték, hogy keresztre
feszítsék. 21 Cirenei Simont, Sándor és Rúfusz atyját, aki a mezırıl jövet éppen arra járt, arra
kényszerítették, hogy vigye a keresztjét. 22 Kivitték a Golgota nevő helyre, ami azt jelenti, hogy
`Koponyahely'. Mk 15, 20-22
Ima:
Uram, ha minket kényszerítenének, hogy vigyük a keresztet, kérünk, erısíts meg a mindennapi
kegyelemmel. İrizz meg bennünket a magunk fabrikálta keresztektıl, hogy azt vegyük magunkra, ami
valóban tıled származik.
„Kérünk téged, Urunk, légy segítınk és oltalmazónk. Szabadítsd meg azokat, akik közülünk szorongattatást
szenvednek; az alázatosaknak irgalmazz, az elesetteket karold fel, az ínségeseket segítsd, a betegeket
gyógyítsd, néped tévelygıit térítsd meg. Tápláld az éhezıket, váltsd ki foglyainkat, támogasd a gyöngéket,
vigasztald a kislelkőeket. Hadd ismerje meg minden nép, hogy egyedül te vagy az Isten, és a te Fiad, Jézus
Krisztus, mi pedig a te néped és nyájad juhai vagyunk (Zsolt 78, 13).”11Ámen.

Miatyánk.. 10 Üdvözlégy..
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V. Akit értünk keresztre feszítettek.
Ének:
-S 86/1 Jézus, Jézus, Jézus, Jézus, Jézus, Jézus. Ez a név, amit a szívem szeret,
mert másképp nem is lehet, hisz erre teremtetett!
Alleluja, a szívem telve Vele. Úgy imádom e nevet, Jézus a Te neved!
Jézus, Jézus, Jézus, Jézus, Jézus, Jézus. Ez a név, amit az ajkam kiált,
hogy ismerje meg Urát, mind az egész világ!
Alleluja, a szívem telve Vele. Úgy kiáltom e nevet, Jézus a Te neved!
-S 143/1 İ az Úr! İ az Úr! Meghalt értem a kereszten, İ az Úr!
Minden térd meghajoljon minden nyelv csak Róla szóljon, mert Jézus, İ az Úr!
İ az Úr! İ az Úr! Feltámadott a halálból, İ az Úr!
Minden térd meghajoljon, minden nyelv csak Róla szóljon, mert Jézus, İ az Úr!
İ az Úr! İ az Úr! Betölt engem Szentlelkével, İ az Úr!
Minden térd meghajoljon, minden nyelv csak Róla szóljon, mert Jézus, İ az Úr!

33 A hatodik órában sötétség borult az egész földre a kilencedik óráig. 34 A kilencedik órakor Jézus
felkiáltott, és hangosan így szólt: »Éloí, Éloí, lemá szabaktáni?« Ez azt jelenti: »Istenem, Istenem, miért
hagytál el engem?« {Zsolt 22,2} 35 Az ott állók közül egyesek, amikor ezt hallották, azt mondták: »Íme,
Illést hívja.« 36 Az egyikük odafutott, egy szivacsot ecetbe mártott, és nádszálra tőzve inni adott
neki {Zsolt 69,22}, és így szólt: »Hagyjátok! Lássuk, eljön-e Illés, hogy levegye ıt!« 37 Jézus pedig
hangosan felkiáltott és kilehelte lelkét. 38 Ekkor a templom függönye kettészakadt fölülrıl egészen az
aljáig. 39 Mikor a százados, aki vele szemben állt, látta, hogy így kiáltva kiadta a lelkét, ezt mondta: »Ez az
ember valóban Isten Fia volt.« Mk 15, 33-39
Ima:

“Drága Jézusom, hiszem, hogy Te vagy az Isten Fia és a Megváltóm. Szükségem van a szeretetedre,
hogy megtisztítson bőneimtıl és gonosztetteimtıl. Szükségem van a világosságodra, hogy előzze a
bennem levı sötétséget. Szükségem van a békédre, hogy betöltse és kielégítse a szívem. Megnyitom
most szívem ajtaját és kérlek, jöjj az életembe és részesíts az örök élet ajándékában. Amen”
„Fölséges és dicsıséges Isten! Ragyogd be szívem sötétségét, és adj nekem igaz hitet, biztos reményt és
tökéletes szeretetet, érzéket és értelmet, Uram, hogy megtegyem a Te szent és igaz parancsodat!”12Ámen.

“Fogadd el, Uram, teljes szabadságomat. Fogadd el emlékezıtehetségemet, gondolkodásomat és
akaratomat mindenestül. Mindazt, ami vagyok és amim csak van, te adtad nekem: én pedig maradéktalanul
visszaadom neked, és teljesen átengedem akaratodnak, hogy te irányítsd. Nekem csak azt add meg
kegyelmeddel, hogy szeresselek, és elég gazdag leszek, és nem kívánok ezen felül mást.”13

12
13
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A dicsıséges titkok:

I. Aki a halálból feltámadt;

Ének:
-S 21/1 |:Az élı Jézust magasztalom, és kiárad rám a Lélek.:| |:İt magasztalom, İt magasztalom, és kiárad
rám a Lélek.:|
|:Egy új nyelven imádom İt, ha kiárad rám a Lélek.:| |:És imádom İt, és imádom İt, ha kiárad rám a
Lélek.:|
|:És Jézustól erıt kapok, ha kiárad rám a Lélek.:| |:Új erıt kapok, új erıt kapok, ha kiárad rám a Lélek.:|
|:Nem várok már, új harcba megyek, ha kiárad rám a Lélek.:| |:Új harcba megyek, új harcba megyek, ha
kiárad rám a Lélek.:|
|:És Jézus nevében csatát nyerek, ha kiárad rám a Lélek.:| |:És csatát nyerek, és csatát nyerek
ha kiárad rám a Lélek.:|
|:İ betölti lelkem és dicsérem İt, ha kiárad rám a Lélek.:| |:És dicsérem İt, dicsérem İt, ha kiárad rám a
Lélek.:|
-/:Halle- halle- halle- halle-lu-ja! Halle- halle- halle- halle-lu-ja! Halle- halle- halle- halle-lu-ja!
Halleluja, halleluja!:/
Ige:
26 Nyolc nap múlva ismét együtt voltak a tanítványai, és Tamás is velük volt. Jézus eljött – bár az ajtó
zárva volt –, megállt középen, és így szólt: »Békesség nektek!« 27 Azután azt mondta Tamásnak: »Tedd
ide ujjadat és nézd a kezeimet; nyújtsd ki kezedet és tedd az oldalamba, és ne légy hitetlen, hanem hívı!«
28 Tamás azt felelte: »Én Uram és én Istenem!« 29 Jézus erre azt mondta neki: »Mivel láttál engem, hittél.
Boldogok, akik nem láttak, és mégis hittek.« Jn 20, 26-29
Ima:
Uram, Tamás apostolnak kijelentetted magadat. İrizz meg bennünket a hitetlenség bőnétıl. Add, hogy
benned gyökerezı hittel éljük le életünket. Áldd meg gyermekeinket, szüleinket, szeretteinket, hogy
életük utolsó óráiban is téged áldjanak, beléd kapaszkodjanak, a halálban pedig, téged pillantsanak
meg, mint Megmentıjüket! Ámen.
Miatyánk.. 10 Üdvözlégy..
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II. Aki a mennybe fölment;
Ének:
-Adjunk hálát az Úrnak, Aki meghalt és feltámadt, İ a mennybe ment és a trónon ül, onnan várjuk, míg
eljı. Alleluja! Az Úr az Isten, Alleluja! A megváltó, Alleluja! Az Úr az Isten, zengj alleluját! Amen.
-Csak Isten békessége oltja szomjamat. Üdvöm én tıle várom.
Csak Isten békessége oltja szomjamat. Isten segítségül jön.

-Együtt fog ujjongni fiatal és öreg is, és örömében táncot lejt a lány. Láj 23x
Gyászukat ünnepre fordítom, és nem búsulnak ezután.
|: Vidámmá teszem a szívüket, hogy örvendezzenek a bánatuk helyett. :|
Ige:
9 Miután ezeket mondta, a szemük láttára felemelkedett, és felhı takarta el a szemük elıl. 10 S
miközben nézték ıt, amint az égbe ment, íme, két férfi állt meg mellettük fehér ruhában. 11 Így szóltak:
»Galileai férfiak, miért álltok és néztek az égre? Ez a Jézus, aki felvétetett mellıletek, úgy jön el ismét,
ahogy az égbe felmenni láttátok.« Ap Csel 1, 9-11
Ima:
Urunk, halálodat és feltámadásodat hirdetjük, amíg el nem jössz. İrizz meg bennünket a szüntelen
várakozásban, virrasztásban, hogy éberen várjuk eljöveteledet. Add, hogy az okos szüzek példáját kövessük,
és ünnepelve mehessünk eléd. Addig pedig, engedd meg, hogy téged szolgálhassunk életünk minden napján!
Ámen
Miatyánk.. 10 Üdvözlégy..

III. Aki nekünk a Szentlelket elküldte;
Ének:
-S 98/1 Jöjj Szentlélek, jöjj közénk, jöjj el fényességünk! Jöjj tüzes Lélek,
lobbantsd lángra szívünk! Jöjj Atyánk Lelke, hozz fényt nekünk! Küldd el a mennybıl
Lelked nagy erejét!
Jöjj Szentlélek, jöjj közénk, jöjj el fényességünk! Jöjj tüzes Lélek,
lobbantsd lángra szívünk! Jöjj életünkbe, hozz gyógyulást! Szívünk és a testünk
égi kenetre vár!
Jöjj Szentlélek, jöjj közénk, jöjj el fényességünk! Jöjj tüzes Lélek, lobbantsd lángra szívünk!
Örömteli Lélek, Egyház öröme. Fakaszd fel szívünkbıl a Bárány üzenetét!
Jöjj Szentlélek, jöjj közénk, jöjj el fényességünk! Jöjj tüzes Lélek, lobbantsd lángra szívünk!
Ismertesd meg vélünk Atyánk szeretetét! Tárd fel elıttünk Krisztus tekintetét!
-S 198/1 Az egész földön a Lélek kiárad, az egész földön a Lélek kiárad.
Az egész földön Jézus hatalmát meglátják. Teljesen betölt mindent, mint nagy vizek a tengert!
A szívem mélyén a Lélek megérint, a szívem mélyén a Lélek megérint. A szívem mélyén Jézus nagyságát
csodálom. Teljesen betölt engem, mint nagy vizek a tengert!

Ige:
1 Mikor elérkezett pünkösd napja, mindannyian együtt voltak, ugyanazon a helyen. 2 Hirtelen zaj
támadt az égbıl, olyan, mint a heves szélvész zúgása. Betöltötte az egész házat, ahol ültek. 3 Majd pedig
szétoszló nyelvek jelentek meg nekik, olyanok, mint a tőz, és leereszkedtek mindegyikükre. 4 Ekkor
mindnyájan beteltek Szentlélekkel és különféle nyelveken kezdtek beszélni, amint a Szentlélek megadta
nekik, hogy szóljanak.
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5 Ekkortájt az ég alatt található mindenféle nemzetbıl való istenfélı zsidók tartózkodtak
Jeruzsálemben. 6 A zaj hallatára tömeg verıdött össze, és teljesen elképedtek, mivel mindenki a tulajdon
nyelvén hallotta beszélni ıket. 7 Mindnyájan álmélkodtak és csodálkoztak: »Íme, ezek, akik beszélnek,
ugye mindnyájan galileaiak? 8 Hogyan halljuk hát mégis mindannyian a saját nyelvünket, amelyben
születtünk? Akkor Péter, aki a tizeneggyel ott állt, felemelte szavát, és beszédet intézett hozzájuk: »Zsidó
férfiak, és Jeruzsálem összes lakója! Tudjátok meg ezt, s halljátok szavamat! 15 Nem részegek ezek, ahogy
ti gondoljátok, hiszen a nappalnak még csak a harmadik órája van, 16 hanem csak az történt, amit Joel
próféta megmondott:
17 `És ez lesz az utolsó napokban
– mondja az Úr –,
kiárasztom Lelkemet minden emberre;
akkor fiaitok és leányaitok prófétálni fognak,
ifjaitok látomásokat látnak,
öregjeiteknek pedig álomlátásaik lesznek.
18 Szolgáimra és szolgálóimra
kiárasztom Lelkemet azokban a napokban, és prófétálni fognak.
19 Csodákat fogok tenni odafönn az égen
és jeleket lenn a földön,
vért, tüzet és füstpárát.
20 A nap sötétséggé fog változni,
a hold pedig vérré,
mielıtt eljön az Úrnak
nagy és nyilvánvaló napja.
21 És ez fog történni:
mindaz, aki segítségül hívja az Úr nevét, üdvözül' {Jo 3,1-5}. Ap Csel 2, 1-21
Ima:
„Most tehát, Urunk, tekints fenyegetéseikre, s add meg szolgáidnak, hogy teljes bizodalommal
hirdessék igédet. Te pedig nyújtsd ki kezedet gyógyításokra, hogy jelek és csodák történjenek szent Fiadnak,
Jézusnak neve által.” (Miután így imádkoztak, megremegett a hely, ahol egybegyőltek. Mindnyájan
beteltek Szentlélekkel, s bátran hirdették Isten igéjét. Csel 4,29-31) Add meg , Urunk, hogy az elsı pünkösd
kegyelmei a mi életünkben is gyümölcsözıek legyenek, és felismerje a világ, hogy Te vagy az Út, az
Igazság, És az Élet! Ámen.
Miatyánk.. 10 Üdvözlégy..

IV. Aki téged, Szent Szőz, a mennybe fölvett;
Ének:
-|:Magnificat, magnificat, magnificat anima mea Dominum. Magnificat, magnificat, magnificat anima
mea.:|
-S 88/1 Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, Benedicta tu...
Jézus nékünk adtál anyát. İ kér és áld, ha szívünk fáj. Hála Jézus, hála Néked, mert van egy drága imánk!
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, Benedicta tu...
Térden állva hívunk Téged, vidd el álmunk Krisztus elé! Jézus Anyja, hő Mária, add, hogy lássuk Fiad!
Ave Maria…
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Ige:
19 Mert a teremtett világ sóvárogva várja, hogy Isten fiai megnyilvánuljanak. 20 Hiszen a teremtett világ
hiábavalóságnak van alávetve, nem önként, hanem az által, aki alávetette, mégpedig azzal a reménységgel,
21 hogy a teremtett világ is felszabadul majd a romlandóság szolgaságából Isten fiai dicsıségének
szabadságára. 22 Tudjuk ugyanis, hogy minden teremtmény együtt sóhajtozik és vajúdik mind ez ideig.
23 De nemcsak azok, hanem mi is, akik magunkban hordjuk a Lélek zsengéit: mi magunk is sóhajtozunk
bensınkben, s várjuk a fogadott fiúságot, testünk megváltását. Róm 8, 19-23

Ima:
Uram, hontalanok vagyunk ezen a világon, mert a mi igazi otthonunk a menny. Ragadd meg a
tévelygıket, az elesetteket, a bőnökben szenvedıket, hogy téged szomjazzanak, teutánad kiáltsanak,
beléd kapaszkodjanak. Ne engedd, hogy azok, akiket meghívtál, elvesszenek. Legyél irgalmas hozzánk,
könyörülj meg rajtunk. Atyánk, ne a mi vétkeinket nézzed, hanem Krisztus váltságát. Kérünk, teremtsd
újjá ezt a világot, hogy megnyilvánuljon benne dicsıséged, szentséged, örökkévaló szereteted, és tégy
bennünket is országod részeseivé. Ámen.
Miatyánk… 10 Üdvözlégy..

V. Aki téged, Szent Szőz, a mennyben megkoronázott.
Ének:
Gloria, gloria, in excelsis Deo! Gloria, gloria, alleluia, alleluia!
S 81 |:Gloria, gloria!:| |:Gloria hosanna, hosanna, hosanna!:| |:Alleluja Jézusnak, alleluja!:|
|:Sanctus Dominus Deus Sabaoth!:|

S 46 Együtt fog ujjongni fiatal és öreg is, és örömében táncot lejt a lány. Láj láj láj...
Gyászukat ünnepre fordítom, s nem búsulnak ezután. |:Vidámmá teszem a szívüket,
hogy örvendezzenek a bánatuk helyett.:|
Zdravo Kraljice mira
Zdravo Kraljice mira, zdravo, Majko Ljubavi, zdravo Kraljice mira, zdravo, Majko Ljubavi, zdravo,
zdravo, zdravo Marijo! zdravo, zdravo, zdravo Marijo! ...

Ige:
1 Ekkor új eget és új földet láttam {Iz 65,17}, mert az elsı ég és az elsı föld elmúlt, és a tenger sem volt
többé. 2 Láttam a szent várost, az új Jeruzsálemet {Iz 52,1} Istentıl leszállni az égbıl, mint a férjének
felékesített menyasszonyt {Iz 61,10}. 3 Hallottam, hogy egy harsány hang a trón felıl azt mondta: »Íme,
Isten hajléka az emberek között! Velük fog lakni, s ık az ı népe lesznek. Maga a velük levı Isten lesz az ı
Istenük {Ez 37,26-27} 10 Lélekben elvitt egy nagy és magas hegyre {Ez 40,2}, és megmutatta nekem a
szent várost, Jeruzsálemet {Iz 52,1}, amely a mennybıl szállt alá Istentıl. 22 Templomot nem láttam
benne, mert az Úr, a mindenható Isten a temploma, és a Bárány. 23 A városnak nincs szüksége sem a
napra, sem a holdra, hogy világítsanak benne, mert Isten dicsısége világítja meg azt {Iz 60,1.19}, és
lámpása a Bárány. Jel 21, 1-3; 10; 22-23
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Ima:
„Áldott legyen neve mindörökre, maradjon meg neve, amíg a nap ragyog; Benne nyerjen
áldást a föld minden nemzetsége, dicsérje ıt minden nemzet! Áldott legyen az Úr Isten, Izrael Istene,
egyedül ı mővel csodákat. Áldott legyen az ı fölséges neve örökre, teljék be fölségével az egész világ!
Ámen! Ámen!” (Zsolt 72,17-19) Hálát adunk neked mindörökre, mert te vagy az Úr és a Király! Te
vagy az Elsı és az Utolsó! Benned van minden szépség, tıled nyeri gyönyörőségét minden
teremtmény! Áldott vagy, Uram, neved örökké ragyog. Te vagy az Isten egyes egyedül, rajtad kívül
szentség nincsen! Imádjon, téged minden teremtmény, mert te vagy az Úr! Dicsıség az Atyának, a
Fiúnak, és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen!
Miatyánk.. 10 Üdvözlégy..
Végén:
Én Istenem, engedd meg, - allelúja! Hogy békédet hirdessem. – allelúja! Ott, amerre harag dúl, allelúja! Szívem meleg lángját gyújtsd. – allelúja! Ahol szívet kétely mar, - allelúja! Homályt onnét
oszlassak. – allelúja! Merre többé nincs kiút, - allelúja! Szavamon át reményt gyújts. – allelúja! Ott, hol
sajog bánat s jaj, - allelúja! Boldogságod árasszam. – allelúja! Sötétség ahol honol, - allelúja! Világosság
legyek ott. – allelúja! Én Istenem engedd meg, - allelúja! Hogy hirdessem békédet. – allelúja! (Assisi Szent
Ferenc)

Assisi Szent Ferenc imája
Uram, tégy engem békéd eszközévé…
Hogy szeretetet vigyek oda, ahol egymást győlölik,
Hogy kibékülést vigyek oda, ahol egymást bántják,
Hogy egyetértést vigyek, ahol viszálykodnak,
Hogy hitet vigyek oda, ahol a kétkedés kínoz,
Hogy az igazságot vigyem oda, ahol a tévedés uralkodik,
Hogy a reményt vigyem oda, ahol a kétségbeesés kerekedett felül,
Hogy örömet vigyek, ahol szomorúság van,
Hogy fényt vigyek, ahol homály uralkodik.
Ó, Uram, segíts, hogy ne vigasztalásra vágyakozzam, hanem hogy én vigasztaljak, ne megértést keressek,
hanem, hogy én értsek meg másokat, ne magamnak keressem a szeretetet, hanem, hogy én szeressek. Mert
aki ad – az kap, aki megbocsát – az nyer bocsánatot, aki meghal – az születik újjá az örök életre. Ámen
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Utószó helyett
AZ IMAÉLET14
2697 Az imádság az új szív élete. Minden percben éltetnie kell minket. Mi azonban megfeledkezünk
Arról, aki a mi Életünk és Mindenünk. Ezért hangsúlyozzák a lelki élet atyái a Második
Törvénykönyvhöz és a Prófétákhoz csatlakozva az imádságot mint "Istenre emlékezést", a "szív
emlékezetének" gyakori ébresztgetését. "Gyakrabban kell Istenre emlékeznünk, mint ahányszor
lélegzetet veszünk." [1] De nem lehet "minden idıben" imádkozni, ha bizonyos idıszakokban nem
imádkozunk szándékosan: ezek az intenzív és kitartó keresztény imádság kötött idıpontjai.
2698 Az Egyház hagyománya a hívıknek az állandó imádságot tápláló imádságos ritmust javasol. A
napi ritmus: reggeli és esti, étkezés elıtti és étkezés utáni ima, és a zsolozsma. A vasárnapot, amelynek
középpontja az eucharisztikus áldozat, különösen is megszenteli az imádság. A liturgikus esztendı
körforgása és nagy ünnepei alapvetı ritmus a keresztények imaéletében.
2699 Az Úr az egyes személyeket a Neki tetszı úton és módon vezeti. Minden egyes hívı szívének
elhatározása és személyes imádságos kifejezései szerint válaszol Neki. A keresztény hagyomány
azonban az imaéletnek három fıbb kifejezési formáját ırzi: a szóbeli imát (oratio vocalis), az
elmélkedést (meditatio) és a szemlélıdı imádságot (oratio contemplativa). Alapvetı vonásuk közös: a
szív összeszedettsége. Az Ige megırzésére és Isten jelenlétében való megmaradásra irányuló éber
figyelem miatt e három kifejezési forma az imaélet intenzív idıszaka.
A szemlélıdı imádság15
2710 A szemlélıdı ima idejének és idıtartamának megválasztása a szilárd akarattól függ, mely
föltárja a szív rejtett dolgait. A szemlélıdı ima nem akkor történik, amikor idınk van rá: idıt
szakítunk arra, hogy az Úrral legyünk azzal a szilárd elhatározással, hogy nem hagyjuk abba,
bármilyen próbatétel és szárazság is kísérje a találkozót. Elmélkedni nem mindig lehet, de mindig be
lehet lépni a szemlélıdı imába, egészségi és érzelmi állapotunktól, munkakörülményeinktıl
függetlenül. Szegénységben és hitben a szív a keresés és a találkozás helye.
2711 A szemlélıdı imába belépés hasonlít a szentmise kezdetéhez: a Szentlélek indítására
"összegyőjtjük" a szívünket és egész lényünket, tudatosan vagyunk jelen az Úr lakásában, ami mi
magunk vagyunk, és fölébresztjük a hitet, hogy belépjünk Annak jelenlétébe, aki vár ránk. Levetjük
álarcainkat, és szívünket újra a minket szeretı Úr felé fordítjuk, hogy átadjuk neki magunkat, mint
áldozati adományt, melynek meg kell tisztulnia és át kell változnia.
2712 A szemlélıdı ima Isten gyermekének imádsága; a bőnösé, aki bocsánatot nyert, és kész
befogadni a szeretetet, amellyel szeretik, és még nagyobb szeretettel akarja viszonozni azt. [9] De
tudja, hogy szeretete mint viszonzás nem más, mint az a szeretet, melyet a Szentlélek áraszt a szívébe.
Mert minden kegyelem Istentıl. A szemlélıdı ima alázatos és szegény odaadás az Atya szeretı
akaratának, egyre mélyebb egységben az İ szeretett Fiával.
2713 Így a szemlélıdı ima az imádság misztériumának legegyszerőbb kifejezıdése. A szemlélıdı ima
ajándék és kegyelem; csak alázatban és szegénységben lehet megkapni. A szemlélıdı ima szövetség
kapcsolata, melyet Isten a szívünk mélyén kötött velünk. [10] A szemlélıdı ima kommunió: benne a
Szentháromság az embert, Isten képmását átalakítja a maga "hasonlatosságára".
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2714 A szemlélıdı ima az imádság kiemelkedıen intenzív ideje. A szemlélıdı imában az Atya a
Szentlélek által erısít meg belsı emberré, hogy a hit által Krisztus lakjék a szívünkben és a szeretetben
verjünk gyökeret és alapozódjunk meg. [11]
2715 A szemlélıdı ima a hit Jézusra szegezett tekintete. "Én İt nézem, İ meg engem néz", mondta a
tabernákulum elıtt imádkozó ars-i parasztember kora szent plébánosának. [12] Ez a ráfigyelés
lemondás "önmagamról". Az İ tekintete tisztítja a szívet. Jézus tekintetének fénye megvilágosítja
szívünk "szemét"; megtanít arra, hogy mindent az İ igazságának és emberek iránti együttérzésének
fényében lássunk. A szemlélıdı ima Krisztus életének misztériumaiban kezdıdik. Így tanulja meg az
"Úr belsı ismeretét", hogy jobban szeresse és kövesse İt. [13]
2716 A szemlélıdı ima Isten Igéjének meghallása. Ez a meghallás egyáltalán nem passzív, hanem a
hit engedelmessége, a szolga föltétlen szófogadása és a gyermek szeretı odasimulása. Részesedés a
szolgává lett Fiú "Amen"-jében, és az İ alázatos szolgálóleányának "fiat"-jában.
2717 A szemlélıdı imádság csöndes hallgatás, "az eljövendı világ szimbóluma" [14] vagy "a
hallgatag szeretet beszéde". [15] A szemlélıdı imádságban a szavak nem beszélgetést jelentenek,
hanem olyanok, mint a rızse, mely a szeretet tüzét táplálja. E csöndben, mely a "külsı ember"
számára elviselhetetlen, az Atya elmondja nekünk az İ megtestesült, szenvedı, meghalt és
föltámasztott Igéjét, és a Lélek Jézus fiúi imájának részeseivé tesz.
2718 A szemlélıdı ima kapcsolat Krisztus imájával, amennyiben misztériumában részesít. Krisztus
misztériumát az Egyház az Eucharisztiában ünnepli, és a Szentlélek a szemlélıdı imádságban belıle
éltet, hogy a szeretettel tettben megnyilvánuljon.
A Szent Szőz tisztelete16
971 "Íme, mostantól fogva boldognak hirdet engem minden nemzedék" (Lk 1,48). "Az Egyház Máriatisztelete a keresztény kultusz természetéhez tartozik." [539] A Szent Szüzet "méltán tiszteli az
Egyház különleges tisztelettel. Már a legısibb koroktól fogva ťIstenszülıŤ néven tisztelik, és a hívık
minden veszedelmükben és ínségükben az ı oltalma alá futnak könyörgésükkel (...). Ez a tisztelet (...)
teljesen egyedülálló ugyan, mégis lényege szerint más, mint az imádás, mellyel a megtestesült Igét,
valamint az Atyát és a Szentlelket imádjuk, s melyre a Mária-tisztelet nagyon is ráhangol;" [540] ez a
tisztelet fejezıdik ki az Isten Anyjának szentelt liturgikus ünnepekben [541] és a Mária-imádságokban,
mint például a szentolvasóban, mely "az egész evangélium breviáriuma". [542]

Függelék
Rosarium
Mystéria gaudiósa (in feria secunda et sabbato)
Annuntiátio.
Visitátio.
Natívitas.
Praesentátio.
Invéntio in Templo.
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Mystéria luminósa (in feria quinta)
Baptísma apud Iordánem.
Autorevelátio apud Cananénse matrimónium.
Regni Dei proclamátio coniúncta cum invitaménto ad conversiónem.
Transfigurátio.
Eucharístiae institútio.
Mystéria dolorósa (in feria tertia et feria sexta)
Agonía in Hortu.
Flagellátio.
Coronátio Spinis.
Baiulátio Crucis.
Crucifixio et Mors.
Mystéria gloriósa (in feria quarta et Dominica)
Resurréctio.
Ascénsio.
Descénsus Spíritus Sancti.
Assúmptio.
Coronátio in Caelo.
Oratio ad finem Rosarii dicenda
Ora pro nobis, sancta Dei génetrix.
Ut digni efficiámur
promissiónibus Christi.

KADOSH, KADOSH
/: Kadosh, kadosh, kadosh :/
/: Adonai, Elohim, Cebaot :/
/: Asher, haja, vehove, vejavo :/
/: Szent az Úr, dicsérem, mert szent az Úr:/
/: Adonai élı Úr, Seregek Istene.:/
/:Aki volt, aki van, aki eljövendı.:/

JÉZUS ITT JÁR
Jézus itt jár és minket megérint!
Jézus itt jár és minket megérint!
Ha İ jelen van, átalakul minden,
Oda a rossz kedvünk,
Vidámság lesz bennünk.
Mert İ jelen van, átalakul minden.
Neked is, nekem is
İ egy vidám szívet ad.
Hogyha áthalad közöttünk
A Názáreti Jézus /4x/
İ téged is megérint,
İ téged is megérint,
İ téged is megérint
És áldását adja rád. /2x/
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HOGYHA CSAK EGY
„Hogyha csak egy
Mustármagnyi hitetek is volna”.
Ezt mondja a mi Urunk! /2x/
És ha így szóltok a nagy hegyekhez:
Mozduljatok, mozduljatok /2x/
Akkor a hegyek megindulnak,
Megindulnak, megindulnak /4x/
Ó, jöjj el! Ó, jöjj el!
Ó, jöjj el Szentlélek! /4x/

SZENTLÉLEK JÖJJ, LOBOGÓ LÁNG
Szentlélek, jöjj, lobogó láng,
Szentlélek, jöjj, a világ vár!
Szentlélek, jöjj, viharos szél,
Jöjj, áradj szét!
1.
Jöjj el élı vízforrás,
Jöjj, a szívünk téged vár!
Jöjj, ki fényt adsz lelkünknek,
Jöjj, úgy várunk rád!
2.
Jöjj, igazság forrása,
Jöjj, imádunk mindnyájan!
Jöjj, reményünk éleszd fel,
Jöjj kegyelmeddel!
3.
Jöjj a néped győjtsd egybe,
Jöjj az alvót ébreszd fel!
Jöjj a bőntıl tisztítsd meg,
Bátoríts minket!

URAM, TEHOZZÁD FUTOK
Uram, Tehozzád futok,
Élo Vízre szomjazom,
Közelséged, óh míly jó énnékem!
Kérlek, ne menj el tılem,
Légy mindig segítségem,
Úgy kívánlak Téged, Istenem!
Én pedig szüntelen remélek,
Egyre jobban dicsérlek,
Ajkam beszéli a Te igazságodat!
Hadd legyen most a dalom
Jó illat oltárodon!
Nagyon szeretlek Téged, Jézusom!
végén:
Nagyon szeretlek Téged,
Nagyon szeretlek Téged,
Nagyon szeretlek Téged, Jézusom!
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Medjugorje himnusza
Kérésünkkel Anyánk drága,
mindenfelıl hozzád jöttünk,
szorongattatásink napján,
könyörögjél miérettünk.
Refr. Oltalmadba végy bennünket
Vigasztalj meg, tekints le ránk!
Szent Fiadnak ajánlj minket,
Béke Anyja, Édesanyánk!
Egész templom feltekint rád,
Reménycsillag, menedékünk,
Újíts meg és öleljél át,
Tiszta szívbıl erre kérünk.
Bijakovo kisfaluja,
S Medjugorje mind a néped!
(Esztergom is /Szentlélek is/ a te néped!)
Ünnepelik szép nevedet
Dicsıséget zengve néked.
Szavaid szívünkbe véssük
Segíts minket, hogy megtérjünk!
Böjt, ima és engesztelés,
Kezünk fogod, nem lesz nehéz.
DICSİSÉG a magasságban Istennek!
És a földön békesség a jóakaratú embereknek!
Dicsıítünk Téged, áldunk Téged,
imádunk Téged, magasztalunk Téged.
Hálát adunk Neked nagy dicsıségedért.
Urunk és Istenünk mennyei Király,
mindenható Atyaisten.
Urunk Jézus Krisztus, egyszülött Fiú.
Urunk és Istenünk, Isten Báránya, az Atyának Fia,
Te elveszed a világ bőneit, irgalmazz nekünk!
Te elveszed a világ bőneit, hallgasd meg könyörgésünket!
Te az Atya jobbján ülsz, irgalmazz nekünk!
Mert egyedül Te vagy a Szent, te vagy az Úr,
te vagy a egyetlen Fölség, Jézus Krisztus,
a Szentlélekkel együtt az Atyaisten dicsıségében Amen.
GLORIA in excelsis Deo!
Et in terra pax hominibus bonae voluntatis.
Laudamus Te, benedicimus Te
adoramus Te, glorificamus Te.
Gratrias agimus Tibi propter magnam gloriam tuam.
Domine Deus, Rex caelestis, Deus Pater omnipotens.
Domine Fili unigenite, Jesu Christe
Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris.
Qui tollis peccata mundi, miserere nobis.
Qui tollis peccata mundi, suscipe deprecationem nostram.
Qui sedes ad dexteram Patris, miserere nobis.
Quoniam tu solus Sanctus, tu solus Dominus,
tu solus Altissimus, Jesu Christe,
Cum Sancto Spiritu in gloria Dei Patris. Amen.

Pünkösdi himnusz
Ó, alkotó lélek, jövel
És szívünk, lelkünk töltsed el.
Te alkotád a szíveket,
Hozd nékik bı kegyelmedet.
Kit úgy hívunk, Vígasztaló,
kit ád nekünk az Alkotó,
Te élı forrás, égi láng,
Szent kenet, égbıl szállj le ránk.
Te hét ajándok kútfeje,
Atyánk kegyelmes jobbkeze,
Az Úr erıs ígérete,
Sugalmas ajkak ihlete.
Gyújts meg szemünknek fényedet,
És szállj szívünkbe, Szeretet!
Ha testünk gyarló, s lankadunk,
Légy mindig éber gyámolunk.
Őzd messze tılünk ellenünk,
Szent békességet add nekünk,
Te jársz, vezér, utunk elıtt,
Veszélytıl védjen szent erıd.
Add, ismerjük meg az Atyát,
Te általad, és egy Fiát,
És kettejüknek lelke, Te,
Örökre légy lelkünk hite.
Az Istent áldjuk: jó Atyát,
S ki felkelt sírból; szent Fiát,
S a Lelket, szívünk vígaszát.
Most és örök idıkön át.

Amen
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Te Deum
Téged, Isten dicsérünk, * téged Úrnak ismérünk.
Téged, örök Atyaisten * mind egész föld áld és tisztel.
Téged minden szép angyalok * Kerubok és Szeráfkarok.
Egek és minden hatalmak * szüntelenül magasztalnak.
Szent vagy, szent vagy, * erısséges szent Isten vagy !
Nagyságoddal telve ég, föld,* dicsıséged mindent bétölt.
Téged dicsér, egek Ura * apostolok boldog kara.
Dicséretes nagy próféták * súlyos ajka hirdet és áld.
Jeles mártírseregek * magasztalnak tégedet.
Vall tégedet világszerte * szent Egyházad ezerszerte.
Ó Atyánk, téged *s mérhetetlen nagy Fölséged.
S azt, ki hozzánk tıled jött le * Atya igaz Egyszülöttje.
És áldjuk veled * Vigasztaló Szentlelkedet.
Krisztus, Isten Egyszülöttje * Király vagy te mindörökre.
Mentésünkre közénk szálltál * szőzi méhet nem utáltál.
Halál mérgét megtiportad * mennyországot megnyitottad.
Isten jobbján ülsz most széket *: Atyádéval egy fölséged.
Onnan leszel eljövendı *: mindeneket ítélendı.
(Itt meghajlunk vagy letérdelünk.)
Téged azért, Uram, kérünk,* mi megváltónk, maradj vélünk!
Szentjeidhez végy fel égbe * az örökös dicsıségbe!
Szabadítsd meg, Uram, néped, * áldd meg a te örökséged!
Te kormányozd, te vigasztald * mindörökké felmagasztald!
(Fölegyenesedünk vagy fölállunk.)
Mindennap dicsérünk téged, * szent nevedet áldja néped.
Bőntıl e nap ırizz minket * és bocsásd meg vétkeinket!
Irgalmazz, Uram, irgalmazz ;* híveidhez légy irgalmas!
Kegyes szemed legyen rajtunk * tebenned van bizodalmunk.
Te vagy Uram, én reményem, * ne hagyj soha szégyent érnem!
A fölséges Isten dicsérete
1
2

3
4

5

6

Szent vagy, egyetlen Úristen, ki csodákat mővelsz.
Erıs vagy, nagy vagy, fölséges vagy, te vagy a mindenható király,
Szentséges Atya, ég és föld királya.
Hármas és egy Úr vagy, istenek Istene, te vagy a jó, minden jó, a legfıbb jó, az Úr, az élı és igaz Isten.
Te vagy a szerelem, a szeretet; te vagy a bölcsesség, te vagy az alázat, te vagy a türelem.
Te vagy a szépség, te vagy a kedvesség, te vagy a biztonság, te vagy a megnyugvás, te vagy az öröm,
te vagy reményünk és vígasságunk, te vagy az igazságosság, te vagy a mértékletesség,
te vagy a minket egészen betöltı gazdagság.
Te vagy a szépség, te vagy a kedvesség, te vagy védelmezınk, ırállónk és oltalmazónk;
te vagy az erısség, te vagy az enyhülés.
Te vagy a reményünk, te vagy a hitünk, te vagy a szeretetünk, te vagy minden édességünk,
te vagy a mi örök életünk:
Nagy és csodálatos Úr, mindenható Isten, irgalmas Üdvözítı.
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Általános imaszándékok:
1.
2.
3.
4.
5.

Az egyházi vezetıkért, hogy életük megújuljon a Szentlélekben, és az Úr vezesse döntéseiket.
A keresztények egységéért, hogy Jézusban egymásra találjanak.
Izraelért, hogy Jézusban felismerje a Megváltót, és Krisztus hőséges tanítványai legyenek.
Az Egyházért, hogy a pünkösdi kegyelmek megújuljanak a hívık életében.
Nemzetünkért, hogy az emberek, elfogadják Jézust Uruknak és Megváltójuknak.

6. Róma püspökéért, hogy mindig a Lélek vezetése nyilvánuljon meg döntéseiben és felismerve
az idık jeleit, Jézus örömhírét pünkösdi tőzzel hirdesse.
7. Népünk püspökeiért, hogy lángoló szeretettel és a Lélek bölcsességével vezessék a rájuk
bízottakat.
8. A papokért, hogy Jézus legyen elsı az életükben, és a Szentlélek kenete vezesse szolgálatukat.
9. A szerzetesekért, hogy Jézus uralma alatt élve prófétai jellé váljanak a világ számára.
10. A krisztusi közösségben élıkért, hogy Jézust és az Atyát szüntelenül magasztalják, a
Szentléleknek engedelmeskedjenek, a rászorulókon segítsenek, és a hivatásukat betöltsék.

11.
12.
13.
14.
15.

A világi vezetıkért, hogy meghajoljanak Isten nagysága elıtt.
A köztársasági elnökért, hogy a Szentlélek törvényei szerint ırködjön népünk felett.
A miniszterelnökért, hogy Jézust beengedje életébe, és a Lélek vezetésére hallgasson.
Az ellenzék vezetıjéért, hogy a Szentlélek ereje és bölcsessége vezérelje döntéseit és tetteit.
A parlament elnökéért, hogy mindig az örök emberi értékeket segítse érvényesülni.

16.
17.
18.
19.
20.

A bajbajutottakért, hogy megtapasztalják az isteni gondviselést.
A háborútól szenvedıkért, hogy megtapasztalják Isten szabadítását és a könyörületet.
A betegségben szenvedıkért, hogy Isten gyógyító szeretetét az életükbe fogadják.
Az igazságért üldözött emberekért, hogy békére és megnyugvásra találjanak.
A hajléktalanokért és a nincstelenekért, hogy biztonságos megélhetésre és otthonra leljenek.

21. A természeti katasztrófáktól szenvedıkért, hogy isteni gondviselésre és emberi segítségre
leljenek.
22. Szeretteinkért és jótevınkért, hogy békében élhessenek, és Isten irgalmában nyerjék el az örök
életet.
23. A ránk bízottakért, hogy rajtunk keresztül Isten szeretetét és gondviselését tapasztalják meg.
24. A városért (faluért) ahol élünk, hogy az emberek megismerjék Jézus szabadító erejét.
25. Minden jelenlevıért, hogy örömben betöltsük azt a hivatást, amit isten számunkra tervezett.
„Jó dolog az Urat áldani, * énekkel magasztalni nevedet, Fölséges; már hajnalban hirdetni jóságodat, * és
éjszaka zengeni hőségedet.”17 Mégis, hogy az egoizmus fertızı ágensei el ne hatalmasodjanak rajtunk, nem elég,
ha csak mi melegszünk az Úr tüzénél, hanem minden rászorulót Isten elé kell vinnünk közbenjáró imáinkkal!
Ezért a fenti szándékokon túl, emlékezzünk meg mindenkirıl, akit Isten elénk hoz. Bátran mondjuk, „Uram, akit
szeretsz beteg (nyomorult, szenved etc), tedd rá kezeidet”. És az Úr válaszol, „Megyek, és meggyógyítom.”

17

91. zsoltár

