Ároni áldás

Áldjon meg téged az Úr,
áldjon meg téged az Úr,
és őrizzen meg tégedet!
Világosítsa meg az Úr
az Ő orcáját terajtad,
és könyörüljön terajtad!
Fordítsa az Úr az Ő orcáját rád,
és adjon békét tenéked!
Ámen.
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Utolsó Vacsora Római Katolikus Plébánia
Tab, 2012

A szeretet parancsa
1.
Szeresd Uradat, Istenedet
teljes szívedből,
teljes lelkedből,
teljes elmédből
és minden erődből.
2.
Szeresd felebarátodat,
mint önmagadat.

Jézus „új parancsa”
Úgy szeressétek egymást,
amint én szerettelek titeket.

Uram, tégy engem békéd eszközévé
Uram, tégy engem békéd eszközévé,
hogy szeressek ott, ahol gyűlölnek,
hogy megbocsássak ott, ahol megbántanak,
hogy összekössek, ahol széthúzás van,
hogy reménységet keltsek,
ahol kétségbeesés kínoz,
hogy fényt gyújtsak, ahol sötétség uralkodik,
hogy örömet hozzak oda, ahol gond tanyázik.
Uram, segíts meg, hogy törekedjem
nem arra, hogy megvigasztaljanak,
hanem hogy én vigasztaljak,
nem arra, hogy megértsenek,
hanem arra, hogy én megértsek,
nem arra, hogy szeressenek,
hanem hogy én szeressek.
Mert aki így ad, az kapni fog,
aki elveszíti magát, az talál,
aki megbocsát, annak megbocsátanak,
aki meghal, az fölébred az örök életre.

(vö. Jn 13,35)

Assisi Szent Ferenc
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Loyolai Szent Ignác napi imája
Katolikus köszöntés
Krisztus lelke, szentelj meg engem!
Krisztus teste, üdvözíts engem!
Krisztus vére, ihless meg engem!
Krisztus oldalából kifolyó víz,
moss tisztára engem!
Krisztus kínszenvedése,
erősíts meg engem!
Ó, jóságos Jézus, hallgass meg engem!
Szent sebeidbe rejts el engem!
Ne engedd, hogy elszakadjak tőled!
A gonosz ellenségtől oltalmazz engem!
Halálom óráján hívj magadhoz engem!
Add, hogy eljussak hozzád,
és szentjeiddel dicsérjelek téged,
mindörökkön-örökké.
Ámen.
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- Dicsértessék

a Jézus Krisztus!
- Mindörökké! Ámen.

Keresztvetés
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
Ámen.

A Szentháromság dicsőítése
Dicsőség az Atyának, a Fiúnak
és a Szentléleknek,
miképpen kezdetben,
most és mindörökké. Ámen.
3

Az Anyaszentegyház parancsai
Az Úr imája
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 vétkezőknek;
és ne vígy minket kísértésbe,
de szabadíts meg a gonosztól!
Ámen.
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1. A vasárnapot és a kötelező ünnepeket szentmisével és pihenéssel szenteld meg!
2. A pénteki bűnbánati napokat és a parancsolt böjtöket tartsd meg!
3. Évente gyónjál és legalább a húsvéti időben áldozzál!
4. Házasságodat az Egyház törvényei szerint kösd
meg, és gyermekeidet katolikus módon neveld!
5. Az Egyházat anyagi hozzájárulásoddal is támogasd!

A keresztút
1. Jézust halálra ítélik
2. Jézus vállára veszi a keresztet
3. Jézus először esik el a kereszt súlya alatt
4. Jézus Anyjával találkozik a keresztúton
5. Cirenei Simon segíti vinni Jézusnak a keresztet
6. Veronika megtörli kendőjével Jézus arcát
7. Jézus másodszor esik el a kereszt súlya alatt
8. Jézus beszél a síró asszonyokhoz
9. Jézus harmadszor esik el a kereszt súlya alatt
10. Jézust megfosztják ruhájától
11. Jézust keresztre szegezik
12. Jézus meghal a kereszten
13. Jézust leveszik a keresztről és Anyja ölébe helyezik
14. Jézust eltemetik
25

Tízparancsolat
1. Uradat, Istenedet imádd, és csak neki szolgálj!
2. Isten nevét hiába ne vedd!
3. Az Úr napját szenteld meg!
4. Atyádat és anyádat tiszteld!
5. Ne ölj!
6. Ne paráználkodj!
7. Ne lopj!
8. Ne hazudj,mások becsületében kárt ne tégy!
9. Felebarátod házastársát ne kívánd!
10. Mások tulajdonát ne kívánd!

Apostoli hitvallás

Mennyei Atyám, köszönöm, hogy megbocsátottál. Újra tiszta lelkű, boldog gyermek vagyok.
Segíts jónak lenni. Ámen.
(Végezd el az elégtételt.)

HISZEK EGY ISTENBEN,
mindenható Atyában,
mennynek és földnek Teremtőjében.
És Jézus Krisztusban,
az Ő egyszülött Fiában, a mi Urunkban;
aki fogantatott Szentlélektől,
született Szűz 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 élőket és holtakat.
Hiszek Szentlélekben.
Hiszem a katolikus Anyaszentegyházat;
a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát;
a test feltámadását és az örök életet.
Ámen.
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Bánatima
Teljes szívemből bánom minden bűnömet, mert
azokkal a Jóistent megbántottam. Erősen fogadom, hogy Isten segítségével a jóra törekszem és
a bűnt és a bűnre vezető alkalmat elkerülöm.
Ámen.

Gyónás utáni ima

Nicea-Konstantinápolyi Hitvallás
Hiszek az egy Istenben,
mindenható Atyában, mennynek és földnek,
minden láthatónak és láthatatlannak Teremtőjében.
Hiszek az egy Úrban, Jézus Krisztusban,
Isten egyszülött Fiában,
aki az Atyától született az idő kezdete előtt.
Isten az Istentől, Világosság a Világosságtól,
valóságos Isten a valóságos Istentől,
született, de nem teremtmény,
az Atyával egylényegű; és minden általa lett.
Értünk, emberekért, a mi üdvösségürmért
leszállott a mennyből.
Mindnyájan mélyen meghajolnak:
Megtestesült a Szentlélek erejéből
Szűz Máriától, és emberré lett.
Felegyenesednek:

Imádság tanulás előtt
Jöjj Szentlélek Isten,
világosítsd meg értelmemet,
és erősítsd emlékezetemet,
hogy megismerjem az igazat,
és a jót el ne feledjem. Ámen.

Imádság tanulás után

Poncius Pilátus alatt értünk keresztre feszítették,
kínhalált szenvedett és eltemették.
Harmadnapra feltámadott az Írások szerint,
fölment a mennybe, ott ül az Atyának jobbján,
de újra eljön dicsőségben, ítélni élőket és holtakat,
és országának nem lesz vége.

Hála neked, Istenem,
mert minden jóság és igazság tőled van.
Add, hogy annyit csökkenjen hiúságom,
amennyit tudásom gyarapodott. Ámen

6
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Imádság tanítás előtt
Kérünk Téged jóságos Istenünk,
segíts bennünket, és add ránk áldásodat,
hogy buzgók és
figyelmesek legyünk a tanulásban,
és mindenben kövessük szent akaratodat.
Légy velünk,
hogy hű gyermekeidhez méltóképpen éljünk,
felebarátaink javára, lelkünk üdvösségére.
Ámen.

Imádság tanítás után
Hálát adunk Neked, Mennyei Atyánk,
hogy kegyelmedből ma is előbbre jutottunk
magunk és világod megismerésében.
Vezess kérünk tovább,
az igaz élet útján,
a jóság és a boldogság felé.
Áldd meg jó Atyánk édes hazánkat,
szüleinket, nevelőinket,
áldj meg mindnyájunkat,
hogy mi is áldhassunk Téged, mindörökké.
Ámen
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Hiszek a Szentlélekben, Urunkban és éltetőnkben,
aki az Atyától és a Fiútól származik;
akit éppúgy imádunk és dicsőítünk,
mint az Atyát és a Fiút.
Ő szólt a próféták szavával.
Hiszek az egy, szent, katolikus
és apostoli Anyaszentegyházban,
vallom az egy keresztséget a bűnök bocsánatára,
várom a holtak feltámadását
és az eljövendő örök életet.
Ámen.

Az isteni erények felindítása
Istenem, hiszek tebenned,
mert örökké igazmondó vagy.
Istenem, remélek tebenned,
mert mindenkor hű és irgalmas vagy.
Istenem, mindennél jobban szeretlek téged,
mert végtelenül jó és szeretetreméltó vagy.

Jézus örömhíre
Mennyei Atyánk végtelenül szeret minket, meghív
országába, gyermekévé fogad, és földi életünk után
hazavár az örök életre.
7

Az angyali üdvözlet

Imádság étkezés előtt

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az
Úr van teveled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk, Szűz Mária,
Istennek szent Anyja, imádkozzál érettünk, bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen.

Édes Jézus, légy vendégünk,
Áldd meg, amit adtál nékünk!
Adjad Uram, hogy jól essék,
Jézus neve dicsértessék! Ámen.
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Imádság étkezés után
Aki ételt, italt adott,
Annak neve legyen áldott!
Mi jól laktunk, hála Isten,
Annak is adj, kinek nincsen! Ámen.
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Őrangyal

Az Úr angyala

Őrangyalom, szívből kérlek,
Bűntől, bajtól őrizzél meg.
Életemben légy vezérem,
Halálomkor állj mellettem.
Ámen.

V: Az Úr angyala köszönté a Boldogságos Szűz
Máriát, és ő méhébe fogadá Szentlélektől szent
Fiát.
Üdvözlégy, Mária…

Ima a szülőkért
Jó Isten, Te adtál nekem
szerető szülőket.
Jóságukért oltalmazzad,
és áldd meg, kérlek, őket!
Add, hogy mindig úgy szeressem,
mint Te Szűz Anyádat,
add, hogy sohase érje őket
miattam a bánat! Ámen.

Ima a halottakért
Adj, Uram, örök nyugodalmat nekik!
És az örök világosság fényeskedjék nekik!
Nyugodjanak békességben!
Ámen.
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V: Íme az Úrnak szolgálóleánya, legyen nekem
a te igéd szerint.
Üdvözlégy, Mária…
V: És az Ige testté lőn, és miköztünk lakozék.
Üdvözlégy, Mária…
Imádkozzál érettünk, Istennek szent Anyja, hogy
méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
Könyörögjünk! Kérünk téged, Úristen, öntsd
lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent Fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk. Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.
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Szűz szülője Istennek
Szűz szülője Istennek, engedd, hogy tied legyek.
Tied élet s halálban, tied jó és balsorsban,
tied küzdve, szenvedve, tied most és örökre.
Szűz szülője Istennek, engedd, hogy tied legyek.
Anyám, benned bízom és remélek,
Anyám, teutánad epedek.
Anyám, te jóságos, kegyelmezz,
Anyám, te hatalmas védelmezz.
Anyám, ó jöjj, segíts küzdeni!
Anyám, ó jöjj segíts szenvedni!
Anyám, ó jöjj, ne hagyj elveszni!
Hiszen tudsz segíteni, ó hatalmas!
Akarsz is segíteni, ó irgalmas!
Kell is segítened, ó hűséges!
Fogsz is segíteni, ó kegyelmes!

Esti himnusz
Immár a nap leáldozott,
Teremtőnk, kérünk tégedet:
légy kegyes, és maradj velünk,
őrizzed, óvjad népedet.
Álmodjék rólad a szívünk,
álmunkban is te légy velünk,
téged dicsérjen énekünk,
midőn új napra ébredünk!
Adj nekünk üdvös életet,
szítsd fel a szív fáradt tüzét,
a ránk törő rút éjhomályt
világosságod rontsa szét!
Kérünk, mindenható Atyánk,
Úr Jézus Krisztus érdemén,
ki Szentlélekkel és veled
uralkodik, s örökre él. Ámen.

Szent Mihály arkangyal,

Anyám, te vagy a kegyelmek anyja,
Szomorúak vigasztalója,
Bűnösök oltalmazója és menedéke,
Föld reménye s mennyek ékessége!

védelmezz minket a küzdelemben; a sátán gonosz
kísértései ellen légy oltalmunk! Esedezve kérjük:
„Parancsoljon neki az Isten!” Te pedig, mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet,
akik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten
erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére! Ámen.
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Esti imádság
Ó, édes Istenem!
Hálát mond a lelkem,
hogy egész napon át
úgy szerettél engem.
(lelkiismeretvizsgálat)
Bánom sok vétkemet,
Szent Fiadnak vére
mossa meg kegyesen
szívemet fehérre!
Virrasszon felettem
gondviselő szemed!
Kérlek, óvd az éjjel
testemet, lelkemet!
Szűz Anyám és őrangyalom,
Legyetek énvelem,
ha ti rám vigyáztok,
nyugodt lesz éjjelem. Ámen.

Más esti imádság
Kezed közé leteszem
Elmúlt napom, Istenem.
Minden munkám, örömöm,
Ami jó volt, köszönöm.
Ígérem, még jobb leszek
Őrizd Uram, gyermeked. Ámen.
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Ki kérte még segítségedet hasztalanul?
Ki távozott tőled meghallgatatlanul?
Azért bizton mondom minden szenvedésben:
Mária mindig segít, minden időben.
Biztosan állítom életben s halálban:
Mária mindig segít, minden balsorsban.
Azért hiszem s meghalok ezen hitemben,
hogy veled leszek ó Anyám, fönn az égben.
Szűz szülője Istennek,
engedd, hogy tied legyek.
Ámen.

Salve Regina
Üdvöz légy, Úrnőnk, irgalmasságnak asszonya!
Élet, édesség, reménycsillag, áldunk.
Most kérve kérlel Évának száműzött népe.
Hozzád sóhajtozunk, sírva és zokogva
siralmaink völgye mélyén.
Hallgass meg hát, égi közbenjárónk!
Kegyes Anyánk, két szemed áldott sugarát
fordítsd ránk végre!
És Jézust mutasd nekünk,
méhed szent gyümölcsét,
hogy őt e számkivetés múltán lássuk!
Ó áldott, ó drága, ó édes, szép Szűz Mária!
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A szentolvasó (rózsafüzér)
A rózsafüzér-ájtatosság hagyományos módon:
A rózsafüzért keresztvetéssel kezdjük, majd elmondjuk az Apostoli hitvallást. Az első szemekre
elmondjuk a bevezető imákat: Mi Atyánk…, három Üdvözlégy Mária a megfelelő titkokkal és
Dicsőség. Ezt követően kezdjük az első tizedet a
Miatyánkkal és a tíz Üdvözléggyel. A tizedek
végén a Dicsőséget imádkozzuk. Sok helyen szokásban van, hogy elimádkozzák a következő
imádságot:
Ó, Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg
minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Ámen.
Az örvendetes olvasó
A bevezető három Üdvözlégyre:
1. aki hitünket növelje,
2. aki reményünket erősítse,
3. aki szeretetünket tökéletesítse,
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94. Zsoltár
Jöjjetek, örvendezzünk az Úrnak, *
és ujjongjunk üdvünk sziklája előtt!
Lépjünk színe elé háladallal, *
magasztaljuk őt hangos énekszóval!
Mert az Úr valóban nagy Isten, *
az összes isteneknél dicsőbb király.
A föld mélységei az ő kezében vannak, *
és övé a hegyek minden orma.
Övé a tenger, az ő műve, *
a szárazföld is az ő keze alkotása.
Jöjjetek, boruljunk le, hódoljunk előtte, *
hulljunk térdre Urunk, Alkotónk előtt,
mert ő a mi Istenünk, *
mi meg háza népe és kezének nyája.
Bárcsak hallgatnátok ma az ő szavára: *
„Ne legyetek kemény szívűek,
mint Meribánál, Massza napján a pusztában, †
ahol atyáitok megkísértettek engem, *
és próbára tettek, bár látták számos csodámat.
Negyven évig terhemre volt ez a nemzedék, *
azt mondtam: Ez a nép tévelygő szívű.
Nem ismerték meg utaimat, †
ezért haragomban kimondtam eskümet: *
Nyugalmam helyére nem juthatnak el!”
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Reggeli imádság
Szívem első gondolata
Hozzád száll fel, Istenem.
Te őriztél meg az éjjel,
maradj ma is énvelem!
Téged áldlak és imádlak,
mint szerető gyermeked.
Szívem csakis azt akarja,
ami kedves Teneked.
Édes Jézus, add kegyelmed,
őrizz engem szüntelen,
hogy egész nap Neked éljek
tiszta szívvel, bűntelen!
Szűz Mária, Jézus anyja,
Te mindnyájunk anyja vagy,
oltalmazz meg minden bajtól,
kísértésben el ne hagyj! Ámen.

Más reggeli imádság
Szívből kérlek Istenem,
Ma egész nap légy velem.
Segíts meg, hogy jó legyek,
Mindenkivel jót tegyek.
Ha rám nézel e napon
Öröm legyen arcodon. Ámen.
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A tizedekre:
1. akit te, Szent Szűz a Szentlélektől fogantál,
2. akit te, Szent Szűz, Erzsébetet látogatván
hordoztál,
3. akit te, Szent Szűz a világra szültél,
4. akit te, Szent Szűz a templomban bemutattál,
5. akit te, Szent Szűz a templomban megtaláltál,
A világosság olvasója
A bevezető három Üdvözlégyre:
1. aki megtisztítson minket,
2. aki lelkünk békéjét megőrizze,
3. aki a szentségekben megerősítsen,
A tizedekre:
1. aki a Jordán vizében megkeresztelkedett,
2. aki a kánai menyegzőn kinyilvánította isteni
erejét,
3. aki meghirdette Isten országát,
4. aki a Tábor hegyén megmutatta isteni
dicsőségét,
5. aki az Eucharisztiában nekünk adta önmagát,
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A fájdalmas olvasó
A bevezető három Üdvözlégyre:
1. aki értelmünket megvilágosítsa,
2. aki emlékezetünket megerősítse,
3. aki akaratunkat tökéletesítse,
A tizedekre:
1. aki érettünk vérrel verítékezett,
2. akit érettünk megostoroztak,
3. akit érettünk tövissel koronáztak,
4. aki érettünk a keresztet hordozta,
5. akit érettünk keresztre feszítettek,
A dicsőséges olvasó
A bevezető három Üdvözlégyre:
1. aki gondolatainkat irányítsa,
2. aki szavainkat vezérelje,
3. aki cselekedeteinket kormányozza,
A tizedekre:
1. aki a halálból feltámadt,
2. aki a mennybe felment,
3. aki nekünk a Szentlelket elküldte,
4. aki téged, Szent Szűz, a mennybe fölvett,
5. aki téged, Szent Szűz, a mennyben
megkoronázott,
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Most segíts meg Mária
Most segíts meg Mária, ó irgalmas Szűzanya!Keservét a búnak, bajnak eloszlatni
van hatalmad. Hol már ember nem segíthet, a Te erőd nem törik meg. Hő imáid
gyermekidnek nem, te soha nem veted
meg. Hol a szükség kínja nagy, mutasd
meg, hogy anya vagy! Most segíts meg
Mária, ó irgalmas Szűzanya!

Oltalmad alá futunk...
Oltalmad alá futunk, Istennek szent Anyja, könyörgésünket meg ne vesd szükségünk idején. Hanem oltalmazz meg minket minden veszedelemtől, mindenkor
dicsőséges és áldott Szűz. Mi asszonyunk, mi közbenjárónk, mi szószólónk,
engeszteld meg nekünk szent Fiadat,
ajánlj minket szent Fiadnak, mutass be
minket szent Fiadnak. Ámen.
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