ISKOLAI IMÁDSÁGOK
ÁLTALÁNOS IMÁK
1.) Fogadd el Uram, szabadságomat, fogadd egészen.
Vedd értelmemet, akaratomat, s emlékezésem.
Mindazt amim van, és ami vagyok, Te adtad ingyen.
Visszaadok, Uram, egyszerre mindent.
Legyen felettem korlátlan úr rendelkezésed.
Csak egyet hagyj meg ajándékul: szeretnem Téged.
Csak a szeretet maradjon enyém a kegyelemmel,
s minden, de minden gazdagság enyém, más nem kell. Ámen.
(Loyolai Szent Ignác)
***
2.) Szentlélek Isten jöjj közénk, áraszd el lelkünket ajándékaiddal:
Jöjj, bölcsesség Lelke, taníts meg rá, hogy minden gondolatunkat és
cselekedetünket elsősorban Istenre irányítsuk.
Jöjj, értelem Lelke, hogy fényeddel hitünk tanítását helyesen értelmezzük,
és a teremtett világ titkait megismerjük.
Jöjj, jó tanács Lelke, hogy minden ügyünkben és kételyünkben
megismerjük a helyes utat, és a jót válasszuk.
Jöjj, erősség Lelke, hogy a bajban és a világ kísértései között mindig
hozzád ragaszkodjunk.
Jöjj, tudomány Lelke, hogy szívünk, értelmünk nyitott legyen a tudás
befogadására, és tanáraink segítségével igazságaidat megismerjük.
Jöjj, jámborság Lelke, hogy buzgóbbak legyünk követésedben és egymás
szeretetében.
Jöjj, istenfélelem Lelke, hogy Isten jelenlétére mindig gondoljunk, és
elkerüljük, ami ellenkezik akaratával.
***
3.) Urunk, Jézus Krisztus! Te apostolaidnak a Szentlelket küldted, hogy
mindent jól megértsenek, és helyesen cselekedjenek. Kérünk, küldd el őt
nekünk is, hogy velünk legyen az iskolában minden órán, és segítsen
feladataink megoldásában. Kérlek, Uram, adj nekünk jó tanítókat, rendelj
mellénk igazi barátokat, s óvj az olyan társaktól, akik rosszra csábítanak.
Légy mellettünk, segítsd tanítóinkat és ez egész osztályt. Szűzanyánk, aki
gondot viseltél szent Fiadra, amikor még gyermek volt, kérünk vigyázz
ránk, és segíts minket Fiad nyomában járni. Ámen.
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4.) Krisztus lelke, szentelj meg engem.
Krisztus teste, üdvözíts engem.
Krisztus vére, ihless meg engem.
Krisztus oldalából kifolyó víz,
tisztíts meg engem.
Ó, édes Jézus, hallgass meg engem.
Szent sebeidbe rejts el engem.
Ne engedd, hogy elszakadjak tőled.
A gonosz ellenségtől oltalmazz meg engem.
Halálom óráján hívj el engem.
És juttass el magadhoz engem.
Hogy szentjeiddel dicsérjelek téged
Mindörökkön örökké. Ámen. (Loyolai Szent Ignác)
***
5.) Uram, tégy engem békéd eszközévé, hogy
A szeretet melegét árasszam ott, ahol a gyűlölet pusztít;
Hogy megbocsássak, ahol a bűn tombol;
Hogy egyesítsek, ahol a széthúzás diadalmaskodik;
Hogy igazságot vigyek oda, ahol tévedés van;
Hitet, ahol sötétség van;
Örömet, ahol szenvedés van!
Mindezt nem azért, hogy engem vigasztaljanak, hanem hogy én
vigasztaljak másokat.
Nem azért, hogy engem szeressenek, hanem hogy én szeressek.
Mert midőn adunk, ugyanakkor kapunk,
Midőn megbocsátunk, megbocsátást nyerünk,
midőn meghalunk, új életre ébredünk. Ámen.
(Assisi Szent Ferenc)
6.) Isteni bölcsesség, vezess engem!
Isteni hatalom, erősíts engem!
Isteni jóság, kegyelmeddel árassz el engem!
Isteni lélek tüzesíts át engem!
Isteni szeretet, karolj át engem!
Isteni akarat, rendelkezzél velem!
Isteni szent fölség, szentelj meg engem!
Én Istenem kegyessége, vigasztalj meg engem!
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Istenem fényessége, világosíts meg engem!
Isten irgalmassága mentse meg a lelkem!
Szentháromság egy Isten, áldj meg engem!
Áldj meg életemben, áldj meg halálomban;
Áldj meg itt a földön és az örökkévalóságban! Ámen
REGGELI IMÁK
7.) 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.
***
8.) Szívem első gondolatja, hozzád száll fel, Istenem.
Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is énvelem.
Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked,
Szívem csak is 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.
***
9.) Elmúlt az éj, Istenem, egészségben felébredtem.
Ez új napon oltalmazz, kísértésben el ne hagyj!
Atyai gondviselésed e napot töltse be egészen.
Téged szívem áld és dicsér, köszöntelek minden jóért. Ámen.
***
10.) Mennyei Atyánk, kérünk Téged, az új napon oltalmazz minket.
Ki mindenütt ott vagy, Te vagy szívünkben a Nap.
Óvj meg minket minden bajtól.
Óvd meg az embereket, kik reggeltől estig szeretnek, gondoznak minket.
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Mennyei Atyánk köszönjük, hogy itt vagy, s hogy bármit is teszünk, el
sosem hagysz. Ámen.
***
11.) Reggeli ének
Hálát adok, hogy itt a reggel, hálát adok az új napon.
Hálát adok, hogy minden percem Néked adhatom.
Hálát nemcsak a jó testvérért, hálát mindenkiért adok.
Hálát adok, hogy minden sértést megbocsáthatok.
Hálát adok, hogy munkát küldesz, hálát adok, hogy fény ragyog.
Hálát adok, hogy lelkem fényes és boldog vagyok.
Hálát adok a vidám percért, hálát, ha szomorú leszek.
Hálát adok, ha adsz elém célt, és kezed vezet.
Hált adok, hogy hallom hangod, hálát adok a jó hírért.
Hálát adok, hogy tested adtad minden emberért.
Hálát adok az üdvösségért, hálát adok, hogy várni fogsz.
Hálát adok, hogy ma reggel még hálát adhatok.
12.) Reggeli himnusz
Ragyogva fénylik már a nap,
Az Úrhoz szálljon énekünk,
Hogy minden ártót űzzön el,
Járjon ma mindenütt velünk.
Nyelvünket fogja fékre ma:
Ne szóljon rút perek szava.
Szemünket védőn óvja meg,
A hívságot ne lássa meg.
Lakjék szívünkben tisztaság,
Távozzák minden dőreség.
A testnek dölyfét törje meg
Étel s italban hősi fék.
Hogy majd a nap, ha távozott,
S az óra újra éjt hozott,
Lemondásunk szent éneke
Legyen az Úr dicsérete. Ámen.
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***
13.) Reggeli litánia
A mai reggelért
Mert pihenést adtál az éjszaka
Mert szeretsz bennünket
Mert velünk vagy
Mert békében élhetünk
Mert gondoskodsz rólunk
Mert megbocsátasz nekünk

Bűneinkért
Lustaságunkért
Elmulasztott tetteinkért
Felesleges szavainkért
Ki nem mondott szavainkért
Hazugságainkért
Hamis ítéleteinkért
Veszekedéseinkért
Haragunkért
Irigységünkért
Csúfolódásainkért
Csüggedéseinkért

Hálát adunk neked, Urunk!

Irgalmazz nekünk, Urunk!

Amikor elfáradtunk
Légy velünk, Urunk!
Amikor kísértést szenvedünk
Amikor imádkozunk
Amikor tanulunk
Amikor dolgozatot írunk
Amikor nehéz másokat elviselni
Amikor nehéz önmagunkat elviselni
Amikor megbántanak minket
Amikor magányosak vagyunk
Amikor nem értünk semmit
Amikor megértésre vágyunk
Akit társul adsz mellénk
Szüleinket
Testvéreinket
Tanárainkat

Áldd meg, Urunk!
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Barátainkat
Iskolánkat
Betegeinket
Akik ma felelnek
Akik ínséget szenvednek
Akik Téged keresnek
Hitünk erejét
Reményünk vigasztalását
Szeretetünk örömét

Köszönjük neked, Urunk!

***

Ima a szülőkért
Jóságos mennyei Atyám! Szeretetből édesapát és édesanyát
ajándékoztál nekem a földön, akik életet adtak nekem (és testvéreimnek).
Ők kereszteltek meg, nekik köszönhetem hitemet és istengyermekségem.
Ők védtek, védenek és oltalmaznak ma is minden bajtól, és áldozatos
szeretettel gondoskodnak rólam. Értük könyörgök hozzád. Jutalmazd meg
őket mindazért a testi és lelki jóért, amit nekem nyújtanak. Adj nekik erőt,
buzgóságot, hogy akaratodat szívesen teljesítsék. Tartsd meg őket jó
egészségben, örömben és békében. Vigasztald meg őket, ha az élet sok
gondjai között erőt vesz rajtuk a fáradság vagy csüggedés. Taníts meg
engem arra, hogy szüleimet szeressem, rájuk mindig fölnézzek, hibáikat
megértsem, és erőmhöz mértem segítsem őket. Ámen.
Ima a tanárokért
Istenem! Köszönöm, hogy tanítókat adtál mellém, akik önzetlenül adják
nekem tudásukat. Áldd meg, és jutalmazd meg őket türelmes
fáradozásaikért. Segíts abban, hogy minden jót és értékeset megtanuljak
tőlük, és ezzel Neked is örömet szerezzek. Ámen.
Tanítás előtti ima
A te neveddel kezdjük, Uram, tanulásunkat, és a te áldásodat kérjük
munkánkra. Légy mellettünk és őrizz a mai napon minket. Adj örömet, jó
reményt, erőt és hitet. Segíts minket, hogy a tudást keresve felismerjük
akaratodat. Segíts, hogy munkánkkal, imánkkal kiérdemeljük áldásodat.
Ámen.
Tanítás utáni ima
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Urunk, Jézus Krisztus, Te vagy az út, amelyen járnunk kell, az igazság,
amelyet keresve keresünk, az élet, amely igazi boldogságunk. Hálát
adunk mindenért, amit ma kaptunk tőled. Áldd meg Egyházunkat,
hazánkat, szüleinket, tanárainkat és diáktársainkat. Segíts továbbra is,
hogy úgy szeressük egymást és minden embert, ahogy tanítványaidhoz
illik. Add, hogy sikereink és kudarcaink egyformán hozzád vezessenek. Te
pedig vezess minket Atyádhoz, aki veled és a Szentlélekkel él és
uralkodik. Ámen.

Az Egyház könyörgései
1. Mennyei Atyánk, fogadd jóságosan hozzád esdeklő néped imáját.
Add, hogy felismerjük, mit kell tennünk, és adj erőt, hogy megismert
kötelességeinket teljesítsük. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad
által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten
mindörökkön örökké. Ámen.
2. Urunk, Istenünk, engedd, hogy téged egész lelkünkkel imádjunk,
embertársainkat pedig őszinte szívből szeressük. A mi Urunk…
3. Istenünk, tanításodból tudjuk, hogy az őszinte és tiszta szívekben
akarsz élni. Kérünk, alakíts át minket kegyelmeddel, hogy méltó
hajlékod legyünk. A mi Urunk…
4. Mindenható Istenünk, segíts, hogy törvényedet mindenkor szem
előtt tartsuk, akaratodat pedig szóval és tettel meg is valósítsuk. A
mi Urunk…
5. Gondviselő Istenünk, a te végzéseid mindenkor valóra válnak.
Könyörögve kérünk, tarts távol tőlünk mindent, ami kárunkra
lehetne, és adj meg mindent, ami javunkra szolgál. A mi Urunk…
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6. Istenünk, minden jó tőled származik. Add meg, kérünk, hogy
sugallatodat követve helyesen gondolkodjunk, és irányításoddal a
jót meg is valósítsuk. A mi Urunk…
7. Istenünk, benned bízók erőssége, nélküled semmit sem tehet a
gyenge halandó. Kérünk, add nekünk mindenkor kegyelmed
segítségét, hogy jószándékkal teljesítsük parancsaidat, és
cselekedeteinkkel megnyerjük tetszésedet. A mi Urunk…
8. Istenünk, aki kegyelmeddel gyermekeiddé fogadtál és a világosság
fiaivá tettél minket, kérünk, tartsd távol tőlünk a tévedés homályát,
és segíts, hogy igazságod ragyogó fénye mindig tündököljön
lelkünkben. A mi Urunk…
9. Istenünk, benned bízók oltalmazója, aki nélkül semmi sem szent,
semmi sem állandó; áraszd ránk bőséges áldásodat, hogy
irányításoddal úgy használjuk a mulandó javakat, hogy szívünk már
most a maradandókhoz ragaszkodjon. A mi Urunk…

10.
Istenünk, Te mennyei kincset készítettél azoknak, akik
szeretnek téged. Adj szívünkbe irántad buzgó szeretetet, hogy
mindenben és mindennél jobban szeressünk, és elnyerjük
ígéreteidet, amelyek minden vágyunkat felülmúlják. A mi Urunk…
11.
Istenünk, a te kegyelmed ajándéka, hogy híveid egy akarattal
követnek téged. Add népednek, hogy szeressük, amit parancsolsz,
vágyakozzunk arra, amit ígérsz, és e világ változandóságai
közepette szívből ragaszkodjunk hozzád, akiben megtaláljuk igazi
örömünket. A mi Urunk…
12.
Istenünk, te megváltottál és gyermekeiddé fogadtál
bennünket. Tekints jóságosan szeretett fiaidra, és vezess el minket,
Krisztusban hívőket az igazi szabadságra és a mennyei dicsőségbe.
A mi Urunk…
13.
Mindenható, örök Isten, növeld bennünk a hitet, a reményt és
a szeretetet. Add, hogy szeressük, amit parancsolsz, és segíts, hogy
elnyerjük, amit ígérsz. A mi Urunk…
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14.
Mindenható, örök Isten, te mindig többet adsz nekünk, mint
amit megérdemlünk és kívánhatunk. Áraszd ránk irgalmadat,
bocsásd meg mindazt, amivel lelkiismeretünk vádol. És amit szinte
már kérni sem merünk, add meg túláradó atyai jóságodból. A mi
Urunk…
15. Urunk, Istenünk, add, hogy örvendezve mindig neked éljünk, mert

soha meg nem fogyatkozó és teljes öröm az, ha szüntelenül
szolgálhatunk neked, minden javak szerzőjének. A mi Urunk
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