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Hangolódjunk lelkileg a zarándoklatra! 

A zarándok zsoltárok (Zsolt 120-134) 
A zarándok zsoltárok a Zsoltárok könyvének 
egyik belső egysége, és a katolikus liturgiában 
is használjuk őket.  
A kutatók szerint a fogság után az Ún. 
„második templom”(épült Kr.e.515-ben) idején 
keletkeztek ezek a zsoltárok és a 
Jeruzsálembe történő zarándokláskor 
imádkozták őket, mintegy rákészülve a 
Templommal való találkozásra.  

 

122. Zsoltár 
Zarándok-ének. Dávidtól.  
Örvendeztem, amikor azt mondták nekem:  
»Az Úr házába megyünk.«  
És lábunk már itt áll  
udvaraidban, Jeruzsálem!  
Jeruzsálem városnak épült,  
részei pompásan egybeillenek.  
Oda járnak fel a törzsek, az Úr törzsei,  
hogy Izrael törvénye szerint hálát adjanak az 
Úr nevének.  
Ott állnak a bírói székek,  
Dávid házának székei.  
Kívánjatok békességet Jeruzsálemnek:  
»Bőségben éljenek, akik szeretnek téged!  
Békesség legyen falaid között  
és bőség tornyaidban!«  
Testvéreimért és a hozzám közelállókért 
mondom:  
»Béke legyen veled!«  
Az Úrnak, a mi Istenünknek házáért  
jót kívánok neked.  
 

Egy zarándoklat során mindig történnek 
meghökkentő, nem várt, sőt zavaró élmények. 
Egy kegyhely, mint például Lourdes is, nem 
mindig felel meg az ízlésünknek, de pont ezek 
a zarándok zsoltárok mutatják, hogy ahhoz, 
hogy valamit szépnek láthassunk szeretettel 
kel becéznünk, különben a szokatlanság 
érzése viszolygássá változhat bennünk.  
A 122. zsoltár a Templom ilyen becézése. 
Dicséri a Templom arányait, áldást mond 
Jeruzsálemre és magasztalja Isten 

Templomát. Ez a recept minden 
zarándoklathoz, hiszen amire nem készülünk 
elő, abból kimaradunk, mert egyáltalán nem 
biztos, hogy a testünk és a pszichénk úgy fog 
reagálni a bekövetkező élményre, mint ahogy 
akarjuk. Ezért kell akarattal készülni, hogy 
aztán az érzelmeknek legyen mit követnie.  
Az emberi tudat fölismeri Isten Templomának, 
a Kegyhelynek fontosságát, kiemelkedő 
jelentőségét, ezért nem bízza a találkozást a 
pillanatnyi ezernyi tényezőtől befolyásolt 
hangulatra. Saját magát akarja előkészíteni a 
találkozásra, a vallási élményre. Ezt fejezi ki a 
„főparancs” első része „Szeresd Uradat, 
Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és 
minden erődből.” (MTörv 6,5) Teljes szívből, 
teljes lélekből, minden erőből szeretni, ezt 
jelenti az imádás. A zarándok zsoltárok ebből 
az imádásból fakadnak, és az imádásra a 
teljes ember hódolatára vezetnek Isten előtt.  
Ezek a zsoltárok tükrözik a zarándoklás másik 
fontos vetületét, ami a felebaráthoz fordítja az 
embert a „főparancs” második felének 
megfelelően: „Szeresd felebarátodat, mint 
önmagadat (Lk10,27)” Ezért tartozik hozzá az 
emberi kapcsolatok rendezése, a kibékülés és 
kiengesztelődés a zarándokúthoz, illetve 
annak előkészületéhez. Aki Istennel találkozik, 
annak találkoznia kell a felebaráttal is. Nem 
lehet Isten az Atyám, ha elzárkózom a 
testvéremtől. Ennek szellemében készüljünk a 
zarándok zsoltárokkal a zarándokútra. 

 

133. zsoltár: Zarándok-ének, Dávidtól 
Íme, milyen jó és milyen gyönyörűséges,  
ha együtt laknak a testvérek!  
Olyan az, mint a drága kenet a fejen,  
amely lecsordul a szakállra,  
Áron szakállára,  
lecsordul ruhája szegélyére;  
Vagy mint a Hermon harmata, amely lehull  
Sion hegyére.  
Ott adja az Úr az áldást,  
s az életet mindörökre. 



 

A zarándoklat teológiája
"Isten kegyelméből keresztény vagyok, tetteim 
szerint nagy bűnös, hivatásom szerint 
hontalan vándor, a legalacsonyabb sorból, és 
helységről-helységre zarándokolok. 
Tulajdonom a következő: hátamon egy zsák 
száraz kenyérrel, a mellemen a Szentírás: 
ennyi mindenem." - így kezdődik egy 
ismeretlen orosz zarándok lelkinaplója, 
amelyből megtudjuk, hogy zarándokútján 
egyetlen kísérője a biblia és az imádság, célja 
pedig nem valami evilági város, "hiszen itt 
nincs maradandó hazánk, inkább az eljövendő 
után vágyódunk"(Zsid 13,14). Gabriel Marcel 
a Homo viator című könyvében azt fejtegeti, 
hogy a kinyilatkoztatás alapján úgy kell 
beszélnünk az emberről, mint aki úton van, 
akinek nincs itt maradandó hazája, hanem 
csak keresi a jövendőt. Krisztushoz kapcsoltuk 
életünket az egyház által, és meg vagyunk 
jelölve a Szentlélekkel, aki "foglaló 
örökségünkre" (Ef 1,14), de "amíg e testben 
vándorként élünk, távol járunk az Úrtól (2Kor 
5,6). A keresztény ember mindig tudatában 
volt ennek a törvényszerűségnek. Erre utal a 
második századból való Diognetoszhoz irt 
levél is: "A keresztények úgy élnek 
hazájukban, mint jövevények; mindenben 
részt vesznek, mint polgárok, de minden 
elviselnek, mint idegenek; bárhol, idegenben 
is otthon vannak, de minden haza idegen 
számukra... Testben vannak ugyan, de nem a 
test szerint élnek. A földön vándorolnak, de a 
mennyben van polgárságuk."  
A zarándoklat a keresztény élet egyik ősi 
jelképe. A keresztény ember, úton lévő ember, 
aki nem feledkezik meg arról, hogy az 
embernek miután kiűzetett a paradicsomból 
végig kell mennie a bűn és szabadulás hosszú 
és gyötrelmes útján, és csak élete végén juthat 
el a mennyei Jeruzsálembe, hogy ott Istennel 
és Krisztussal találkozzon (Jel 21-22). A 
zarándoklat tehát nem csupán egy ősrégi, 
szinte minden vallásban meglévő szokás, 
hanem az emberi élet tükre. 
Olyan népnek vagyunk az örökösei, amelyhez 
Ábrahám, Mózes, a próféták, Mária és Jézus 
is tartoznak: "Emlékezz rá: Atyád vándorló 
arám volt" (Mtörv 26,5). Isten újszövetségi 
népe, az úton levő, vándorló Egyház sem 
feledkezhet meg erről az igazságról. 

Az emberek legtöbbször közösségben 
vállalkoznak a zarándoklatra. A 
zarándoklatokban megmutatkozik az egyház 
egyetemessége és sokfélesége: a fiatalok, a 
betegek, stb., mind az egyház élő teste. Ezért 
a zarándoklat nemcsak az üdvösség titkának, 
hanem az egyház élő valóságának a 
megtapasztalása is. 

 
Az utóbbi időben megnövekedett a 
zarándoklatok száma, de ezek sok esetben 
nem nevezhetők igazi zarándoklatnak, hanem 
csak valamiféle "vallásos turizmusnak". Mi 
zarándokutunkat a hit és az egyházi élet 
elmélyítésének szolgálatában állítjuk. Nagy 
lehetőség ez, hiszen a zarándoklat a 
megszokott mindennapi élettel való szakítás 
jelképe és valósága, hiszen a zarándok 
átmenetileg "meghal" a mellékes dolgoknak, 
és elindul a lényeg felé vezető úton. A hívek 
közösségében megtapasztaljuk Isten létét és 
jelenlétét. A zarándoklat az imádság iskolája, 
alkalom az Isten szavának meghallására, 
lehetőség az elmélyedésre. 
Máté evangéliuma a napkeleti bölcsekről 
szóló beszámoló végén megjegyzi, hogy a 
bölcsek, miután befejezték "zarándoklatukat", 
"más úton tértek vissza hazájukba". Az 
emberré lett Fiúval való találkozás, a Megváltó 
előtti hódolat valószínűleg az ő életútjukat is 
megváltoztatta. Remélhetőleg a Szentföldi (és 
egyéb) zarándoklatok segítenek bennünket 
keresztény életutunk megújításában. 
Mindenesetre alkalmat ad ez a zarándoklat is 
arra, hogy átéljük életünk zarándok jellegét és 
lehetőséget arra, hogy megváltozott szívvel 
térjünk vissza a mindennapi életbe. 



 

Mottó: 
„A zarándoklat egy olyan út, amelyen az Isten elkápráztat bennünket látványosságokkal, de ne 
feledjük: ez egy Isten által elkezdett út, az Ő segítségével végigjárt út, melynek végén felelnünk 
kell a kérdésre: - vajon bevégeztem-e, jól végeztem-e ezt a zarándokutat? Gyűjtöttem-e olyan 
kincseket, amelyek megállják a helyüket ezen a földön, s odaát is?” 
 

A zarándoklatról: 
Az út szervezője és lelkivezetője:  

Horváth Zoltán esperes plébános 
 
Idegenvezető: 
Dan Diamond úr 

 
 
Utasbiztosítás: Mondial Assistance 
Kötvényszám: HU005044320 
Hu őrangyal mini 1704 biztosítás 
 
Az utazási iroda: 
Via Emmaus Tours, Jeruzsálem 
 

 
 
A Via Emmaus Tours egy keresztény palesztin 
családi vállalkozás.  Khoury család, akik már 
25 éve dolgoznak a turizmus területén. 

 
Szállás november 21-25, négy éjszaka: 
Ein Kerem-ben, Jeruzsálem. Notre Dame De 
Sion nővérek házában. 

Ein Kerem – Jeruzsálem Szentendréje. Egy 
csodálatos, zöld kisváros a Jeruzsálemi 
hegyekben, amely a keresztény zarándokok 
számára is egy fontos célpont. A hagyomány 
szerint itt élt Zakariás pap, és Erzsébet, akik 
Keresztelő Szent János szülei, és Erzsébet 
rokonai voltak. Mária itt látogatta meg 
Erzsébetet. A találkozásról Lukács 
evangéliuma első fejezetében olvashatunk: Lk 
1,39-56 
   Notre Dame de Sion Nővérek, NDS: egy női 
szerzetes kongregáció. - 1843: Párizsban 
alapította a Ratisbonne testvérpár a zsidók 
térítésére. 1874: nyertek pápai jóváhagyást. 
Szabályzatuk az ágostonos regulát követi. 
Kezdetben csak leányneveléssel foglalkoztak, 
később fiúkat is befogadtak. Karitatív munkát 
is folytatnak. A kórusra kötelezett nővérek 
örökimádást végeznek. 1980: 150 házban 
1340 nővér; 2002: 99 házban 656 nővér élt. 
Magyarországon 2 házuk volt. Budapesten a 
VI. Andrássy út 117. alatt hitújoncokkal, 
nyelvtanfolyammal és titkárnőképzéssel 
foglalkoztak; a XII. Miasszonyunk u. 1. alatt a 
Notre Dame De Sion R. K. Leánygimnáziumot 
vezették. 1944: budai zárdájukban 110 zsidó 
talált menedéket. A Gestapo fölfedezte őket, 
de a nővéreknek sikerült mindannyiukat 
átmenteni részben a Szent Szív Társaság 
zugligeti házába, részben magánlakásokba. - 
1948: egy vonatszerelvénnyel Nyugatra 
települtek. Erdélyben, Szatmárnémetiben van 
működő kolostoruk.) 

 
Szállás november 25-29 négy éjszaka 
Názáret, a Rosary Sisters Názáreti házában. 
A Rózsafüzér Nővérek Kongregációja az 
alapító anya 1880-as Jeruzsálemi isteni 
sugallatára indult. A Rózsafüzér Nővérek a 
fiatal arab lányok oktatására, valamint a 
lelkipásztori és szociális munkára és a 
betegek gondozására törekszenek. 1892-ben 
épült az első anyaházuk, és 1937-ben épült a 
gyönyörű templomuk Jeruzsálemben. 1960 
óta fogadnak a Szentföldön zarándokokat. 



 

A részletes programtervezet 
 

Csak tervezet, mert az időjárástól, körülmények (pl. zavargások)a program változhat, főleg az 
egyes helyek látogatásának a sorrendje! Kisebb jelentőségű hely akár ki is maradhat, vagy lehet 
helyette más, ami nem szerepel a programban. Figyelembe kell venni, hogy november végén 5 
órakor már sötét van Izraelben, minden rövidebb ideig van nyitva. 
 

November 21, csütörtök (Szűz Mária bemutatása a Templomban) 
Tel-Aviv-Jeruzsálem 
Utazás  Jeruzsálembe az Olajfák hegyére, mely az egyik legjobb kilátópont arra, hogy megértsük 
a Szentföld geográfiáját és kulcs a környező területekhez. 
Ebéd Jeruzsálemben. Ebéd után látogatás a Peter Noster (Miatyánk ) templomban, ahol Jézus 
tanította a Miatyánkot tanítványainak. Séta Virágvasárnapi úton a Dominus Flevit templomhoz, 
ahol az Úr megsiratta Jeruzsálemet. Folytatjuk a sétát a Pálma vasárnap úton, a Getszemáne 
kertbe. A Getszemáni kertben a Szenvedés Sziklája, ahol Jézus elmondta utolsó imáját. Egy kis 
elcsendesedés és ima a templom oldalában.  
Szentmise Jeruzsálem, a Getszemane kertben 15.00 órakor 
Utazás Ein Karembe. Ein Karem Jeruzsálemtől 8 km-re fekszik.  
  

November 22, péntek Szent Cecília napja 
Ein Karem- Betlehem 
Ezen a reggelen meglátogatjuk Ein-Kareme-et. Keresztelő Szent János születésének helyét. És a 
Vizitáció templomát, ahol Szűz Mária találkozott rokonával Erzsébettel, és elénekelte a 
Magnificatot.  
Szentmise Ein Karem, a Vizitáció templomában reggel 9 órakor 

Délután Betlehembe utazunk, Urunk születésének helyére, a Születés Bazilikájába. Meglátogatjuk 
a Születés Barlangját, és a Szent Katalin templomot, ahol az éjféli szentmiséket tartják. Látogatás 
a pásztorok Mezejére, ahol az angyalok jelentek meg a nyájukat őrző pásztoroknak. 
Vissza Ein Karembe, vacsora a szálláson. 
  

November 23, szombat, köznap: 
Sion hegye – Betánia – Holt tenger 
Ezen a reggelen Sion Hegyére megyünk: az Elszenderülés temploma, ahol a Boldogságos Szűz 
Mária elszenderült. Utána a Cönákulmba megyünk, az Utolsó Vacsora és Pünkösd emeleti 
termébe. Majd meglátogatjuk a Péter árulása templomot, a zsidó főpap Kaifás házát, ahol  Jézust 
fogva tartották, és Péter elárulta az Urat. 
Szentmise Jeruzsálem, a Gallicantu, Péter árulása templomban 11 órakor 
Délután látogatás  Betániába, Lázár sírja templomhoz. Utána irány a Holt-tenger, ahol megállunk 
a fürdő helyen.  
Este vissza Ein Karembe, vacsora. Vacsora után kis meglepetés 
  

November 24, vasárnap: Krisztus Király vasárnapja 
Jeruzsálem: Jézus szenvedése, utolsó órainak helyei 
Reggeli után irány Jeruzsálem óvárosa. A Sirató Fal, a Szikla Mecset és az aranykupolás El - 
Aksza mecset. Szent Anna templom é a Betesda fürdő. Az ítélkezési tér, az Antónia erőd, ahol 
Pilátus halára ítélte Jézust.  
Szentmise Jeruzsálem, a Flagellation, Jézus megostorozása templomban, 11 órakor 

Erről e helyről indul a Via Dolorosa, a keresztút, melyet végigjárunk.  Az óváros szűk utcáin 
haladva, megállva, imádkozva megyünk a keresztút tizennégy állomásán.  A Szent Sír templom. 
Kálvária, Urunk üres sírja. 
Vissza Ein Karembe, vacsora. Vacsora után Krisztus Királyi szentségimádás! 
  



 

November 25,  hétfő: Alexandriai Szent Katalin 
Jordán, a keresztelés helye  Jerikó – Kumrán- Názáret 
Reggel elhagyjuk Ein-Karemet. Irány a Jordán folyó, Jézus keresztelkedésének helye. (Qusr El-
Yehud) majd Jerikó.  Vadfügefa, ahová Zakeus felmászott. Kilátás a Megkísértés hegyére.  
Szentmise Jerikó, Pásztorok mezeje templom 12 órakor. 
Ebéd Jerikóban. Utazás a Holt tengerhez.  Qumran, a barlangok: A Qumráni tekercsek helyének 
megtekintése. Utazás a Jordán völgyében Názáret felé. 
Szállás Názáretben. Rosary Sisters Názáret házában. 4 éjszaka félpanzióval! 
  

November 26, kedd köznap:  
Názáret –Kána – Tábor hegy 
Názáret: az Angyali Üdvözlet Temploma, a barlanggal, ahol a Gábor angyal köszöntötte Máriát. 
A templom. majd a Szent Család háza, és Szent József temploma. 
Szentmise Názáret, az Angyali üdvözlet új temploma, 9, vagy 11 órakor. 

Utazás Kánába. a kánai menyegző temploma, Jézus első csodája, ahol a vizet borrá változtatta. 
Utazás Tábor hegyéhez. A Színeváltozás hegye. A csodálatos Bazilika. Rövid imádságos  idő 
ezen a gyönyörű helyen! 
Vissza a nővérek házába, vacsora. 
  

November 27, szerda 
Jézus Krisztus nyomában Galileában. 
Ezen a reggelen a Galileai tengerhez utazunk. (tó) Meglátogatjuk a csodálatos Nyolc Boldogság 
hegyet, ahol Jézus elmondta a Hegyi beszédet.   
Szentmise a Boldogságok hegyén 10 órakor. 
Tabgában megtekintjük az ókori mozaikot: a halak és kenyerek ábrázolását, ahogy Jézus jóllakat 
ötezer embert. 
Meglátogatjuk Szent Péter primátusa templomot, ahol Jézus Pétert nevezte ki elsőnek. Utána 
Kafarnaumban Péter házát tekintjük meg és a kafarnaumi zsinagógát, ahol Jézus először beszélt. 
Utána a nap csúcspontja következik:  Hajókázás a Galilaei tengeren! Megtekintjük (Jézus 
csónakját” egy 2000 éves csónakot Magdala szélén. 
Meglátogatjuk Magdalát, majd vissza Názáretbe a nővérekhez. 
Vacsora és szállás a nővéreknél. 
  

November 28, csütörtök: Banias nemzeti park – Golán-fennsík 
Ezen a reggelen Banias Nemzeti Parkba megyünk a Hermon hegy lábához, a Golan-fennsík és 
Galilea között terül el. Az Újszövetségben Máté és Márk ezt a helyet Cezarea Filippinek nevezi.  Itt 
van az a hely, ahol Péter apostol megvallja Jézust, mint Isten Fiát. Jézus pedig azt mondja neki, 
te vagy a kőszikla, melyre építem egyházamat. 
Szentmise Golán fennsík: a Péter Primátusa templomban, 10 órakor. 
 Csodálatos vízesés. Délután a Nimród kastélyhoz-várhoz megyünk. Izraelben az a legjobb, 
legnagyobb középkori vár. 
Vissza Názáretbe, szállás a nővéreknél. 
  

November 29, péntek: Haifa – Caesarea-Jaffa – Repülőtér 
Ezen a reggelen Haifába megyünk. A Kármel hegyhez. A barlanghoz, ahol Illés próféta Baál papjait 
kihívja Mukhgarában. Kármel hegyen meglátogatjuk a Stella Maris, Tengernek Csillaga 
templomot. És csodálatos panorámát teszünk Haifa városára. 
Szentmise Karmel hegyén, a Stella Maris (Tengernek Csillaga) templomban 11 órakor. 
Folytatjuk az utat  Casera Maritime a tengerparti Cesareába. (Ahol Péternek volt látomása, 
Kornéliusz házánál) meglátogatjuk a római Amfiteátrumot.  Délután Jaffába megyünk, az öreg 
romokhoz, a Jaffa kapuhoz, Szent Péter jaffai templomához. 
Vacsora Jaffában. Indulás a repülőtérre. 22.25-kor felszállás.  
Érkezés másnap, szombat 00.50-kor Budapestre. 



 

 

Ezen a térképen már látható, hogy a Holt-tenger már csak fele-harmada a réginek. Mire a Jordán 
folyó a Holt-tengerhez ér, a vizét megisszák, ellocsolják.  



 

A Szentföld az Újszövetségi időkben: 17 hely, ahol Jézus is járt! 
 

 



 

Imádságok: 

Úti imák 

Szent Patrik: úti imádáság  
Uram, Jézus, járj előttem,  
ha lankadok, állj mögöttem,  
Pajzsomként lebegj fölöttem,  
jobbról, balról segíts engem.  
Mindig téged keresselek,  
mindig találkozzam veled,  
minden léptemben szüntelen  
te, csak te jöjj szembe velem.  
Te légy szavam a nyelvemen,  
más szavával te szólj nekem.  
Minden egyes pillantásom  
mindenkiben téged lásson.  
Te légy utam az utamban,  
utam végén a jutalmam...   
Amen.  
 

Ima a zarándoklat előtt 
Istenem, a Te kezedben nyugszik minden 
ember sorsa. Add, hogy teremtett világodat 
csodálva és megóvva zarándokoljak; védd 
meg társaim, akik velem jönnek; baj, bánat ne 
érje őket, Istenem! Add, hogy a szép 
természetben, amit útközben látunk, fel tudjuk 
fedezni teremtő jóságodat. Add, hogy a 
másikban észre tudjunk venni Téged. Add, 
hogy együttlétünk közösségünk épülését 
szolgálja. Add, Urunk: a világ szépségét járja 
meg gondtalan utunk! Mindenható örök Isten, 
aki mindent dicsőségedre és az emberek 
használatára rendeltél, kérünk, áldásod 
kísérje mai napunkat. Engedd, hogy akik a 
Boldogságos Szűz oltalmában útra kelünk, 
minden kárt és veszedelmet elkerülvén, 
elérjük célunkat; és majd örömteli lélekkel, 
élményekben gazdagon térhessünk vissza 
otthonunkba.  Amen. 

 

Reggeli imák: 
Az optyinai sztarecek reggeli imája 
Uram, add nekem, hogy lelki nyugalommal fogadjam mindazt, amit a most kezdődő nap hoz a 
számomra. Add, hogy teljesen rá tudjam bízni magam szent akaratodra. A nap minden órájában, 
és mindenben Te irányíts és gyámolíts engem. Bármilyen hírt kapnék is a nap folyamán, taníts 
meg nyugodt lélekkel és azzal a szilárd meggyőződéssel fogadni azt, hogy mindenben ott van a 
Te szent akaratod. Minden szavamban és cselekedetemben vezesd gondolataimat és érzéseimet. 
Bármilyen előre nem látható eseményben ne hagyd elfelejtenem, hogy minden Tőled száll alá. 
Taníts meg őszintén és bölcsen bánni családom minden egyes tagjával, hogy senkit fel ne 
zaklassak, senkit meg ne szomorítsak. Uram, adj erőt ahhoz, hogy a nap minden fáradalmát és 
rám váró minden eseményét el tudjam viselni. Irányítsd akaratomat, és taníts meg imádkozni, 
hinni, reménykedni, tűrni, megbocsátani és szeretni. Ámen. 
 

Reggeli imádság - Dietrich Bonhoeffer  
Istenem, kora reggel hozzád kiáltok, segíts imádkozni és összeszedni a gondolataimat. Egyedül 
ez nem megy. Bennem sötétség van, nálad azonban világosság van; én egymagam vagyok, de te 
nem hagysz el engem; én csüggedő vagyok, de nálad van a segítség; én nyugtalan vagyok, de 
nálad van a békesség; bennem keserűség van, de nálad van a türelem; én nem értem a te utjaidat, 
de te ismered a helyes utat számomra. Mennyei Atyám, dicséret és hála neked az éjszaka 
nyugalmáért, dicséret és hála neked az új napért. Dicséret és hála neked minden jóságodért és 
hűségedért eddigi életemben. Sok jóval ajándékoztál meg, segíts, hogy a rosszat is elfogadjam a 
te  kezedből. Nem raksz rám több terhet, mint amennyit hordozni tudok. Gondoskodsz arról, hogy 
gyermekeidnek minden a javára váljon. Uram  mindazért, amit csak ez a nap is hoz, a te neved 
legyen áldott! Ámen. 
 



 

Lisieux-i Kis Szent Teréz reggeli imája 
Hozzon a mai nap belső békét a számodra. Bízz Istenben annyira, hogy tudd, pontosan ott vagy, 
ahol lenned kell. Ne felejtsd el a végtelen lehetőségeket, amelyek a hitből erednek. Használd az 
adottságokat, amelyeket kaptál, és add tovább a szeretetet, amely megadatott számodra. Légy 
elégedett abban a tudatban, hogy Isten gyermeke vagy. Legyen ez a tudat teljesen a tiéd, és adja 
meg lelkednek a dal, a tánc, a hála és a szeretet szabadságát. Ez mindannyiunké. 
 

Esti imák: 
 

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, hatalmas jó Atyánk, 
Úr Jézus Krisztus érdemén, 
Ki Szentlélekkel és veled 
Uralkodik, s örökké él. 

Hálát adok Neked mennyei Atyám, szeretett Fiad, a Jézus Krisztus által, hogy a mai napon 
kegyelmesen megőriztél. Kérlek bocsásd meg minden bűnömet, mert vétkeztem azokkal, és 
őrizz meg ma éjjel kegyelmesen. Mert én magamat, testemet, lelkemet és mindenemet a Te 
kezedbe ajánlom. Szent angyalod legyen velem, hogy a gonosz ellenség erőt ne vehessen 
rajtam. Ámen. 
 

Imádlak Istenem és szeretlek tiszta szívemből! 
Köszönöm, hogy megteremtettél, hogy katolikus kereszténnyé tettél, s hogy ezen a napon 
megtartottál. Bocsásd meg a nap folyamán elkövetett rosszat, s ha valami jót cselekedtem 
fogadd el azt. Őrizz engem a pihenés alatt és szabadíts meg a veszélyektől. 
Kegyelmed legyen mindig velem és szeretteimmel! Ámen. 

 
Befejeztük a napot, és hozzád jövünk, Urunk, hogy áldásodat kérjük. - Áldj meg minket Urunk! 
Mert jóságos, megértő és gyengéd tekintettel nézel a bűnösökre. - Hála neked, Urunk! 
Mert nagy a te irgalmad, megszánod a bűnösöket, akik hozzád fordulnak. - Hála neked, Urunk! 

 

A világ legrövidebb keresztútja 
Keresztút: Szedő Dénes: 
I.   Futsz az Úrtól hasztalan: áll előtted szótalan. 

II.  Élet fáját ölelem: erős, mint a szerelem.   

III. Kereszt súlya malomkő: földi ember esendő.   

IV. Szerető szív valahány, egytől egyig mind anyám. 

V.  Gyönge karral gyámolíts, igaz szívvel felüdíts.   

VI.  Vérben ázott arcomat, jegykendőül elfogadd. 

VII. Másodízben bukom el, terhem elnyom s fölemel. 

VIII. Élő fába fejsze vág, mit remél a száraz ág? 

IX. Hegytetőn, hol nincsen út, elnyúlt testem ingyen Út. 

X.  Mért csupán az ingem kell? Ölts magadra Engem fel. 

XI. Vas szögekkel veretem, aki gyűlöl, szeretem. 

XII. Föld is, ég is elhagyott, két lator közt lankadok. 

XIII. Megfeszített Istened, szép szelíden ölbe vedd. 

XIV. Földbe tér a búzaszem: kicsírázik csöndesen. 



 

Napközbeni imák  
 

Készen vagyok szívemmel, lelkemmel készen vagyok; 
Uram, minden úgy történjék, ahogy Te akarod! 
Ha azt akarod, legyek egészséges! 
Ám vállalom a fájdalmat, kínt, betegséget... 
Éljek, ha éltetsz, de örömmel meghalok, 
Ha ez akaratod! 
Vidám leszek - és úgy szenvedek; 
Mindent, mindent százszor elviselek 
Érted, mert szeretsz - és ez szent 
Akaratod! 
Tied vagyok, Uram, testestül-lelkestül, 
Egész énem Tehozzád menekül... 
Szíved a bölcsőm, melyben elringhatok, 
Ha úgy akarod! 
Feláldoztad Magad. Értem vagy Áldozat, 
Hadd legyek én is áldozat Miattad! 
Hadd legyek, én legyek a Te hasonmásod, 
És mindent úgy teszek, ahogy Te kívánod. 
 

Napjaink szentjeinek az imáiból 
Krisztus született értünk, jöjjetek, imádjuk! Hozzád jövünk, Betlehem édes Gyermeke, 
aki  megszületvén elrejtetted  istenségedet, hogy  osztozz a  mi törékeny emberi 
természetünkben. A hit  világánál  felismerünk téged  mint  igaz Istent,  aki  megtestesült  értünk. 
Te vagy az ember egyetlen Megváltója! (Szent II. János Pál) 
 
Ó Jézus, add, hogy családjainkban béke és egyetértés  uralkodjék,  hogy tiszteletben 
tartsák az imát és Isten törvényét, és  hogy a törvény megtartása ennek szeretetét is jelentse. Ó 
Jézus, élj úgy minden keresztény családban, amint egykor Názáretben éltél. Tartsd meg 
szereteted által a család egységét minden  pillanatban, és az örökkévalóságban. 
   (Szent XXIII. János pápa) 
 
Jézus karjai kitárva, hogy átöleljen engem, feje lehajtva, hogy megcsókoljon, lábai szorosan 
szögezve, hogy szabaddá  tegyen engem. Vére kiöntve, hogy  lelkemet mossa,  szíve  szélesen 
kitárva, hogy befogadjon engem. Akkor tudom, hogyan szeretett Jézus engem. 
         (Szent Kalkuttai Teréz anya) 
 
Szentséges Szűz Mária, Isten Anyja, Te ajándékoztad a világnak az igaz világosságot, Jézust, a 
te Fiadat – Isten Fiát. Te teljesen ráhagyatkoztál Isten meghívására, s így a jóság forrásává 
lettél, mely Istenből fakad. Mutasd meg nekünk Jézust. Vezess minket Őhozzá. Taníts meg 
minket megismerni és szeretni Őt, hogy mi magunk is valóban szerető emberek és az élővíz 
forrásai lehessünk egy szomjazó világban. (XVI. Benedek pápa) 
 

A belső béke 
"Hozzon a mai nap belső békét a számodra. Bízz az Istenben annyira, hogy tudd, pontosan ott 
vagy ahol lenned kell. Ne felejtsd el a végtelen lehetőségeket, amelyek a hitből erednek. 
Használd az adottságokat, amelyeket kaptál, és add tovább a szeretetet, amely megadatott 
számodra. Légy elégedett abban a tudatban, hogy az Isten gyermeke vagy. Legyen ez a tudat 
"teljesen a tiéd" és adja meg lelkednek a dal, a tánc, a hála és a szeretet szabadságát. Ez 
mindannyiunké!" 
/Kis Szent Teréz imája/ 



 

Egyetemes könyörgések a hazáért 
 
Pap: Istenünk, hazánk és népünk iránti szeretettől vezérelve hozzád fohászkodunk, kérünk, a 
magyar szentek és boldogok közbenjárására áldd meg nemzetünket. 
    Lektor: 
Adj nemzetünknek felelősségtudattal áthatott önzetlen vezetőket! – Kérünk, Téged, hallgass meg 
minket! 
Te vagy az, aki hivatalt adsz és a hivatalhoz bölcsességet; adj népünknek világosan látó, bölcs 
vezetőket! – Kérünk, Téged, hallgass meg minket! 
A Te áldásod a béke adománya; távolíts el tőlünk minden ellenséget, és adj nemzetünknek békét! 
– Kérünk, Téged, hallgass meg minket! 
Te adod meg, hogy a nép fiai egymást megértsék, egy legyen szívük, lelkük; távolítsd el népünktől 
a viszálykodást, és adj népednek egyetértést! – Kérünk, Téged, hallgass meg minket! 
Add meg a szabad államban a vallás szabadságát, hogy híveid félelem nélkül tisztelhessenek 
Téged! – Kérünk, Téged, hallgass meg minket! 
Áldd meg gyermekeinket és ifjúságunkat, a magyar jövő zálogát! – Kérünk, Téged, hallgass meg 
minket! 
Adj erőt a számkivetésben, fogságban, szenvedések közt gyötrődő testvéreinknek erőt, és vezesd 
őket épségben vissza közénk! – Kérünk, Téged, hallgass meg minket! 
Világosítsd meg a kívülállókat, az eltévelyedetteket és azokat, akik Isten névéért és 
magyarságunkért üldöznek minket, s vezesd őket az igazság fényére. – Kérünk, Téged, hallgass 
meg minket! 
Adj nemzetünknek minél több szentet! – Kérünk, Téged, hallgass meg minket! 
Add, hogy a boldoggá avatásra váró és boldoggá avatott üdvözültjeinket mielőbb a szentek 
társaságában tisztelhessük! – Kérünk, Téged, hallgass meg minket! 
Tartsd távol hazánktól a természeti csapásokat, és segíts mindenkit emberhez méltó életre! – 
Kérünk, Téged, hallgass meg minket! 
Add meg elhunyt testvéreinknek, hogy eljussanak boldog színelátásodra! – Kérünk, Téged, 
hallgass meg minket! 
 
Pap: Mindenható, örök Isten, aki első királyunkat arra a gondolatra indítottad, hogy országunkat a 
mindenkor szeplőtelen, boldogságos Szűz Mária, a Magyarok Nagyasszonya oltalmába ajánlja, 
és általa kérje népünk számára mindenható segítségedet, most újra az Ő oltalmába ajánljuk 
magunkat, és kérjük, segíts meg minket. Adj népünknek jó vezetőket, buzgó apostolokat, 
jóindulatot a társadalomban, hogy buzgón szolgálhassunk Téged! Krisztus, a mi Urunk által. – 
Ámen. 

Valaki értem imádkozott (Reményik Sándor)  
Mikor a bűntől meggyötörten 
A lelkem terheket hordozott, 
Egyszer csak könnyebb lett a terhem, 
Valaki értem imádkozott. 
 
Valaki értem imádkozott. 
Talán apám, anyám régen? 
Talán más is, aki szeret, 
Jó barátom vagy testvérem. 
 
Én nem tudom, de áldom Istent, 
Ki nékem megváltást hozott, 
És azt, aki értem csak 
Egyszer is imádkozott.  

 



 

Uram, neked adom...  
Uram, akarod a kezemet, hogy ez a nap a rászoruló szegények és betegek megsegítésével 
teljen el? -   Uram, neked adom ma a kezemet. 
Uram, akarod a lábamat, hogy a mai nap azok látogatásával teljen, akiknek barátra van 
szükségük?  -   Uram, neked adom ma a lábamat. 
Uram, akarod a hangomat, hogy a mai nap beszélgetéssel teljen azokkal, akik a szeretet szavát 
szomjazzák?  -  Uram, neked adom ma a hangomat. 
Uram, akarod a szívemet, hogy ez a nap a magányosok szeretetével múljon el, mert hiszen ők is 
emberek?  -   Uram, ma neked adom a szívemet.  - (Szent Teréz anya ) 

Szent Benedek mindennapi imája 
Adj nekem, jóságos Jézusom, 
Téged megértő értelmet, 
Téged átélő érzelmet, 
Hozzád siető lelket, 
Irántad buzgó bensőséget, 
Rád bukkanó bölcsességet, 
Téged felismerő világosságot, 
Érted égő szeretetet, 
Benned élő szívet, 
Téged dicsérő tetteket, 
A Te szavaidra hallgató fület, 
A Te szépségedet szemlélő szemet, 
A Te fölségedet magasztaló nyelvet, 
Neked kedves életmódot, 
A Tőled küldött bajokat elviselő békességet, 
Hozzád vágyó hű kitartást, 
És adj, Jézusom, boldog halált! 
Jutalmazz jelenléteddel, 
Fényes feltámadással, 
És az örökké boldog életben add jutalmul magadat. 
 

Áldd meg, Uram a Te magyar népedet!  
Oldozd fel és szabadítsd meg ellened, mások és önmaga ellen elkövetett bűneitől az erkölcs 
terén, szociális és gazdasági téren, a természet, az élet az egész emberiség ellen elkövetett 
bűneitől. Saját múltja, jelene és jövője ellen elkövetett számtalan bűnétől.  
Szabadíts meg minket Uram, a gyűlölködéstől, a kitartás hiányától!  
Segíts minket Uram, hogy a jó győzzön és ne a gonosz;  
az igazság, ne a hamisság;  az erő és ne az erőszak;  
a szeretet, ne pedig a gyűlölet;  a józanság és ne az indulatok;  
a megfontolás, ne a kapkodás;  az okosság, ne az ostobaság;  
a szorgalom, ne az irigység; a tehetség győzzön és ne a könyöklés!  
Szabadíts meg, minket Uram, a gonosztól és minden rossztól, oltalmazz és védelmezz minket a 
súlyos csapásoktól! Szenvedő testvéreinket különösen segítsd meg!  
Adj nekünk bort, búzát, békességet! Változtasd át a bort a Te szent véreddé, a búzakenyeret a 
Te szent testeddé, a békét a Te békéddé, örök örömünkké! Ámen 
 

Drága Szűz Mária a világ édesanyja hallgass meg minket. Mi bűnös lények fohászkodva 
kérünk, téged segíts. Állj mellénk, fogd meg méltatlan kezünk. Légy pajzsunk kísértés 
idején, ó drága anyánk. Adj erőt keresztünk cipeléséhez, ó fájdalmas anyánk. Terelj minket 
az igaz útra, mely a paradicsomba vezet. S ha életünk folyamán sebeink bővülnek, légy a 
mi ellátónk. Imádkozz érettünk a te szent jóságos fiadhoz, így ha eljő óránk vége, segíts 
fel a mennyekbe bennünket. Amen. 

Szentföld - Terra Sancta - Holy Land  – Az Ígéret Földje – Áldásoddal megyünk innen el! 

Jézus nevében  
Ó Jézusom, vésd drága szent nevedet 
szegény szívembe és nyelvemre, hogy a 
bűn csábításait szent neved segítségül 
hívás által legyőzzem, s ha a 
bizalmatlanság lelke megszállja 
szívemet, a te érdemeidbe helyezzem 
reményemet; ha hozzád való szerelmem 
hűlni kezd, szent neved gerjessze föl és 
emlékeztessen arra, mennyire szerettél 
engem. a te neved legyen mindig 
oltalmam, vigasztalásom és a tűzszikra, 
amely szívemben a hozzád való 
szeretetet lángra gyullassza. Engedd, ó 
Jézus, hogy amíg élek, mindig 
segítségül hívjalak, e névvel ajkamon 
váljak el a világtól s még halálom végső 
percében, ezt kiáltsam: szeretlek, 
Jézusom, Jézus, édes Jézus!  
                                                 Ámen 
 
 


