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GYÜMÖLCSOLTÓ BOLDOGASSZONY PLÉBÁNIA 
 TORDAS 

 

ELSŐSZOMBATI 

ENGESZTELŐ IMAÓRA 

„Tűztenger kell a magyar földre 

imádságból, engesztelésből!” 
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ENGESZTELŐ IMAÓRA 
 

 

 

1. Bevezető ima:  (állva, közösen) 

Jóságos Istenem! Áldd meg azokat, akik már itt vannak a 

templomban, 

oltalmazd azokat, akik úton vannak a templom felé, 

bocsáss meg azoknak, akik készülődnek, de sohasem érnek ide, 

és légy irgalmas azokhoz, akik sohasem készülődnek a 

templomba. Ámen.  

 

2. Ima a Szentlélekhez, vagy ének  

 

Te lélegezz bennem, Szentlélek Isten, 

hogy ami szent, azt akarjam. 

Te parancsolj nekem, Szentlélek Isten, 

hogy ami szent, mindig azt tegyem. 

Te hívogass engem, Szentlélek Isten, 

hogy ami szent, azt szeressem. 

Erősíts meg engem, Szentlélek Isten, 

hogy ami szent, hűséggel megvédjem. 

Te őrizz engem, Szentlélek Isten, 

hogy szent kegyelmed el ne veszítsem. 

Esdve kérünk, ó engedd, 

Hogy elnyerjük a mennyet, 

S megláthassuk színedet, 

Megláthassuk színedet. 

Jöjj el, jöjj el, jöjj el, jöjj el, 

Jöjj, Szentlélek Úristen! 
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         Jöjj, Szentlélek Úristen… (Hozsanna 259.) 

 
 

3. Jöjj el, lelki vigaszunk, 

Testi, lelki támaszunk, 

Érezzük bőségedet, 

Érezzük bőségedet. 

Jöjj el, jöjj el, jöjj el, jöjj el, 

Jöjj, Szentlélek Úristen. 

 

4. Fáradságban nyugalmunk, 

Hévben hűvös árnyékunk, 

Sírásunkban örömünk, 

Sírásunkban örömünk. 

Jöjj el, jöjj el, jöjj el, jöjj el, 

Jöjj, Szentlélek Úristen! 

 

5. Ó dicső nap, híveid 

Sötétséges szíveit 

Világítsd be, légy velünk, 

Világítsd be, légy velünk. 

Jöjj el, jöjj el, jöjj el, jöjj el, 

Jöjj, Szentlélek Úristen! 

 

6. Add, Uram, a híveknek, 

Benned bízó népeknek 

Hétszeres kegyelmedet, 

Hétszeres kegyelmedet. 

Jöjj el, jöjj el, jöjj el, jöjj el, 

Jöjj, Szentlélek Úristen! 

 

7. Esdve kérünk, ó engedd, 

Hogy elnyerjük a mennyet, 

S megláthassuk színedet, 

Megláthassuk színedet. 

Jöjj el, jöjj el, jöjj el, jöjj el, 

Jöjj, Szentlélek Úristen! 

  



4 
 

3. Bűnbánat felindítása:(közösen) 

A mélységből kiáltok hozzád, Uram! 

Uram, hallgasd meg szavamat! 

Legyen füled figyelmes 

hangos esedezésemre. 

Uram, ha a vétkeket számon tartod, 

Uram, ki állhat meg előtted? 

Hiszen tenálad a bocsánat, hogy féljünk téged. 

Benned bízom, Uram. 

 

Lelkem bízik az ő szavában, 

várja lelkem az Urat, 

jobban, mint az őr a hajnalt. 

Jobban, mint az őr a hajnalt, 

várja Izrael az Urat, 

mert az Úrnál van az irgalom, 

és bőséges nála a szabadítás. 

Ő megszabadítja Izraelt 

minden gonoszságától. 
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4. Imaszándékok felsorolása:(előimádkozó)  

Mennyei Atyánk! Felajánljuk Neked ezen a napon imáinkat, 

tetteinket, örömeinket és fájdalmainkat a világon elkövetett 

bűnökért engesztelésül. Irgalmadban bízva kérünk, hallgasd 

meg könyörgéseinket az 

 Istenkáromlásokért  

 Azokért és azok helyett, akik nem hisznek 

 A tisztuló lelkekért  

 A gyűlölködésekért, haragtartásokért, 

háborúskodásokért, pletykákért 

 A szeretet nevében elkövetett bűnökért  

 Hazánkért, nemzetünkért 

 Az élet szentsége és méltósága ellen elkövetett bűnökért 

 Azokért, akiket hitükért üldöznek … 

5. Csendes ima a felajánlott szándékokra (térdelve, vagy ülve) 

Imádkozzunk csendben a felajánlott szándékokra!  

6. Engesztelő könyörgés: 

 

Fogadd el engesztelésünket elsősorban népünk, de minden 

ember vétkeiért is. Azokért és azok helyett, akik közömbösek, 

rosszakaratúak, akik nem ismernek és nem is akarnak 

megismerni Téged  

Kérünk Téged, hallgass meg minket! 

 

Azokért és azok helyett, akik megtagadnak, nyíltan, durván 

ellened támadnak, és trágár módon káromolnak 

Kérünk Téged, hallgass meg minket! 
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Azokért ás azok helyett, akiknek a test, a pénz, az alkohol és a 

kábítószer az istenük 

Kérünk Téged, hallgass meg minket! 

 

Azokért és azok helyett, akik házasságtörésben élnek 

Kérünk Téged, hallgass meg minket! 

 

Azokért és azok helyett, akik nem fogadják el a gyermekeket, 

akikkel megajándékozod a házasságukat 

Kérünk Téged, hallgass meg minket! 

 

Azokért és azok helyett, akik magzatgyilkosságot követnek el 

Kérünk Téged, hallgass meg minket! 

 

Azokért és azok helyett, akik a kicsi gyermekeket 

megbotránkoztatják és megrontják 

Kérünk Téged, hallgass meg minket! 

 

Azokért és azok helyett, akik nem akarnak dolgozni, csak 

élősködnek 

Kérünk Téged, hallgass meg minket! 

 

Azokért és azok helyett, akik másokat megrágalmaznak, 

meglopnak, kihasználnak, üldöznek 

Kérünk Téged, hallgass meg minket! 

 

Azokért és azok helyett, akik mások életére törnek 

Kérünk Téged, hallgass meg minket! 

 

Azokért és azok helyett, akik önkezükkel vetnek véget életüknek 

Kérünk Téged, hallgass meg minket! 

 

Azokért és azok helyett, akik Egyházadat megvetik és akik a 

Sátánt szolgálják 

Kérünk Téged, hallgass meg minket! 
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Fogadd el könyörgésünket a Neked szentelt lelkek bűneiért és 

mulasztásaiért! Mindazokért, akik szentségeidben, különösen az 

Oltáriszentségben megbántanak. 

 

Urunk, kérünk, irgalmazz nekünk! 

Urunk, kérünk, irgalmazz nekünk! 

 

Istenünk, kegyelmezz és könyörülj rajtunk! 

Istenünk, kegyelmezz és könyörülj rajtunk! 

 

Urunk, mentsd meg országunkat Szent Fiad, Jézus Krisztus, 

Szeplőtelen Nagyasszonyunk és a magyar szentek érdemeiért! 

Ámen 
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Hozsanna 58. 
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7. Az Isteni Irgalmasság litániája  

 

Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz! 

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

  

Krisztus, hallgass minket! Krisztus, hallgass minket! 

Krisztus, hallgass meg minket! 
Krisztus, hallgass meg 

minket! 

  

Mennybéli Atyaisten Irgalmazz nekünk! 

Megváltó Fiúisten Irgalmazz nekünk! 
Szentlélek Úristen Irgalmazz nekünk! 

Szentháromság egy Isten Irgalmazz nekünk! 
  

Isteni Irgalom, a Teremtő fenséges 

tulajdonsága 
Bízunk benned! 

Isteni Irgalom, a Megváltó legnagyobb 

tökéletessége 
Bízunk benned! 

Isteni Irgalom, a Megszentelő végtelen 

szeretete 
Bízunk benned! 

Isteni Irgalom, a Szentháromság 

felfoghatatlan titka 
Bízunk benned! 

Isteni Irgalom, a Magasságbeli legnagyobb 

hatalmának kifejezése 
Bízunk benned! 

Isteni Irgalom, aki megnyilvánulsz az égi 

szellemek teremtésében 
Bízunk benned! 

Isteni Irgalom, aki a semmiből hívsz létre 

minket 
Bízunk benned! 

Isteni Irgalom, aki átöleled a 

világegyetemet 
Bízunk benned! 

Isteni Irgalom, aki halhatatlan élettel láttál 

el minket 
Bízunk benned! 

Isteni Irgalom, aki megvédsz minket a 

megérdemelt büntetéstől 
Bízunk benned! 
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Isteni Irgalom, aki felemelsz minket a bűn 

nyomorúságából 
Bízunk benned! 

Isteni Irgalom, aki megigazulttá teszel 

minket a Megtestesült Igében 
Bízunk benned! 

Isteni Irgalom, aki Krisztus sebeiből 

áradsz 
Bízunk benned! 

Isteni Irgalom, aki kitörsz Jézus 

Szentséges Szívéből 
Bízunk benned! 

Isteni Irgalom, aki a legszentebb Szűz 

Máriát, 

mint az Irgalom Anyját adtad nekünk 

Bízunk benned! 

Isteni Irgalom, aki megmutatkozol 

az isteni titkok kinyilatkoztatásában 
Bízunk benned! 

Isteni Irgalom, aki kinyilvánulsz 

az egyetemes Egyház megalapításában 
Bízunk benned! 

Isteni Irgalom, akit a szentségek 

elrendelése magában foglal 
Bízunk benned! 

Isteni Irgalom, akit az emberiség elnyert 

a keresztség és bűnbánat szentségében 
Bízunk benned! 

Isteni Irgalom, akit ajándékul kaptunk az 

Oltáriszentségben 

és az egyházi rend szentségében 
Bízunk benned! 

Isteni Irgalom, aki megmutatkozol abban, 

hogy minket meghívsz a szent hitre 
Bízunk benned! 

Isteni Irgalom, aki kinyilvánulsz a 

bűnösök megtérésében 
Bízunk benned! 

Isteni Irgalom, aki megnyilvánulsz az 

igazak megszentelésében 
Bízunk benned! 

Isteni Irgalom, aki beteljesülsz a 

szentéletűek tökéletesítésében 
Bízunk benned! 

Isteni Irgalom, a betegek és szenvedők 

számára az egészség forrása 
Bízunk benned! 

Isteni Irgalom, az aggódó szívek vigasza Bízunk benned! 
Isteni Irgalom, a reménytelenségben 

szenvedő lelkek reménye 
Bízunk benned! 
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Isteni Irgalom, aki mindig és mindenhová 

elkísérsz minden embert 
Bízunk benned! 

Isteni Irgalom, aki megelőzöl minket 

kegyelmekkel 
Bízunk benned! 

Isteni Irgalom, a haldoklók békéje Bízunk benned! 
Isteni Irgalom, a tisztító helyen szenvedő 

lelkek 

felfrissítője és enyhítője 
Bízunk benned! 

Isteni Irgalom, a boldogok égi 

gyönyörűsége 
Bízunk benned! 

Isteni Irgalom, minden szentnek koronája Bízunk benned! 
Isteni Irgalom, a csodák kimeríthetetlen 

forrása 
Bízunk benned! 

  

Isten Báránya, 

aki megmutattad irántunk legnagyobb 

irgalmadat azáltal, 

hogy megváltottad a világot a kereszten 

Kegyelmezz nekünk! 

Isten Báránya, 

aki irgalmasan felajánlod magadat értünk 

minden szentmisében 

Hallgass meg minket! 

Isten Báránya, 

aki elveszed a világ bűneit kimeríthetetlen 

irgalmad által 
Irgalmazz nekünk! 

  

Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz! 

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

  

Az Úr gyengéd irgalma van minden 

művén 

Mindörökké énekelem 

majd az Úr irgalmát 
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Könyörögjünk! 
 

Isten, akinek irgalma végtelen, és akinek részvétkincsei 

kimeríthetetlenek, 

nézz ránk kegyesen, és növeld bennünk irgalmadat úgy, 

hogy még a legnagyobb megpróbáltatásokban se essünk soha kétségbe, 

hanem bizalommal mindig a te Szent Akaratodhoz igazodjunk, amely 

maga az irgalom. 

Ámen. 

 

 

 

Engesztelő imádság káromkodásokért és istentelen beszédekért 

 

Áldott legyen az Isten.  Áldott legyen az Isten! 

Áldott legyen az Ő szent neve. Áldott legyen az Ő szent neve! 

Áldott legyen Jézus Krisztus, valóságos Isten és valóságos ember.  ... 

Áldott legyen Jézus szent Neve. ... 

Áldott legyen Jézus szentséges Szíve. ... 

Áldott legyen Jézus drága szent Vére. ... 

Áldott legyen Jézus a legméltóságosabb Oltáriszentségben.  ... 

Áldott legyen a vigasztaló Szentlélek. ...  

Áldott legyen a Szűz és Istenanya, Mária. …  

Áldott legyen az ő Szeplőtelen Fogantatása. ... 

Áldott legyen a Boldogságos Szűz dicsőséges menybevétele. ... 

Áldott legyen a Szűz Mária szent neve. ... 

Áldott legyen Szent József, a szent Szűz tisztaságos Jegyese. ... 

Áldott legyen Isten angyalaiban és szentjeiben. ...  

Ámen. 
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8. Záró ima:(Állva) 

 

Örök Atya! Szűz Mária Szeplőtelen Szíve által felajánlom 

Neked szeretett Fiadat, Jézust. 

Az Ő fájdalmas kínszenvedése, drága Szent Vére és 

kereszthalála által kérünk, térítsd meg a bűnösöket, mentsd meg 

a haldoklókat. 

Szabadítsd ki a tisztítótűzben szenvedő lelkeket, szenteld meg a 

papokat, a szerzeteseket, a családokat.  

A mi Urunk Jézus Krisztus, a Te Fiad által, aki Veled él és 

uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. 

Ámen. 

 

 

 

Miatyánk… Üdvözlégy… Dicsőség… 
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9. Záró ének: 

Reggel: Éneklő Egyház 349.  
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Este: Hozsanna 278. 
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Litánia melléklet 

A Mennyei Atya litániája 
  

Uram, irgalmazz nekünk! 
Uram, irgalmazz 

nekünk! 

Krisztus, kegyelmezz nekünk! 
Krisztus, kegyelmezz 

nekünk! 

Uram, irgalmazz nekünk! 
Uram, irgalmazz 

nekünk! 

  

Krisztus, hallgass minket! 
Krisztus, hallgass 

minket! 

Krisztus, hallgass meg minket! 
Krisztus, hallgass meg 

minket! 
  

Mennyei Atyaisten Irgalmazz nekünk! 
Megváltó Fiúisten Irgalmazz nekünk! 

Szentlélek Úristen Irgalmazz nekünk! 
Szentháromság egy Isten Irgalmazz nekünk! 

Mennyei Atyánk Irgalmazz nekünk! 
Urunknak, Jézus Krisztusnak Atyja Irgalmazz nekünk! 

Irgalmasság Atyja Irgalmazz nekünk! 
Minden vigasztalás Atyja Irgalmazz nekünk! 

Világosság Atyja, akitől minden jó származik Irgalmazz nekünk! 
Aki elküldted nekünk Szent Fiadat Irgalmazz nekünk! 

Aki minket Fiadban már a teremtés előtt 

kiválasztottál 

 

Irgalmazz nekünk! 

Aki a mennyei titkokat elrejted a kevélyek elől, 

de kinyilatkoztatod a kicsinyeknek 
Irgalmazz nekünk! 

Aki megbocsátod vétkeinket Irgalmazz nekünk! 

Aki a titokban maradt alamizsnáért megfizetsz Irgalmazz nekünk! 
Aki a zárt ajtók mögött végzett imát is 

meghallgatod 
Irgalmazz nekünk! 
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Aki a jó szívvel végzett böjtöt megjutalmazod Irgalmazz nekünk! 
Aki tudod, hogy szükségünk van az ételre és az 

italra 
Irgalmazz nekünk! 

Aki esőt adsz igazaknak és bűnösöknek 

egyaránt 
Irgalmazz nekünk! 

Aki fölkelted napodat jókra és gonoszokra 

egyaránt 
Irgalmazz nekünk! 

Aki minden szál hajunkat is számon tartod Irgalmazz nekünk! 

Aki úgy szeretted a világot, 

hogy egyszülött Fiadat adtad érte 
Irgalmazz nekünk! 

Aki tulajdon Fiadat sem kímélted, 

hanem értünk a keresztre adtad őt 
Irgalmazz nekünk! 

Aki megadod a Szentlelket a téged kérőknek Irgalmazz nekünk! 
Aki Fiadnak Egyházába hívtál minket Irgalmazz nekünk! 

Aki Fiadnak mennyegzőjére meghívtál minket Irgalmazz nekünk! 
Aki azt akartad, hogy gyermekeidnek hívjanak 

minket, és valóban azok is legyünk 
Irgalmazz nekünk! 

Aki hosszan tűrő és nagy irgalmú Atyánk vagy Irgalmazz nekünk! 

  

Hogy nekünk irgalmazz 
Kérünk téged hallgass 

meg minket! 

Hogy neved mindenütt megszenteltessék 
Kérünk téged hallgass 

meg minket! 

Hogy jöjjön el a te országod 
Kérünk téged hallgass 

meg minket! 
Hogy legyen meg a te akaratod mennyben és 

földön 

Kérünk téged hallgass 

meg minket! 
Hogy mindennapi kenyerünket add meg 

nekünk ma 

Kérünk téged hallgass 

meg minket! 

Hogy bocsásd meg vétkeinket 
Kérünk téged hallgass 

meg minket! 
Hogy minket a kísértésben megoltalmazz 

és a gonosztól megszabadíts 

Kérünk téged hallgass 

meg minket! 

Hogy amit állhatatosan kérünk, elnyerjük tőled 

Kérünk téged hallgass 

meg minket!  
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Szent Fiadnak nevében 
Kérünk téged hallgass 

meg minket! 

  

Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit 
Kegyelmezz nekünk, 

Uram! 

Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit 
Hallgass meg minket, 

Uram! 

Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit 
Irgalmazz nekünk, 

Uram! 
  

Uram, mutasd meg nekünk irgalmasságodat! 
És add meg nekünk az 

üdvösséget! 

  
 

Könyörögjünk! 

 

Mindenek Teremtője és kormányzója! 

Te gyermekeiddé választottál minket, és megengeded, hogy bizalommal 

Atyának szólítva téged magasztaljuk szent nevedet. Segíts, hogy 

jótéteményeidért hálásak legyünk. Adj erőt, hogy amit tőlünk kívánsz, azt 

Felséged tiszteletére, felebarátaink javára és lelkünk üdvösségére teljesítsük. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

Ámen. 
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Litánia a legméltóságosabb Oltáriszentségről 
  

Uram, irgalmazz nekünk! 
Uram, irgalmazz 

nekünk! 

Krisztus, kegyelmezz nekünk! 
Krisztus, kegyelmezz 

nekünk! 

Uram, irgalmazz nekünk! 
Uram, irgalmazz 

nekünk! 

  

Krisztus, hallgass minket! 
Krisztus, hallgass 

minket! 

Krisztus, hallgass meg minket! 
Krisztus, hallgass meg 

minket! 
  

Mennybéli Atyaisten Irgalmazz nekünk! 
Megváltó Fiúisten Irgalmazz nekünk! 

Szentlélek Úristen Irgalmazz nekünk! 
Szentháromság egy Isten Irgalmazz nekünk! 

  

Élő Kenyér, ki az égből szállott alá Irgalmazz nekünk! 

Elrejtett Isten és Üdvözítő Irgalmazz nekünk! 
Választottak gabonája Irgalmazz nekünk! 

Szüzeket nevelő bor Irgalmazz nekünk! 
Csodás kenyér, királyok gyönyörűsége Irgalmazz nekünk! 

Szüntelen tartó áldozat Irgalmazz nekünk! 
Tiszta felajánlás Irgalmazz nekünk! 

Legtisztább asztal Irgalmazz nekünk! 
Angyalok eledele Irgalmazz nekünk! 

Elrejtett manna Irgalmazz nekünk! 
Isten csodáinak emlékezete Irgalmazz nekünk! 

Természetfölötti kenyér Irgalmazz nekünk! 
Testté lett Ige Irgalmazz nekünk! 

Velünk lakó Szent Ostya Irgalmazz nekünk! 
Áldásnak Kelyhe Irgalmazz nekünk! 

A hitnek Titka Irgalmazz nekünk! 
Magasztos, tisztelendő Szentség Irgalmazz nekünk! 
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Legszentebb áldozat Irgalmazz nekünk! 
Engesztelő áldozat élőkért és holtakért Irgalmazz nekünk! 

Mennyei gyógyszer, mely oltalmaz a bűn 

ellen 
Irgalmazz nekünk! 

Minden csodák csodája Irgalmazz nekünk! 
Az Úr szenvedésének szentséges emlékezete Irgalmazz nekünk! 

Minden bőséget meghaladó ajándék Irgalmazz nekünk! 
Az Isten szeretetének legnagyobb emléke Irgalmazz nekünk! 

Az isteni bőkezűség túláradása Irgalmazz nekünk! 
Szentséges és felséges titok Irgalmazz nekünk! 

Halhatatlanság orvossága Irgalmazz nekünk! 
Félelmetes és éltető szentség Irgalmazz nekünk! 

Az Ige mindenhatóságával testté vált kenyér Irgalmazz nekünk! 
Vérontás nélkül való áldozat Irgalmazz nekünk! 

Étel és vendég Irgalmazz nekünk! 
Vigasztaló vendégség, melyben az angyalok 

szolgálnak 
Irgalmazz nekünk! 

Kegyesség szentsége Irgalmazz nekünk! 

A szeretet köteléke Irgalmazz nekünk! 
Bemutató és bemutatott ajándék Irgalmazz nekünk! 

Tulajdon kútfeje minden lelki édességnek Irgalmazz nekünk! 
Tiszta lelkek tápláléka Irgalmazz nekünk! 

Az Úrban meghalók úti eledele Irgalmazz nekünk! 
A jövendő dicsőség záloga Irgalmazz nekünk! 

  

Isten, irgalmazz nekünk! 
Uram, kegyelmezz 

nekünk! 

Isten, irgalmazz nekünk! 
Uram, hallgass meg 

minket! 
  

Szent Tested és Véred méltatlan vételétől 
Ments meg Uram 

minket! 

A test kívánságaitól 
Ments meg Uram 

minket! 

A szemek kívánságaitól 
Ments meg Uram 

minket! 



21 
 

Az élet kevélységeitől 
Ments meg Uram 

minket! 

Minden bűnalkalomtól 
Ments meg Uram 

minket! 

Vágyakozásod által, mellyel a Húsvétot 

tanítványaiddal eltölteni kívántad 
Ments meg Uram 

minket! 

Nagy alázatosságod által, mellyel a 

tanítványok lábát megmostad 
Ments meg Uram 

minket! 

Nagy szereteted által, mellyel ez isteni 

szentséget szerezted 
Ments meg Uram 

minket! 

Kiontott Véred által, melyet nekünk az 

oltáron hagytál 
Ments meg Uram 

minket! 

Szentséges tested öt sebe által, melyeket 

értünk fölvettél 
Ments meg Uram 

minket! 

  

Mi bűnösök 
Kérünk téged hallgass 

meg minket! 
Hogy e csodálatos Szentség iránti hitet, 

tiszteletet és áhítatot bennünk megtartani 

méltóztassál 

Kérünk téged hallgass 

meg minket! 

Hogy a bűnök töredelmes bevallásával 

minket 

az Oltáriszentség gyakori vételére vezetni 

méltóztassál 

Kérünk téged hallgass 

meg minket! 

Hogy minket a hitetlenségtől, 

tévtanítástól és a szív vakságától megőrizni 

méltóztassál 

Kérünk téged hallgass 

meg minket! 

Hogy minket az örök élet vendégségébe 

vezérelni méltóztassál 

 

Kérünk téged hallgass 

meg minket! 

Hogy halálunk óráján ezzel a mennyei úti 

eledellel 

bátorítani és erősíteni méltóztassál 

Kérünk téged hallgass 

meg minket! 

Jézus, Istennek fia 
Kérünk téged hallgass 

meg minket! 
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Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit 
Kegyelmezz nekünk, 

Uram! 

Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit 
Hallgass meg minket, 

Uram! 

Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit 
Irgalmazz nekünk, 

Uram! 

  

Krisztus, hallgass minket! 
Krisztus, hallgass 

minket! 

Krisztus, hallgass meg minket! 
Krisztus, hallgass meg 

minket! 
  

Uram, irgalmazz nekünk! 
Uram, irgalmazz 

nekünk! 

Krisztus, kegyelmezz nekünk! 
Krisztus, kegyelmezz 

nekünk! 

Uram, irgalmazz nekünk! 
Uram, irgalmazz 

nekünk! 

  

 

1 Miatyánk 

1 Üdvözlégy 

  

 

 

Mennyei kenyeret adtál nekünk! 
Amely minden 

gyönyörűséggel teljes! 
  

Uram, hallgasd meg könyörgésünket! 
És a mi kiáltásunk jusson 

eléd! 
 

  

http://oratio.hu/alap.html#miatyánk
http://oratio.hu/alap.html#üdvözlégy
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Könyörögjünk! 

Isten, te a csodálatos Oltáriszentségben kínszenvedésed emlékét 

hagytad:engedd, kérjük, testednek és vérednek titkait úgy tisztelnünk, 

hogy megváltásodnak gyümölcsét szüntelenül érezzük. Ki élsz és 

uralkodol, Isten, mindörökkön örökké. 

Ámen. 
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A szív imája (Jézus-ima) 
  

1 Miatyánk 

  

Uram, Jézus Krisztus, Élő Isten Fia 
Könyörülj rajtam, 

bűnösön! 

Uram, Jézus Krisztus, Élő Isten Fia 
Könyörülj rajtam, 

bűnösön! 

Uram, Jézus Krisztus, Élő Isten Fia 
Könyörülj rajtam, 

bűnösön! 

Uram, Jézus Krisztus, Szentséges Isten 
Könyörülj rajtam, 

bűnösön! 

Uram, Jézus Krisztus, Szent és Erősséges 

Isten 
Könyörülj rajtam, 

bűnösön! 

Uram, Jézus Krisztus, Szent és Halhatatlan 

Isten 
Könyörülj rajtam, 

bűnösön! 

Uram, Jézus Krisztus, Szentek Szentje 
Könyörülj rajtam, 

bűnösön! 

Uram, Jézus Krisztus, Kezdet és Vég 
Könyörülj rajtam, 

bűnösön! 

Uram, Jézus Krisztus, Isten Egyszülött Fia 
Könyörülj rajtam, 

bűnösön! 

Uram, Jézus Krisztus, Örökkévaló Isten 

Fia 
Könyörülj rajtam, 

bűnösön! 

Uram, Jézus Krisztus, Fölséges és 

Dicsőséges Isten Fia 
Könyörülj rajtam, 

bűnösön! 

Uram, Jézus Krisztus, Teremtő Isten Fia 
Könyörülj rajtam, 

bűnösön! 

Uram, Jézus Krisztus, Mindenható Isten 

Fia 
Könyörülj rajtam, 

bűnösön! 

Uram, Jézus Krisztus, Hosszantűrő Isten 

Fia 
Könyörülj rajtam, 

bűnösön! 

Uram, Jézus Krisztus, Gondviselő Isten 

Fia 
Könyörülj rajtam, 

bűnösön! 

Uram, Jézus Krisztus, Megtestesült Isten 
Könyörülj rajtam, 

bűnösön! 

http://oratio.hu/alap.html#miatyánk
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Uram, Jézus Krisztus, Megváltó Isten 
Könyörülj rajtam, 

bűnösön! 

Uram, Jézus Krisztus, Isten Felkent 

Szolgája 
Könyörülj rajtam, 

bűnösön! 

Uram, Jézus Krisztus, Isten Báránya 
Könyörülj rajtam, 

bűnösön! 

Uram, Jézus Krisztus, Isten Jósága 
Könyörülj rajtam, 

bűnösön! 

Uram, Jézus Krisztus, Isten Szelídsége 
Könyörülj rajtam, 

bűnösön! 

Uram, Jézus Krisztus, Isten Alázatossága 
Könyörülj rajtam, 

bűnösön! 

Uram, Jézus Krisztus, Gyógyító Isten 
Könyörülj rajtam, 

bűnösön! 

Uram, Jézus Krisztus, Szabadító Isten 
Könyörülj rajtam, 

bűnösön! 

Uram, Jézus Krisztus, értem Szenvedő 

Isten 
Könyörülj rajtam, 

bűnösön! 

Uram, Jézus Krisztus, Üdvözítő Isten 
Könyörülj rajtam, 

bűnösön! 

Uram, Jézus Krisztus, Örök Főpap 
Könyörülj rajtam, 

bűnösön! 

Uram, Jézus Krisztus, Irgalmasság Istene 
Könyörülj rajtam, 

bűnösön! 

Uram, Jézus Krisztus, Békesség Istene 
Könyörülj rajtam, 

bűnösön! 

Uram, Jézus Krisztus, Világ Világossága 
Könyörülj rajtam, 

bűnösön! 

Uram, Jézus Krisztus, Isten Teremtetlen 

Fényessége 
Könyörülj rajtam, 

bűnösön! 

Uram, Jézus Krisztus, Üdvösség Útja 
Könyörülj rajtam, 

bűnösön! 

Uram, Jézus Krisztus, Igazság Istene 
Könyörülj rajtam, 

bűnösön! 

Uram, Jézus Krisztus, Élet Forrása 
Könyörülj rajtam, 

bűnösön! 
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Uram, Jézus Krisztus, Örök Élet Kapuja 
Könyörülj rajtam, 

bűnösön! 

Uram, Jézus Krisztus, Szenvedők Erőssége 
Könyörülj rajtam, 

bűnösön! 

Uram, Jézus Krisztus, Szegények 

Öröksége 
Könyörülj rajtam, 

bűnösön! 

Uram, Jézus Krisztus, Szomorúak 

Vigasztalója 
Könyörülj rajtam, 

bűnösön! 

Uram, Jézus Krisztus, Szelídek Ereje 
Könyörülj rajtam, 

bűnösön! 

Uram, Jézus Krisztus, Igazságra Éhezők 

Eledele 
Könyörülj rajtam, 

bűnösön! 

Uram, Jézus Krisztus, Irgalmas szívűek 

Jutalma 
Könyörülj rajtam, 

bűnösön! 

Uram, Jézus Krisztus, Tiszta Szívűek 

Jegyese 
Könyörülj rajtam, 

bűnösön! 

Uram, Jézus Krisztus, Békességben Élők 

Atyja 
Könyörülj rajtam, 

bűnösön! 

Uram, Jézus Krisztus, Üldözöttek 

Menedéke 
Könyörülj rajtam, 

bűnösön! 

Uram, Jézus Krisztus, Halál Eltiprója 
Könyörülj rajtam, 

bűnösön! 

Uram, Jézus Krisztus, Feltámadás és Élet 
Könyörülj rajtam, 

bűnösön! 

Uram, Jézus Krisztus, Szentlélek 

Ajándékozója 
Könyörülj rajtam, 

bűnösön! 

Uram, Jézus Krisztus, Jelenvaló Isten 
Könyörülj rajtam, 

bűnösön! 

Uram, Jézus Krisztus, Minden Kegyelem 

Forrása 
Könyörülj rajtam, 

bűnösön! 

Uram, Jézus Krisztus, Élet Kenyere 
Könyörülj rajtam, 

bűnösön! 

Uram, Jézus Krisztus, Emberszerető Isten 
Könyörülj rajtam, 

bűnösön! 

Uram, Jézus Krisztus, Isten Szeretetének 

Teljessége 
Könyörülj rajtam, 

bűnösön! 
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Uram, Jézus Krisztus, Istenem és 

Mindenem 
Könyörülj rajtam, 

bűnösön! 

  

Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent 

Anyja 

Könyörögj érettünk, 

bűnösökért! 
Adjatok hálát az Úrnak, mert jó! Mert irgalma örökkévaló! 

 

 

1 Dicsőség 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Most pedig örömest szenvedek értetek, és kiegészítem testemben azt, 

ami hiányzik Krisztus szenvedéseiből, testének, az Egyháznak javára.” 

(Kol 1,24.) 

http://oratio.hu/alap.html#dicsőség

