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Bevezető ének

ik

Tied a dicsőség és imádat
fel emeljük kezeinket,
így dicsérjük szent neved.
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a

Ima
kettesben
vagy
más
házaspárokkal közösségben

K
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ol

Ó hatalmas, kezed nagy csodákat tesz,
Veled senki nem ér fel,
Veled senki nem ér fel!
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Imádkozzunk együtt, a hit kegyelméért

us
.m

a

Szentháromság egy Isten!
Hálát adunk neked szereteted vonzásáért és a hit kegyelméért, amely által
megismerhetünk téged, irgalmas és igaz Istenünket.

Köszönjük, hogy Jézusban megmutattad a hit győzelmes erejét, és Őt
követve növekedhetünk az Isten- és az emberszeretetben.

ol

ik

A szentmisében szemléljük hitünk szent titkát, és merítünk az éltető
Forrásból, amely gyümölcsözővé teszi életünket.

K
at

Kérünk, növeld bennünk a hit bátorságát, erősítsd hűségünket Egyházad
iránt, és add, hogy tevékeny hitünkkel munkatársaid lehessünk családunk,
nemzetünk és az egész világ megszentelésében.
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a

Szűz Mária, Magyarok Nagyasszonya, hitvalló apostolok és vértanúk;
magyar szentek és boldogok, könyörögjetek érettünk!
Ámen.
(forrás
Laudetur oldalról)
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Ének
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….. Szívem telve van Veled, drága Jézus,
hű megváltó,
Hálát érzek mindazért, mit értem tettél,
drága Jézus,
Hogy elhívtál és befogadtál,
nincsen más otthonom,
Karod óv és átölel, nálad van lakhelyem,
Jöjj közel hát, ölelj most át,
szükségem van rád,
szükségem van Rád,
szükségem van Rád.
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(soronként felváltva olvashatjátok…)

a

Megbocsátás Litánia

Mondjuk együtt:
Add, Uram, hogy megbocsássak és figyelmes legyek!

Hogy nem számít, mennyire jó valaki, mindenképpen fájdalmat

ik

okoz neked olykor. És ezért meg kell bocsátanod neki.
Add, Uram, hogy megbocsássak és figyelmes legyek!
Hogy évek kellenek a bizalom kiépítéséhez, de elég néhány

ol

másodperc a lerombolásához.
Add, Uram, hogy megbocsássak és figyelmes legyek!
Hogy nem kell megváltoztatnunk barátainkat, ha megértjük, hogy

K
at

a barátok változnak.
Add, Uram, hogy megbocsássak és figyelmes legyek!
Hogy a körülmények és a környezet hatnak ránk, de magunkért
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csakis mi vagyunk felelősek.Bocsássunk meg magunknak is.
Add, Uram, hogy megbocsássak és figyelmes legyek!
Hogy vannak emberek, akik szeretnek bennünket, de egyszerűen

a

nem tudják, hogyan mutassák ki, ezért Krisztusban bízva segítsem
őt.

us
.m

Add, Uram, hogy megbocsássak és figyelmes legyek!

Hogy csak azért mert valaki nem úgy szeret téged, ahogyan te
szeretnéd, ez nem azt jelenti, hogy nem szeret téged teljes szívével.
Add, Uram, hogy megbocsássak és figyelmes legyek!

Hogy sosem szabad azt mondani egy kisgyermeknek, hogy az

ik

álmok balgaságok: tragédia lenne, ha ezt elhinné.
Add, Uram, hogy megbocsássak és figyelmes legyek!
Hogy nem mindig elég, ha megbocsát nekünk valaki. Az esetek
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többségében te vagy, akinek meg kell bocsátani magadnak.
Add, Uram, hogy megbocsássak és figyelmes legyek!

· Talán Isten úgy akarja, hogy találkozzunk sok nem hozzánk illő
emberrel, mielőtt találkozunk az igazival. Így mikor végre
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a

találkozunk vele, tudunk majd hálásak lenni ezért a kapott
adományért.
Add, Uram, hogy megbocsássak és figyelmes legyek!

us
.m

Amikor a boldogság kapuja bezáródik, egy másik kinyílik, de
sokszor olyan hosszan nézzük a zárt kaput, hogy nem vesszük észre
a számunkra kinyitott kaput.
Add, Uram, hogy megbocsássak és figyelmes legyek!

A legjobb fajta barát az, akivel sétálgathatsz vagy beülhetsz egy

ol

ik

kapualjba, anélkül, hogy egy szót is váltanátok, és amikor elváltok,
úgy érzed, hogy ez volt életed legjobb beszélgetése
Add, Uram, hogy megbocsássak és figyelmes legyek!

K
at

Egyetlen perc kell, hogy megsértsünk valakit, egy óra, hogy
megkedveljen minket, egy nap, hogy megszeressük, de egy egész
élet, hogy elfelejtsük.
Add, Uram, hogy megbocsássak és figyelmes legyek!
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Keresd meg azt az embert, aki mosolyt csal az arcodra, mert csak
egyetlen mosoly kell ahhoz, hogy fantasztikussá tegyen egy rossz

us
.m

a

napot. Találd meg azt, akitől a szíved mosolyogni fog!
Add, Uram, hogy megbocsássak és figyelmes legyek!

· Kaphatsz elég boldogságot, hogy kedvessé tegyen, elég
nehézséget, hogy erőssé tegyen, elég fájdalmat, hogy emberivé
tegyen, elég reményt, hogy boldog lehess.
Add, Uram, hogy megbocsássak és figyelmes legyek!

ik

A legboldogabb embereknek nem szükségszerűen van mindenből a

K
at

ol

legjobb: csak mindenből a legjobbat hozzák ki, amivel életük során
találkoznak.
Add, Uram, hogy megbocsássak és figyelmes legyek!

A legjobb jövő az elfelejtett múlton alapszik. Nem élhetsz jól, ha
előbb nem felejted el a múlt csődjeit és fájdalmait.
Add, Uram, hogy megbocsássak és figyelmes legyek!
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Jézus életem, erőm, békém, Jézus társam, örömöm.
Benned bízom, Te vagy az Úr;
már nincs mit félnem, mert bennem élsz,
már nincs mit félnem, mert bennem élsz.

a

Ének

ik

A fölséges Isten dicsérete

ol

Egy házaspár, felváltva imádkozza Szt. Ferenc dicsőítését.

K
at

Szent vagy, egyetlen Úristen, ki csodákat művelsz.
Erős vagy, nagy vagy, fölséges vagy,
te vagy a mindenható király,
Szentséges Atya, ég és föld királya.
Hármas és egy Úr vagy, istenek Istene,

Szerző: Szénégető István-Barnabás (2020-02-14)
9 / 14 oldal | © Katolikus.ma
Jelen kiadvány tartalmául a Katolikus.ma cikke szolgál, mely a
https://katolikus.ma/ima-kettesben-vagy-mas-hazasparokkal-kozossegben/ internetes címről származik. A cikket 2020-08-08
dátummal egy médiamissziós lelkületű Tisztelt Olvasónk töltötte le, létrehozva a jelen pdf vagy papír alapú kiadást, akinek
ez úton is köszönjük az ilyen formában történő terjesztést. Mindent Isten nagyobb dicsőségére!

a

us
.m

te vagy a jó, minden jó, a legfőbb jó,
az Úr, az élő 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,

ik

te vagy az igazságosság,
te vagy a mértékletesség,

ol

te vagy a minket egészen betöltő gazdagság.
Te vagy a szépség,

K
at

te vagy a kedvesség,
te vagy védelmezőnk,

őrállónk és oltalmazónk;
te vagy az erősség, te vagy az enyhülés.
Te vagy a reményünk,
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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 üdvözítő.

Rövid csend

K
at

ol

ik

Tegyünk az oltár elé egy tömjéntartót, melyben már égő parázs van, melléje
tegyünk egy kis dobozba, tányérba tömjént. Egy csendes háttér zene segítségével,
hívjuk meg a párokat, hogy jöjjenek az oltár elé, tegyék le ami megkövesedett
bennük, adják oda az Úrnak mindazt, ami változásra, átváltozásra szorul
életükből.

A párok csendben, vagy hangosan, letérdelve imádkozhatnak, beszélgessenek
Jézussal arról, amit odaadnak Neki, tegyenek egy kis tömjént a parázsra, tegyék
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le ami megkövesedett, megkeményedett bennük, kapcsolatukban. Kérjék Jézus
segítségét, megerősítését a tovább lépéshez.

us
.m

Egy másik kis dobozban, edényben tehetünk ki szívecskéket, lángocskákat,
házassággal kapcsolatos Szentírás idézeteket, egy áldást melyet a párok
magukkal vihetnek.

ik

Miatyánk

ol

Imádkozzuk együtt azt az imát melyet Jézus tanított nekünk, kezdjük egyszerre:

K
at

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.
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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!
(Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség
mindörökké.) Ámen.

ik

KÖNYÖRÖGJÜNK

K
at

ol

Szeretet, Gyöngédség és Irgalom Istene, Te meghallgattad egyszülött Fiad
könyörgését, amikor Ő életét adta az egész világ üdvöségéért. Hallgasd
meg a mi imádságunkat is, akik a világért, önmagunkért, a családokért
könyörgünk ebben a reggeli órában. Áraszd el tuláradó irgalmaddal,
szeretettetedel mindazokat, akikre segítségül hívtuk a Te nevedet.
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a

Szent Fiad áldozatához csatlakozva mi is eljussunk az Ő dicsőségébe, hogy
énekelhessük a Te szeretetedet örökkön-örökké. Ámen

us
.m

Ének

ik

Áldásoddal megyünk, megyünk innen el.
Néked énekelünk boldog éneket.
Te vagy mindig velünk, ha útrakelünk
Őrizd életünk minden nap.

K
at

ol

Minden nap dicsérünk téged, jó Uram,
Néked énekelünk, vígan boldogan.
Maradj mindig velünk, ha útra kelünk
Őrizd életünk mindin nap.

Minden nap!
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