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Imák a haldoklókért

K
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Ezek a katolikus imádságok megnyugvást és vigasztalást nyújtanak
azoknak, akik az örök hazába vezető földi út vége felé járnak.
A halál sokak számára félelmetes, hiszen olyasvalami, amit korábban soha nem
tapasztaltunk meg, és nem tudjuk, mi történik majd a lelkünkkel.
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Az istenhívő emberek számára ugyanakkor a halál lehet örömteli és békés
esemény is, mivel tudják, hogy véget vet a földi fájdalmaknak és kitárja a kaput az
örök életre.
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Az imádságok segíthetnek abban, hogy megbékéljünk a sorsunkkal. Az
alábbiakban közreadunk néhány, a haldoklókért mondható katolikus imádságot,
amelyek erősíthetnek bennünket is és szerettünket is, hogy békésen
elpihenhessen Megváltónk karjában.

1. BOLDOG JOHN HENRY NEWMAN
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Ó, és Uram és Megváltóm,
segíts engem ama órában,
Szentségeid erős ölelésében,
vigaszod friss illatával.
Hangozzanak el fölöttem a feloldozás szavai,
kerüljön rám a szent kenet jele és pecsétje,
a Te Tested legyen táplálékom,
a Te Véred permetezzen meg engem;
és engedd, hogy érezzem édes jó Anyámnak, Máriának a leheletét rajtam,
hogy halljam Őrangyalomat, aki a béke szavát suttogja fülembe,
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hogy dicsőséges védőszentjeim (megnevezés) mosolyogjanak reám,
és hogy bennük és általuk,
megkapjam a kitartás ajándékát,
és ahogyan élni is kívánok, úgy is haljak meg,
hitedben, Egyházadban, szolgálatodban
és szeretetedben. Ámen.

2. IMÁDSÁG SZENT JÓZSEFHEZ A BOLDOG
HALÁLÉRT
Ó, Áldott József, te Jézus és Mária ölelő karjai közt adtad ki lelkedet. Amikor majd
a halál pecsétje lezárja az én életemet, jöjj el Jézussal és Máriával, hogy

ik

segítsetek nekem. Szerezd meg számomra arra az órára ezt a vigaszt – hogy úgy
halhassak meg, hogy szent karjaik öleljenek engem. Ó, Jézus, Mária és József,

ol

lelkemet, életemben és halálomban, szent karotokba ajánlom. Ámen.
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3. IMÁDSÁG EGY HALDOKLÓ BARÁTÉRT VAGY
CSALÁDTAGÉRT
Drága, kedves testvérem,
a Mindenható Istennek ajánllak téged,
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és Teremtődre bízlak.
Bárcsak Hozzá térnél vissza,
aki a föld porából alkotott téged.
Bárcsak a Szűzanya, az angyalok és a szentek
jönnének elibéd, ahogyan ebből az életből távozol.
Bárcsak szabadságot és békét hozna neked
Krisztus, akit éretted feszítettek keresztre.
Bárcsak befogadna téged a Paradicsom kertjébe
Krisztus, aki éretted halt meg.
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Bárcsak saját nyájába tartozóként ismerne el téged
Krisztus, az igaz Pásztor.
Bárcsak megbocsátaná minden bűnödet,
és választottjai közé ültetne téged.
Bárcsak szemtől szembe láthatnád Megváltódat,
és örökre örvendezhetnél Isten látásának.
Ámen.
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4. IMA CLARET SZENT ANTAL MÁRIÁHOZ
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VALAKIÉRT,
HALDOKLIK

AKI

RÁKBETEGSÉGBEN

a

Claret Szent Antal Mária, földi életedben te gyakran nyújtottál vigaszt a
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szenvedőknek, és gyengéd szeretettel és együttérzéssel viseltettél a betegek és a
bűnösök iránt.
Kérlek, járt közben értem most, midőn te már erényeid jutalmát élvezed a
mennyei dicsőségben.
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Tekints reám [vagy itt nevezzük meg azt a személyt, akiért imádkozunk]
szánalommal, és teljesítsd kérésemet, ha Isten is úgy akarja.
Vedd magadra bajaimat.
Mondj egy jó szót az érdekemben, fordulj érettem Mária szeplőtelen szívéhez,
hogy hathatós közbenjárása által elnyerhessem azt a kegyelmet, amelyre olyan
hévvel áhítozom, és megkaphassam az áldást, amely megerősít életemben,
segítségemre lesz halálom óráján és elvezet a boldog örökkévalóságba. Ámen.

K
at

5. IMA AZOKÉRT, AKIK MA HALNAK MEG
Ó, legirgalmasabb Jézus, a lelkek Szerelmese! Legszentebb szíved haláltusájára
és szeplőtelen Édesanyád fájdalmára kérlek, tisztíts meg véreddel az egész
világon mindenkit, aki most haldoklik és ezen a mai napon fog meghalni. Ámen.
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Jézus szíve, aki ismered a kínhalált, légy irgalommal a haldoklók iránt.
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Fordította: Solymosi Judit
Forrás: Aleteia
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