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Kalkuttai Teréz Anya imádsága a
papokért
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Ó Mária, Jézus Anyja, borítsd be tisztaságod köpenyével papjainkat. Védjed őket,
vezesd őket és tartsd meg őket szívedben. Légy Édesanyjuk, különösen akkor,
amikor elcsüggednek és magányosnak érzik magukat. Szeresd őket, és tartsd meg

ik

őket abban, hogy teljesen Jézushoz tartozzanak. Jézushoz hasonlatosan, ők is a Te
fiaid, ezért tartsd meg szívüket tisztának és szűziesnek. Elméjüket töltse be
teljesen Jézus, ajkukon legyen mindig Jézus neve, őt kínálják a bűnösöknek és
mindazoknak, akikkel találkoznak.
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Ó Mária, Jézus Anyja, légy az ő Édesanyjuk, szeresd őket és vígy nekik örömet.
Törődj különösképpen a beteg és haldokló papokkal, és azokkal is, akiket a
legtöbb kísértés ér. Gondolj arra, hogyan töltötték fiatalságukat és öregkorukat,
hogyan adták mindenüket Jézusnak és hogyan szolgálták egész életükben Őt.

Áldd meg őket, Mária, és adj nekik különleges helyet a szívedben. Add nekik
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Forrás: Aleteia
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Fordította: Solymosi Judit
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szépséges, tiszta és szeplőtelen szíved egy részét, amely annyira telve van
szeretettel és alázattal. Engedd, hogy egyre hasonlatosabbak legyenek
Krisztushoz. Drága Szűzanya, tedd, hogy olyan alázatosak legyenek, mint Te, és
olyan szentek, mint Jézus. Ámen.
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