A Pápa Imavilághálója (Imaapostolság)

Csatlakozz ahhoz a több mint 35 millió emberhez,
aki az öt földrészen imádkozik a Szentatyával
a világ és az emberiség nagy szükségleteiért!
(ld. a havi imaszándékok)
Az imavilágháló egy lelki út, a szív útja, amely
a Jézussal való barátsághoz vezet. E néhány egyszerű gyakorlat segíthet, hogy mélyebb kapcsolatba kerülj Vele:
Reggeli ima

Jézus, Rád bízom a mai napom, és benne mindazt,
ami rám vár: a tanulást, a munkát, a találkozásokat,
az örömöket és a nehézséget is. Küldd el Szentlelkedet, Ő erősítsen és vezessen. Kérlek, légy mellettem, áldd meg ezt a napot és add, hogy mindig
Veled lehessek, mint a Te barátod. Dolgozzunk ma
együtt, hogy szereteted átformálhassa a világot.
Szűz Mária, Jézus édesanyja, imádkozz velem
azokért az emberekért, akikkel ma találkozom és a
Szentatya e havi imaszándékáért: (ld. másik oldal).
Napközben is figyelek Jézusra

Megállok, elcsendesedem néhány percre. Tudatosan Istenre figyelek, esetleg betérek egy templomba. Elidőzöm Jézussal: hálát adok, kérek, beszélgetek Vele, és elolvashatok egy rövid szakaszt
a Szentírásból.

Este Jézussal nézek vissza a napomra — examen
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Elcsendesedem. Tudatosítom, hogy Jézus, a Jó Pász-

tor itt van velem. Elidőzöm szerető tekintetében, közelségében.
Kérem, hogy Jézus szemével lássam a mai napomat.
Sorra veszem a nap eseményeit, külső és belső történéseit, mintha egy filmet néznék.
Hálát adok. Melyek voltak azok az ajándékok

a napom folyamán, amelyekért hálás lehetek Istennek? Hogyan volt ma jelen Isten az életemben? Hol
tudtam együttműködni Vele?
Bocsánatot kérek. Melyek voltak azok a pillanatok,
amikor nem Jézus lelkülete szerint gondolkodtam,
szóltam, cselekedtem? Mit mulasztottam? Bocsánatot kérek az Úrtól, aki végtelenül irgalmas. Kérem
a segítségét, hogy változhassak, alakulhassak.
Előre tekintek a következő napra: Mire hív Jézus?
Milyen hozzáállással szeretnék jelen lenni a rám
váró eseményekben? Mindezekre kérem az Ő áldását.
kép: www.mariagalie.it
https://jezsuita.hu/ima/
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JANUÁR Az emberi testvériségért

JÚLIUS A közélet békéjéért

Imádkozzunk, hogy az Úr adja meg nekünk a kegyelmet, hogy a más vallású testvéreinkkel teljes
testvéri közösségben tudjunk élni, egymásért imádkozva és nyitottan minden ember felé.

Imádkozzunk, hogy a különböző társadalmi, gazdasági, vagy politikai konfliktussal terhelt helyzetekben legyen bátorságunk a párbeszéd és a békés
kapcsolatok mélyen elkötelezett előmozdítóivá válni.

FEBRUÁR A nők elleni erőszak megszűnéséért

AUGUSZTUS Az Egyház megújulásáért

Imádkozzunk az erőszak áldozatául esett nőkért,
hogy a társadalom vegye észre a szenvedéseiket,
törődjön velük és védje meg őket.

Imádkozzunk az Egyházért, hogy a Szentlélektől
megkapja a kegyelmet és az erőt az Evangélium
fényében való megújuláshoz.

MÁRCIUS A kiengesztelődés szentségének elmélyült megéléséért

SZEPTEMBER Ökológiailag fenntartható életmódért

Imádkozzunk azért, hogy a kiengesztelődés szentségét megújult mélységgel tudjuk megélni, és általa
megtapasztaljuk Isten végtelen irgalmát.

Imádkozzunk azért, hogy bolygónk erőforrásait ne
kizsákmányoljuk, hanem igazságos és tiszteletteljes módon megosszuk.

OKTÓBER Misszionárius tanítványokért

ÁPRILIS Az emberi alapjogokért küzdőkért

Imádkozzunk, hogy minden megkeresztelt ember
részesévé váljon az evangelizációnak, készen álljon a misszióra, azáltal hogy tanúságtevő módon
éli az Evangéliumot.

MÁJUS A pénzügyi világ felelőseiért

Imádkozzunk, hogy a depressziótól vagy a kiégéstől szenvedő emberek másoktól segítséget kapjanak, és találjanak rá a Fényre, amely megnyitja
őket az életre.

JÚNIUS A házasságra készülőkért

Imádkozzunk a hitoktatókért, akik Isten Igéjének
hirdetésére kaptak meghívást, hogy bátran és kreatívan tudjanak a Szentlélek erejében tanúságot
tenni róla.

Imádkozzunk azokért, akik életük kockáztatásával
küzdenek az emberek alapvető jogaiért diktatúrákban, tekintélyelvű rezsimekben vagy krízisben lévő
demokráciákban.
Imádkozzunk, hogy a pénzügyi szektor felelősei a
kormányokkal együttmunkálkodjanak a pénzügyi
szféra szabályozásán, és így megvédjék az állampolgárokat annak veszélyeitől.

Imádkozzunk a fiatalokért, akik keresztény közösségek támogatásával készülnek a házasságra,
hogy növekedjenek a nagylelkű, hűséges és türelmes szeretetben.

NOVEMBER Depresszióban szenvedőkért

DECEMBER Hitoktatókért

