Az ázsiai vallási kisebbségekért:

JANUÁR

hogy Ázsia országaiban a keresztények és más
vallási kisebbségek teljes szabadságban élhessék
meg hitüket.

során fáradtnak és magányosnak érzik magukat,
segítséget és megerősítést találjanak az Úrral való
bensőséges kapcsolatban és paptestvéreikhez
fűződő barátságukban.

FEBRUÁR A korrupció megszűnéséért: hogy
akiknek anyagi, politikai vagy lelki hatalmuk van,
ne éljenek vissza vele.

AUGUSZTUS

A lelki megkülönböztetés elsajátításáért: hogy az egész egyház felismerje, milyen

SZEPTEMBER

MÁRCIUS

fontos a lelki megkülönböztetés tanulása, mind személyes, mind közösségi szinten.
ÁPRILIS

A gazdasági vezetőkért: hogy a gaz-

A családokért: hogy a politika és
a gazdaság súlyos döntései az egész emberiség
nagy kincseként oltalmazzák a családokat.
Afrika fiataljaiért: hogy az afrikai
kontinens fiataljai tanulhassanak és dolgozhassanak.

Az Istennek szenteltek küldetéséért: hogy az Istennek szentelt férfiak és nők feléb-

OKTÓBER

dasági gondolkodás és gyakorlat felelősei bátran
elutasítsák a gazdaság kirekesztő formáit, és legyenek képesek új utakat nyitni.

resszék magukban a missziós buzgóságot, és legyenek jelen a szegények, a kirekesztettek és azok
között, akik nem tudják hallatni a hangjukat.

A világi hívők küldetéséért: hogy a világi keresztények betölthessék sajátos küldetésüket,
találékonysággal válaszolva azokra a kihívásokra,
amelyekkel a mai világ szembesül.

NOVEMBER A béke szolgálatáért: hogy a szív
és a párbeszéd hangja mindig felülkerekedjen
a fegyverek szaván.

MÁJUS

JÚNIUS

A közösségi médiáért: hogy a közössé-

gi média előmozdítsa az együttérzést és a tiszteletet, elfogadva a különbözőségeket is.

A
A Szentatya
Szentatya imaszándékai
imaszándékai
2018

DECEMBER A hit továbbadásának szolgálatáért: hogy azok, akik a hit továbbadásának szolgá-

latában állnak, megtalálják a kultúrákkal folytatott
mai párbeszéd megfelelő nyelvezetét.

A papokért és lelkipásztori küldetésükért: hogy a papok, akik lelkipásztori munkájuk

JÚLIUS
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A Pápa Imavilághálója (Imaapostolság)

Jézussal nézek vissza a napomra — esti examen

Kilencvenhét országban több mint 35 millió ember
kapcsolódott be a pápa imahálózatába (imaapostolság), hogy együtt imádkozzanak a világ és az
emberiség nagy szükségleteiért, amelyeket a havi
imaszándékok fejeznek ki. Az imaháló ugyanakkor
egy lelki út is, a szív útja, amely a Jézussal való barátsághoz vezet. Őt követjük, aki szeret minket, aki
velünk együtt akar lenni és meghív minket, hogy dolgozzunk együtt az Ő országának megvalósulásáért,
a „szeretet civilizációjáért”. Néhány egyszerű gyakorlat segíthet, hogy mélyebb kapcsolatba kerülj
Vele:

•

Elcsendesedem. Először kívül, aztán belül.

•

Tudatosítom, hogy az élő Istennel találkozom, aki
most itt van velem. Elidőzőm Jézus szerető tekintetében, közelségében.

•

Kérem a Szentlélek világosságát, hogy az Ő szemével lássak.

•

Sorra veszem a nap eseményeit, külső és belső
történéseit, mintha egy filmet néznék.

•

Melyek voltak azok az ajándékok a napom folyamán, amelyekért hálás lehetek Istennek? Hol
működött Isten a mai napon az életemben, és hol
tudtam együttműködni vele?

•

Hol vannak azok a pillanatok, amikor nem Jézus
lelkülete szerint gondolkodtam, szóltam, cselekedtem? Hol vétettem, mulasztottam? Bocsánatot
kérek az Úrtól, aki végtelenül irgalmas.

•

Előre tekintek a következő napra: mit vár tőlem
Jézus? Milyen hozzáállással szeretnék jelen lenni a rám váró eseményekben? Bízom Isten segítségében és kérem az erejét.

Jézusé a napom
Jézussal kezdem a napot — reggeli felajánlás

Saját szavaimmal Jézusra bízom az előttem álló napot: munkát, találkozásokat, mindazt, ami vár rám,
örömet és nehézséget egyaránt. Kérem az Ő segítségét, és azt, hogy mindig Vele lehessek.

Belépek Jézus Szívének tágasságába és imádkozom másokért

A napi pörgés közben megállok. Elidőzöm Jézus
jelenlétében, akinek minden egyes ember fontos.
Imádkozom a pápa e havi imaszándékáért és az
emberekért, akikkel ma találkozom.
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