A Pápa Imavilághálója a katolikus egyház
legnagyobb imacsoportja. (A pápa személyes
imacsoportja.) Küldetése, hogy tagjai naponta
imádkozzanak együtt a Szentatyával a világért,
a szükséget szenvedőkért. Ez a "Szív útja", együttérzésből fakadó küldetés. Az ima apostolává válva
egyre közelebb kerülünk Jézushoz, barátjává
válunk. Arra törekszünk, hogy a rendszeres
ima által szívünket Krisztus szívéhez hasonlóvá
formáljuk, amely tele van együttérzéssel az
egész teremtés iránt. Segít ezen az úton járni,
ha napjában többször megszólítom Jézust:
A nap kezdetén elcsendesedem. Érzékelem, ahogy

az Úr szerető pillantásával rám és a világra tekint.
Megszólítom:

"Isten, te vagy az én Istenem, virrasztva kereslek.
Terád szomjas a lelkem, testem utánad eped, mint
a puszta kiaszott földje. Szentélyedben hadd
jelenjek meg előtted, hogy lássam hatalmad és
dicsőséged. Mert irgalmad többet ér, mint az élet,
hadd magasztaljon ezért ajkam! Neked mondok
áldást, amíg csak élek, a te nevedben tárom imára
kezemet. Mint dús lakomával, eltelik veled a lelkem,
ajkam ujjong, szám dicsőít téged. Még fekvőhelyemen is rád gondolok, hajnalig rólad elmélkedem,
mivel te lettél védelmezőm és szárnyaid oltalmában
örvendezem. Lelkem szorosan átölel téged, és
jobbod szilárdan tart engem."(Zsolt 63)

Kérem a mai nap kegyelmét, hogy mindazzal,
amim van, és ami vagyok, be tudjak kapcsolódni
Krisztus küldetésébe. Isten elé viszem a pápa e havi
imaszándékát. Itt vagyok Uram, készen az új napra.

A PÁPA IMAVILÁGHÁLÓJA

Napközben is Jézussal: Legalább egyszer, otthon,
a munkahelyemen vagy utazás közben tudatosítom,
hogy Isten jelenlétében vagyok és megújítom
a vágyam, hogy az Ő küldetésében járjak. Emlékeztetem magamat arra, ahogy az Eucharisztiában
Jézus naponta értünk adja önmagát.
A nap végén: Hálával visszaemlékezem, hogy

egész nap Isten jelenlétében voltam, és most is
vele vagyok. Elimádkozom a szerető figyelmesség
imáját. Kérem Isten segítségét a holnapi naphoz.
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JANUÁR Az igaz testvériségért

Imádkozzunk azokért, akik hátrányos megkülönböztetést vagy üldöztetést szenvednek
vallásuk miatt, hogy abban a társadalomban,
ahol élnek, ismerjék el jogaikat és emberi méltóságukat, hiszen mindnyájan testvérek vagyunk.
FEBRUÁR A szerzetesnővérekért

Imádkozzunk a szerzetesnővérekért és a megszentelt élet más formáját élő nőkért, hálát adva
küldetésükért és bátorságukért, hogy folyamatosan
új válaszokat találjanak a mai ember előtt álló
kihívásokra.
MÁRCIUS Keresztény bioetikai válaszokért

Imádkozzunk, hogy a bioetika új kihívásaira válaszul mi, keresztények, imádsággal és társadalmi
szerepvállalásunkkal mindig az élet védelmét
mozdítsuk elő.

JÚLIUS Az idősekért

Imádkozzunk az idősekért: Tapasztalatuk és bölcsességük segítse a fiatalabbakat, hogy reménnyel
és felelősséggel tekintsenek a jövőbe.
AUGUSZTUS A kis- és középvállalkozókért

Imádkozzunk, hogy a gazdasági és társadalmi válságtól sújtott kis- és középvállalkozók megtalálják
a szükséges eszközöket, hogy tovább folytathassák
tevékenységüket a közösség szolgálatára.
SZEPTEMBER A halálbüntetés eltörléséért

Imádkozzunk, hogy a halálbüntetés, amely sérti
az ember méltóságát, szűnjön meg a világ minden
országában.
OKTÓBER A mindenki számára nyitott Egyházért

ÁPRILIS Az egészségügyi dolgozókért

Imádkozzunk, hogy az Egyház, hűségesen és bátran hirdetve az Evangéliumot, legyen a szolidaritás,
a testvériség és az elfogadás helye a II. vatikáni
zsinat szellemében.

MÁJUS A fiatalok hitéért

Imádkozzunk a szenvedő gyermekekért, különösen
az utcán élőkért, a háború áldozataiért és az
árvákért, hogy lehetőségük legyen a tanulásra, és
megtapasztalhassák a családi szeretetet.

Imádkozzunk, hogy a beteg és idős emberek gondozását végző egészségügyi dolgozók munkáját
támogassák a kormányok és a helyi közösségek,
különösen is a legszegényebb országokban.
Imádkozzunk, hogy a fiatalok fedezzék fel Mária
példáján keresztül a befelé figyelés készségét,
a megkülönböztetés mélységét, a hit bátorságát és
a szolgálatnak való odaadottságot.
JÚNIUS A családokért

Imádkozzunk a keresztény családokért, hogy
a nagylelkű szeretetet és az életszentséget konkrét
cselekedetekkel éljék meg a hétköznapokban
a világon mindenütt.

NOVEMBER A szenvedő gyermekekért

DECEMBER Az önkéntes szervezetekért

Imádkozzunk, hogy az emberi fejlődésért
elkötelezett önkéntes szervezetek találjanak olyan
személyeket, akik vágynak elköteleződni a közjó
szolgálatában, és mindig új utakat keressenek
a nemzetközi együttműködésre.

