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VILÁGMÉRET  RÓZSAFÜZÉR IMAHADJÁRAT – 2018. október 7. Ű
– A Rózsafüzér ereje köré egyesülő világ – 

A világméretű  Rózsafüzér  imahadjárat  közvetlenül  Lengyelországból  ered,  amit  azonban  a  Lengyel  egyház  és  a 
lengyelországi politikum páratlan közjogi lépése előzött meg: 
„A lengyel  püspöki  konferencia  október  27-én  hozta  nyilvánosságra,  hogy  november  19-én  Krakkóban,  másnap, 
Krisztus király ünnepén pedig az egész országban ünnepélyesen elismerik Krisztus királyságát. […] November 19-én 
több  ezer  zarándok  érkezett  egész  Lengyelország  területéről  a  krakkó-łagiewniki  Isteni  Irgalmasság-bazilikába.  A 
püspökök  mellett  jelen  volt  az  állami  vezetés  több  tagja,  köztük  Andrzej  Duda  köztársasági  elnök.  A szentmise 
főcelebránsa  Stanisław Dziwisz  bíboros,  krakkói  érsek  volt,  a  szentbeszédet  Andrzej  Czaja  opolei  megyéspüspök 
mondta. «Nem az a feladatunk, hogy Krisztust királynak válasszuk, hanem az, hogy elismerjük uralmát és alávessük 
magunkat törvényének, rábízzuk hazánkat és nemzetünket, magunkat, családjainkat» – mondta a szertartás szónoka. 
Lengyelországban  az  irgalmasság  szentéve  és  a  kereszténység  felvételének  1050.  évfordulója  alkalmából  tartott 
ünnepélyes  esemény  nem  maradhat  csak  a  történelemkönyvek  és  az  évkönyvek  része.  «Véghez  kell  vinnünk  az 
átalakulás  folyamatát,  életünket  Isten  akaratához  kell  igazítanunk,  ahogyan  Jézus  Krisztus  tanította  az 
evangéliumban[…] Ma mindannyiunknak fohászkodnunk kell Istenhez és a Szentlélekhez, hogy meg tudjunk nyílni 
Krisztus  előtt,  alá  tudjuk  vetni  magunkat  törvényének,  terveinek.  Nyissuk  ki  a  kapukat  Krisztus  előtt,  irgalmas 
szeretetének  hatalma  előtt!»  A szentmise  végén  az  Oltáriszentség  előtt  ünnepélyes  szertartás  keretében  Stanisław 
Gądecki érsek, a lengyel püspöki konferencia elnöke olvasta fel a nyilatkozatot, amelyben Királynak és Úrnak ismerték 
el Krisztust.” (magyarkurir.hu: Királynak és Úrnak nyilvánították Jézus Krisztust egész Lengyelországban – 2016.11.21., részlet) 

Ennek szerves folytatása volt, hogy 2017 „Rózsafüzér Királynője napján közel egymillió emberből álló imalánc […] 
több mint 3500 kilométer hosszan, az országhatár közelében kijelölt mintegy 4 ezer helyen, 320 templomban, valamint 
hajókon, hegycsúcsokon és repülőtereken is rózsafüzért imádkoztak. A Rózsafüzér a határon elnevezésű  akciót egy 
világi  hívekből  álló  csoport  kezdeményezte,  a  lengyel  egyház  pedig,  megnyitva  templomait,  szentmisére  hívta  a 
résztvevőket. A szervezők a fatimai jelenések 100. évfordulójához, valamint Rózsafüzér Királynőjének emléknapjához 
kötötték kezdeményezésüket. […] A kijelölt határmenti templomokon kívül a résztvevők a határokhoz közeli városok 
főterein, határátkelő pályaudvarokon, a határfolyók és a Balti-tenger partján, hajókon, több hegycsúcson, valamint tíz 
lengyelországi repülőtéren működő kápolnában is imádkoztak. A Tátrában és a Beszkidekben a szomszédos Szlovákia 
és Csehország lakosai is csatlakoztak hozzájuk, a lengyel-német határ közelében fekvő Siekierki községbe Berlinből és 
Hamburgból is érkeztek imádkozók. A Gdańsk kikötőváros közelében fekvő Westerplattén – ahol eldördültek a második 
világháború első  ágyúlövései – gyerekek imádkoztak. Az akcióhoz 43 európai – főleg brit –, valamint 12 Egyesült 
Államokbeli városban élő  lengyelek is csatlakoztak a helyi templomokban. A tátrai üdülőközpontban, Zakopanéban 
Marek Jędraszewski krakkói érsek homíliájában hangsúlyozta […]: «ha akarjuk, hogy Európa megmaradjon Európának, 
vissza kell térnie az európai kultúra keresztény gyökereihez».” (magyarkurir.hu:  Közel egymillió hívő alakított élő imaláncot 
Lengyelország határain – 2017.10.07., részlet) 
A lengyel  példára  világszerte  egyre  több  katolikus  egyén  és  közösség  buzgó imádsága  világméretű  imahadjárattá 
terebélyesedett.  Erről  az  indiai  szervezők ismertetését  idézzük:  „A lengyelországi  «Rózsafüzér  a  határokon» 2017 



októberében felcsapó szikrái […] további ezreket fogtak össze, akik hazáik és a világ oltalmáért könyörögve lobogó 
tűzlángot alkottak: Írországban 2017. november 17.-én, az Egyesült Királyságban 2018. április 18.-án, Ausztráliában 
2018. május 13.-án. «Különösen megszerettem Lengyelországot. Ha akaratomat engedelmességgel fogadja, hatalomra 
és szentségre emelem. Szikra lobban belőle, amely előkészíti a világot végső eljövetelemre.» (Jézus Fausztina nővérhez 
– Napló, 1732) Az Egyesül Államokban és Libanonban 2018. október 7.-én, Rózsafüzér Királynője ünnepén lesz saját 
„Rózsafüzér Parttól Partig” imahadjáratuk. […] Az Egyesült Államok és Libanon sürgetnek mindenkit saját hazáikban, 
hogy  csatlakozzanak  az  54  napos  Rózsafüzér  Nagykilencedhez,  amit  2018.  augusztus  15.-én,  Szűz  Mária 
Mennybevétele  ünnepén  kezdenek,  ami  egyben  India  Függetlenségi  Napja  is.  Mi  lehetne  jobb  út  imádkozni 
országunkért, mint elkezdeni az 54 napos Rózsafüzér Nagykilencedet 2018. augusztus 15.-én, bevégezve 2018. október 
7-én?” (rosaryacrossindia.co.in: Rosary Across India… Why? – részlet) 
Mi, magyarok, Szent István Apostol-királyunk végrendelkezése szerint 1038. augusztus 15.-étől Szűz Mária Országa, 
Egyháza és Népe vagyunk, lemaradhatunk-e a lengyelektől vagy bármely más nép katolikus hívőitől; tehetünk-e mást, 
minthogy csatlakozzunk ezen világméretű Rózsafüzér Imahadjárathoz?! A Szűzanya, mint Magyarok Nagyasszonya, 
valóságos égi és földi Királynőnk, Rózsafüzér Királynője, Világ Győzedelmes Királynője és Minden Népek Királynője, 
oltalmazó  palástja  alá  hívja  gyermekeit  Napjaink  minden  eddiginél  rafináltabban  kitervelt,  világméretű 
keresztényüldözésének ördögi zűrzavarában. 
Erdélyből római és görög katolikus magyarok egy kis csoportja is a Szűzanya hívását megszívlelve csatlakozott, 2018. 
Nagyboldogasszony ünnepén a csíksomlyói Kissomlyó-oldalban levő Magyarok Nagyasszonya emlékhelyen bemutatott 
görög katolikus Szent Liturgia keretében végzett Szűzanya iránti felajánlással. A Szűzanya várja minden gyermekét, 
hogy  2018.  október  7.-én,  Rózsafüzér  Királynője  ünnepén,  vagy  október  8.-án,  Magyarok  Nagyasszony  ünnepén 
Rózsafüzért imádkozva kérjük Isten akaratának és a Szűzanya oltalmának érvényre jutását Nemzetünk és Egyházunk 
életében! A Rózsafüzér Imahadjárathoz csatlakozás a Gondviselés különös segítsége lehet Erdéllyel Romániához csatolt 
területek magyarjai számára, hiszen éppen azokban a napokban zajló népszavazás kimenetele megpecsételheti nem csak 
saját magunk, hanem gyermekeink és talán unokáink életét is! A népszavazás tétjét Erdély Római Katolikus Érsekének 
felhívása is érzékelteti: 
„A Koalíció a családért ernyőszervezet 2015-ben kezdeményezte Románia Alkotmánya 48. pontja 1.  bekezdésének 
módosítását. A jelenlegi bekezdést: «A család két fél szabad akaratnyilvánításából létrejött házasságra épül» az alábbiak 
szerint kell módosítani: «A család egy férfi és egy nő szabad akaratnyilvánításából létrejött házasságán alapul (…)», 
hogy ezzel kizárjuk a «fél» kifejezést érintő félreértelmezési lehetőségeket, meghatározva ezzel, hogy csakis egy férfi és 
egy nő  szabad akarattal  vállalt  szövetségét nevezhetjük házasságnak.  […]  A tét  óriási,  a  veszély jelentős! Minden 
jóakaratú embert arra kérünk, hogy beszéljen erről az eseményről otthon, munkahelyén, barátai és ismerősei körében, és 
keresztény küldetése  tudatában buzdítson arra  mindenkit,  hogy «Igen»-nel  szavazzon október  6-án és  7-én.  Bízva 
híveim keresztény öntudatában és felelősségteljes elköteleződésében, szeretettel kérem, hogy menjenek el szavazni és 
keresztény  értékrendjüknek  megfelelően  nyilvánítsanak  véleményt.  Isten  áldása,  a  Szent  Család  oltalma  kísérje 
mindennapjaikat az elkövetkező  időben is.  Szeretettel küldöm főpásztori  áldásomat + Dr.  Jakubinyi György érsek” 
(katolikus.ma: Dr. JAKUBINYI György Miklós római katolikus érsek körlevele az októberi népszavazásról – 2018. 09.27., részlet) 

(Fotó: marianus.eoldal.hu) 

A csatlakozó személyek, illetve közösségek számára ajánljuk, hogy végezzék a Rózsafüzért előírás szerint, valamint az 
Auxilium Christianorum (Keresztények Segítsége) Társulat imáit, amelyek az alábbi Függelékben találhatóak. 



(Forrás: holyleagueofnations.com) 

A NEMZETEK SZENT LIGÁJÁRÓL 

A 2018.  október  7.-ére  szervezett  Nemzetközi  Rózsafüzér  imahadjárat  és  arra  felkészítő  54  napos  nagykilenced 
kezdeményezője  és  szervezője  az  Egyesült  Államok  katolikusai  által  alapított  Nemzetek  Szent  Ligája.  Ennek 
lelkivezetője,  Raymond Leo Burke Bíboros ajánlásából idézünk: „Sajátos  módon,  mint a  Szent Liga lelkivezetője, 
sürgetem a Szent Liga minden tagját, hogy ezen magasztos kampányban erős vezetést nyújtsanak a nemzetünknek.” 
(novenaforournation.com: Official endorsement of “Novena for Our Nation” by His Eminence, Cardinal Raymond Burke) 

„Ha népem, amely nevemet viseli, megalázkodik, könyörög hozzám, kedvemet keresi és megtér gonosz útjáról, akkor 
meghallgatom az égből, megbocsátom bűneit, és meggyógyítom országát.” (2 Krón 7,14) 

A harc amivel szembesülnünk kell 

Az idő ezen sajátos pillanatában az Egyház a késő XVI. századhoz hasonló helyzetben találja magát – belső és külső 
viszálykodások,  zűrzavar,  ellentmondások.  Mindemellett  a  láthatáron  levő  fizikai  ellenség  helyett  az  Egyházat,  a 
családot és a világot ördögi elvilágiasodás fenyegeti.  Manapság a harcban „nem annyira a vér és a test  ellen kell 
küzdenünk, hanem a fejedelemségek és hatalmasságok, ennek a sötét világnak kormányzói és az égi magasságoknak 
gonosz szellemei ellen.” (Ef 6, 12) 

A Szent Liga története 

Az eredeti Szent Ligát V. Szt. Piusz Pápa szervezte, válaszként a(z oszmán birodalomtól fenyegetett – ford. megj.) 
szörnyű helyzetre, amelyben a keresztény Európa találta magát 1571-ben. Katolikus emberek kis csapatai és különféle 
nemzetek  maradék  seregei  összegyűltek  a  Szentséges  Főpásztor  szellemi  vezetése  és  Ausztriai  János  katonai 
parancsnoksága alatt. Rózsafüzért imádkozva és böjtölve kérték Isten kegyelmi segítségét az Istenszülő közbenjárása 
által. A Mindenható Isten kegyelméből a keresztény flotta megrendítő győzelmet aratott 1571. október 7.-én a Lepanto-i 
csatában, megmentve Krisztus Királyságát és a nyugati civilizációt. 

Az új Nemzetek Szent Ligája 

Ezen vízválasztó történelmi pillanatban világszerte harsogott a Szeplőtelen Szűz felhívása. Gyermekei a földkerekség 
határairól válaszolnak, hogy a társadalom mai gonosz erőivel szembeszálljanak. A Nemzetek Szent Ligája a kegyelem 
természetfölötti  erejével  törekszik  teljes  hittel  végzett  imával  és  böjttel  evangelizálni  a  kultúrát.  A világ  nemzetei 
engesztelő és kérő imákban egyesülnek. Egyesülünk a szellemi hadviselésben a Napbaöltözött Asszonnyal (Jel 12,1) 
kiállva. Ellenségeink, a sötétség fejedelemségei és hatalmasságai a színe előtt reszketve kiáltják: „Ki az, aki úgy ragyog, 
mint a hajnal pírja, s szép, mint a telihold, világos, mint a nap, és oly félelmetes, mint a zászlós hadak?” (Én 6,10) 

A Szeplőtelen a sátán fejét széttiporva győzedelmeskedik! 
„Amikor a nép együtt imádkozza a Rózsafüzért, sokkal félelmetesebb az ördögnek, mintha valaki egymagában mondja, 
mivel ebben a nyilvános imádságban egy hadsereg támad ellene. Neki gyakran sikerül ellenállni az egyéni imának, de 
ha ezen imában több keresztény összefog, sokkal nagyobb gond lesz az ördögnek működnie. Nagyon könnyű egyetlen 
pálcát eltörni, de ha másakkal egy nyalábot alkotva összefogod, eltörhetetlen. (Montfort Grignon Szt. Lajos) 

FÜGGELÉK: 

AUXILIUM CHRISTIANORUM TÁRSULAT ISMERTETÉSE ÉS IMÁI 

 – Kivonat a Társulat Bevezető Kézikönyvéből és a napi imái – 
Egyházi jóváhagyással. Copyright © 2012 Auxilium Christianorum 

A TÁRSULAT F  CÉLJAI: Ő
Az Auxilium Christianorum papi  tagjai  számára  imákat  ajánl,  hogy hatékonyan teljesítsék apostoli  küldetésüket  a 
démonok kiűzésében. Imákról gondoskodik a Társulat papi és világi tagjai, családjaik és barátaik védelmében, hogy ne 
árthassanak nekik az ellenséges démonok. […] 



AZ AUXILIUM CHRISTIANORUM PAPI ÉS VILÁGI TAGJAINAK NAPI IMÁI 

KEZD  IMA NAPONTA:Ő  
Segítségünk az Úr nevében. 
Aki az eget és a földet teremtette. 
Legkegyesebb Szűz Mária, Te, aki széttiprod a kígyó fejét (V.ö.: Ter 3,12), védj meg minket a gonosz bosszújától. 
Neked  ajánljuk  imáinkat,  könyörgéseinket,  szenvedéseinket  és  jócselekedeteinket,  hogy  tisztítsd  és  szenteld  meg 
azokat.  Ezen  áldozatot  mutasd  be  Szent  Fiadnak  mint  tökéletes  áldozatot,  amelyért  a  gonosz  szellemek,  akik 
befolyásolják  vagy  befolyásolni  akarnák  az  Auxilium  Christianorum  tagjait,  ne  ismerjék  fel  a  kiűzetésük  és 
megvakíttatásuk forrását. Vakítsd meg őket, hogy ne ismerjék fel jócselekedeteinket. Vakítsd meg őket, hogy ne tudják 
kik ellen állnának bosszút. Vakítsd meg, hogy megkaphassák az igazságos ítéletet műveikért. Takarj be minket a Te Fiad 
Drága  Vérével,  hogy  megkapjuk  a  védelmet,  amely  Kínszenvedéséből  és  Halálából  ered.  Kérjük  Tőled  mindezt 
ugyanazon Urunk Jézus Krisztus nevében. Amen. 
Szent Mihály ima. Ima az Őrangyalunkhoz. Miatyánk. Üdvözlégy Mária. Dicsőség. 

A Mi Urunk Jézus Krisztus Legdrágább Vérének Litániája  
Uram, irgalmazz! – (a hívek megismétlik) 
Krisztus, kegyelmezz! – 
Uram, irgalmazz! – 
Krisztus, hallgass minket! – 
Krisztus, hallgass meg minket! – 
Mennyei Atyaisten! – Irgalmazz nekünk! 
Megváltó Fiúisten! – 
Szentlélek Úristen! – 
Szentháromság egy Isten! – 
Krisztus Vére, az örök Atya egyszülött Fiának Vére! – üdvözíts minket! 
Krisztus Vére, az Isten megtestesült Igéjének Vére! – 
Krisztus Vére, az új és örök Szövetség Vére! – 
Krisztus Vére, a haláltusában földre hullott Vér! – 
Krisztus Vére, a megostorozáskor kiserkent Vér! – 
Krisztus Vére, a töviskoronától kicsordult Vér! –
Krisztus Vére, a keresztfán kiontott Vér! – 
Krisztus Vére, üdvösségünk váltságdíja! – 
Krisztus Vére, amely nélkül nincs bűnbocsánat! – 
Krisztus Vére, az Oltáriszentségben a lelkek itala és megtisztulása! – 
Krisztus Vére, az irgalmasság folyama! – 
Krisztus Vére, a gonosz lelkek legyőzője! – 
Krisztus Vére, a vértanúk erőssége! – 
Krisztus Vére, a hitvallók szilárdsága! – 
Krisztus Vére, szüzeket termő Vér! – 
Krisztus Vére, a veszélyben forgók támasza! – 
Krisztus Vére, a szenvedők enyhülése! – 
Krisztus Vére, a sírásban vigasztalásunk! – 
Krisztus Vére, a bűnbánók reménysége! – 
Krisztus Vére, a haldoklók megnyugvása! – 
Krisztus Vére, a szívek békéje és gyönyörűsége! – 
Krisztus Vére, az örök élet záloga! – 
Krisztus Vére, a tisztítóhelyen szenvedő lelkek szabadítója! – 
Krisztus Vére, minden dicsőségre és magasztalásra legméltóbb Vér! – 
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit! – Kegyelmezz nekünk, Uram! 
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit! – Hallgass meg minket, Uram! 
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit! – Irgalmazz nekünk, Uram! 
Megváltottál minket, Uram, szentséges véreddel. 
És Istenünk országává tettél bennünket. 
Könyörögjünk:  Mindenható  örök  Isten,  ki  egyszülött  Fiadat  a  világ  Megváltójává  rendelted  és  Szent  Vére  által 
megengesztelődni akartál,  engedd kérünk üdvösségünk árát  úgy tisztelnünk és annak erejével az élet  bajaiban úgy 
nyernünk oltalmat a földön, hogy örökké tartó gyümölcseinek örvendhessünk az égben. Krisztus, a mi Urunk által. 
Amen. 

Vasárnaponként: 
Ó,  Menny és  Föld Királynője,  Nagyhatalmú Szűz,  aki  rendelkezel  azzal  a  hatalommal,  hogy az ősi  kígyó fejét  a 
sarkaddal szétzúzzad, jöjj  el  és gyakorold e  hatalmat,  mely Szeplőtelen Fogantatásod kegyelméből ered. Takarj be 



minket  tisztaságod  és  szereteted  palástjával,  vigyél  minket  Szíved  édes  lakóhelyére,  semmisítsd  meg  és  tedd 
tehetetlenné az erőket akik tönkre akarnak tenni minket. 
Jöjj, Angyalok Királynője és Rózsafüzér Királynője, aki kezdettől fogva megkaptad Istentől a hatalmat és küldetést, 
hogy eltipord a Sátán fejét. Küldd el szent légiódat, alázatosan kérünk Téged, hogy a Te parancsod és hatalmad alatt 
üldözzék a gonosz szellemeket minden területen, segíts ellenállni vakmerő támadásaiknak és távolítsd el tőlünk őket, 
hogy senkinek se  árthassanak; kötözd őket a  Kereszt lábához, hogy a Te Fiad Jézus Krisztus megítélje,  elítélje  és 
ártalmatlanítsa Legszentebb Akarata szerint. 
Szent József, az Egyetemes Egyház Fővédnöke, jöjj segítségünkre a sötétség erői ellen dúló súlyos harcban, hárítsd el a 
gonosz  támadásait  és  szabadítsd  ki  az  ellenség  váraiból  az  Auxilium Christianorum tagjait,  és  azokat  akikért  az 
Auxilium Christianorum papjai imádkoznak. 
Szent Mihály, szólítsd fel az egész mennyei udvart, vessék be erejüket a pokol hatalmával szembeni kemény csatában. 
Gyere, Ó, Menny Fejedelme a hatalmas kardoddal és sújtsd a pokolba Sátánt és az összes többi gonosz szellemet. Szent 
Őrzőangyalok, vezessetek és védjetek minket. Amen. 

Hétf nként:ő  
Uram, Jézus Krisztus, a Te Nevedben imádkozunk, hogy a Szereteteddel és a Legdrágább Véreddel takarj be minket, 
családjainkat és minden javainkat, végy körbe minket Mennyei Angyalaiddal, Szentjeiddel és Szűzanyánk palástjával. 

Keddenként: 
Uram, Jézus Krisztus, könyörgünk a Kegyelemért, hogy maradjunk védve Mária oltalmazó palástja alatt, körbevéve a 
tüskebokorral,  ahonnan  a  Szent  Töviskoronádat  vették,  és  eltelhessünk  Szent  Véreddel  a  Szentlélek  erejében, 
Őrzőangyalainkkal, a Mennyei Atya nagyobb dicsőségére. Amen. 

Szerdánként: 
Istenünk, Jézus Krisztus nevében, Aki Urunk és Istenünk, kérünk Téged, hogy tedd az összes szellemet tehetetlenekké, 
bénítsd  meg  és  hatástalanítsd  őket,  akik  megpróbálnak  bosszút  állni  az  Auxilium Christianorum bármely  tagjain, 
családjainkon, barátainkon, közösségeinken, akik imádkoznak értünk és családtagjaikon, azokon akik bármilyen módon 
segítenek minket és akikért az Auxilium Christianorum papjai imádkoznak. 
Kérünk Téged, kötözz meg minden gonosz szellemet, minden erőt a levegőben, a vízben, a talajban, a tűzben, a föld 
alatt, vagy bárhol gyakorolhatják hatalmukat, minden természetben levő sátáni erőt és bármely és összes küldöttjét a 
sátáni parancsnokságnak. Kérünk Téged, hogy Szent Véred által kötözd meg a gonosz szellemek minden tulajdonságait, 
jellegeit, jellemzőit, kölcsönhatásaikat, kommunikációikat és megtévesztő játékaikat. Kérünk Téged, törd meg bármely, 
összes és mindennemű megkötözöttséget, köteléket és függőséget, az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. 

Csütörtökönként: 
Uram, Te Mindenható, Te vagy az Isten, Te vagy a mi Atyánk. Könyörgünk Hozzád, Szent Mihály, Rafael és Gabriel 
Arkangyalok közbenjárása és segítsége által, azon testvéreink szabadulásáért akik a gonosz rabszolgái. Mennyország 
minden Szentjei, jöjjetek segítségünkre! 
A szorongástól, a szomorúságtól és a megszállottságtól – kérünk Téged szabadíts meg minket, Ó, Urunk! 
A gyűlölettől, paráznaságtól és irigységtől – 
A féltékenység, a düh és a halál gondolatától – 
Az öngyilkosság és az abortusz minden gondolatától – 
A bűnös szexualitás minden formájától – 
A családunk mindennemű megosztottságától és minden káros barátságtól – 
Mindenféle varázslástól, gyilkosságtól, boszorkányságtól és az okkultizmus minden formájától – 
Te,  aki  azt  mondtad:  „Békét  hagyok  rátok,  az  én  békémet  adom  nektek”,  add  meg  nekünk,  hogy  Szűz  Mária 
közbenjárása által megszabadulhassunk minden démoni befolyástól és mindig élvezzük a Te békédet. A mi Urunk, 
Jézus Krisztus nevében. Amen. 

Péntekenként: 

A keresztény alázatosság litániája 
Uram, irgalmazz! – (a hívek megismétlik) 
Krisztus, kegyelmezz! – 
Uram, irgalmazz! – 
Krisztus, hallgass minket! – 
Krisztus, hallgass meg minket! – 
Mennyei Atyaisten! – Irgalmazz nekünk! 
Megváltó Fiúisten! – 
Szentlélek Úristen! – 



Szentháromság egy Isten! – 
Szelíd és alázatos Szívű Jézus! – hallgass meg minket! 
A kívánságtól, hogy nagyra becsüljenek engem – ments meg engem, Jézus! 
A kívánságtól, hogy gazdag legyek – 
A kívánságtól, hogy mások előtt feltűnjek – 
A kívánságtól, hogy dicsérjenek – 
A kívánságtól, hogy tiszteljenek – 
A kívánságtól, hogy engem mások elé helyezzenek – 
A kívánságtól, hogy tőlem tanácsot kérjenek – 
A kívánságtól, hogy engem elismerjenek – 
A kívánságtól, hogy engem megkíméljenek – 
A félelemtől, hogy megaláznak – 
A félelemtől, hogy lenéznek – 
A félelemtől, hogy háttérbe szorítanak – 
A félelemtől, hogy megrágalmaznak – 
A félelemtől, hogy elfelejtenek – 
A félelemtől, hogy kigúnyolnak – 
A félelemtől, hogy megvetnek – 
A félelemtől, hogy ócsárolnak és meggyaláznak – 
A félelemtől, hogy elszegényedek – 
Hogyha másokat többre értékelnek, mint engem – engedd, Jézus, hogy alázattal és szeretettel viseljem! 
Hogyha másokra felfigyelnek, míg engem félreállítanak – 
Hogyha mások nőnek a világ szemében, én pedig kisebbedek – 
Hogyha másokban dicsérik az erényt, bennem viszont nem veszik észre a jót – 
Hogyha mások nálam jobban előtérbe kerülnek – 
Hogyha mások szentebbnek látszanak, mint én vagyok – 
Hogyha másokat jobban szeretnek, mint engem – 
Ó Mária, az alázatos szívek Édesanyja! – Könyörögj érettünk! 
Szent József védelmezd az alázatos lelkeket! – 
Szent Mihály arkangyal, Te, aki először taszítottad el a gőgöt! – 
Ti összes szent angyalok, az alázatosság példaképei! – Könyörögjetek érettünk! 
Én Uram, én Istenem! Végy el tőlem mindent, ami akadályoz, hogy Hozzád jussak! 
Én Uram, én Istenem! Adj meg nekem mindent, ami Hozzád segít! 
Én Uram, én Istenem! Végy Magadhoz engem, és engedd, hogy egészen a Tied legyek! Ámen. 

Szombatonként: 
Ó Isten és a mi Urunk Jézus Krisztus Atyja, hívjuk a Te Szent Nevedet és alázatosan könyörgünk a Kegyelmedért, hogy 
a  Szeplőtelen  Szűz,  Mária  Édesanyánk  valamint  dicsőséges  Szent  Mihály  arkangyal  közbenjárására  kegyeskedjél 
segíteni Sátán és az összes többi tisztátalan szellem ellen akik a világban ólálkodnak az emberi faj nagy veszedelmére 
és a lelkek vesztére. Amen. 

BEFEJEZ  IMA NAPONTA:Ő  
Magasztos Mennyek Királynője, az Angyalok mennyei Uralkodója, Te aki kezdetben megkaptad Istentől a hatalmat és a 
küldetést, hogy összezúzd a Sátán fejét, alázatosan kérünk Téged, hogy küldd el szent légiódat, hogy a Te parancsodra 
és a Te hatalmadon keresztül, űzzék a démonokat és harcoljanak velük mindenütt, elfojtsák arcátlanságukat és vezessék 
vissza őket a mélységbe. 
Ó, jó és gyengéd Anya, te mindig a mi szeretetünk és reményünk leszel! Ó Isteni Anya, küldd el Szent Angyalaidat, 
hogy megvédjenek minket és hogy eltávolítsák tőlünk a kegyetlen ellenséget. 
Szent Angyalok és Arkangyalok, oltalmazzatok és őrizzetek meg minket! Amen. 
Jézus Legszentebb Szíve – irgalmazz nekünk! 
Szűz Mária, Keresztények Segítsége – könyörögj értünk! 
Nagyhatalmú Szűz – 
Szent József – 
Szent Mihály Arkangyal – 
Szent Angyalok mindnyájan – könyörögjetek értünk! 
Az Atya, a Fiú és Szentlélek nevében. Amen. 

Az összeállítást szerkesztette: B. Dombi Attila, gör. kat. áldozópap 

Az angol nyelv  forrásanyagot fordította: ű Barta Éva Erika, világi koordinátor 


