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 Kedves magyarok, szeressétek Máriát, égi édesanyánkat, hogy egykor majd a mennyben is tisztelhessétek őt!   II. János Pál pápa 

Ének 

NÉPEK ÁLDOTT VÉDASSZONYA, MENNYNEK KIRÁLYNÉJA 

HOZZÁD SZÁLL FEL MILLIÓKNAK BUZGÓ SZENT IMÁJA. 

KÉRD AZ ISTENT ÉRTÜNK,ŐRIZD, VÉDD A LELKÜNK, 

KERESZTÉNYEK SEGÍTSÉGE, LÉGY A MENEDÉKÜNK! 

 

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, Ámen. 

 

Életadó Istenünk! Hálát adunk a Tőled kapott kegyelmekért, hálát adunk az életünkért – minden örömével és 

nehézségével együtt. Hálát adunk szereteted ajándékáért, amellyel megerősítesz minket. Adj nekünk nyitott 

szívet, amikor együtt imádkozunk. Segíts nekünk elfogadni egymást, és egymásban a Te ajándékaidat. Fiad 

nevében kérünk, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik mindörökké. Ámen. 

Mennyei Atyánk, töltsd be szívünket a Te kegyelmeddel! 

Együtt: Mennyei Atyánk, töltsd be szívünket a Te kegyelmeddel!  

 

Jézus Krisztus, a Te szíved az élet és szentség forrása. Rád bízzuk életünket, Rád bízzuk szeretteinket, és a 

montreáli magyar közösséget. Rád bízzuk az egész világot… Kérünk, hogy amíg Veled időzünk ebben az 

imádságban, jobban megismerjük az Atyát és Téged, aki életünk forrása vagy. Ámen. 

Jézus Krisztus, töltsd be szívünket a Te békéddel!    

Együtt: Jézus Krisztus, töltsd be szívünket a Te békéddel!  

 

Szentlélek Isten, magasztalunk Téged, áraszd ki ajándékaidat, és fogadd el imádságunkat - önmagunkért és 

minden szándékunkért, amit eléd hozunk. Ámen. 

Szentlélek Isten, jöjj, töltsd be szívünket a Te bölcsességeddel! 

Együtt: Szentlélek Isten, töltsd be szívünket a Te bölcsességeddel!  

 

Szűzanyánk Mária, Magyarok Nagyasszonya, imádkozz velünk és értünk; légy velünk életünk minden 

napján, és járj közbe értünk Szent Fiadnál! 

Együtt: Szűzanyánk, Mária, járj közbe értünk Szent Fiadnál! 
 

Ó, Mária, ég és föld királynője és az én anyám! Te szeretsz engem, imádkozol értem és vigyázol rám. Légy mindig az 

én jó Anyám, és engedd, hogy én is hűséges gyermeked maradjak.  

Ó Mária, én Neked adok mindent: - szemeimet, hogy úgy nézzenek, mint a tieid; - a fülemet, hogy azt hallgassák, amit 

a tieid; - a kezemet, hogy úgy cselekedjenek, mint a tieid; - a testemet, hogy olyan tiszta legyen, mint a Te szent 

tested… Szívemet, lelkemet, akaratomat, gondolataimat, mindenemet. Add, hogy életem Neked szentelt tiszta áldozat 

legyen. Ámen.      

 



Mennyei Atyánk, Rád bízzuk magunkat, rád bízzuk szeretteinket, rád bízzuk országainkat, különösen a 

magyar és a kanadai népet… Segítsd az országok felelőseit, különösen a Kárpát-medencében és szerte a 

világban, hogy bölcsen és nagylelkűen működjenek együtt az ott élő nemzetek érdekében! Ámen. 

 

Urunk Jézus, önmagunkért, szeretteinkért, magyar közösségünkért imádkozunk Hozzád. Segíts nekünk 

ebben a nehéz helyzetben is meglátni az örömöket, felfedezni a pozitívumokat!  Segíts minket, hogy 

megmaradjunk a Tőled kapott hitben és örömben, a beléd vetett reményünkben és bizalomban, az Irántad és 

felebarátaink iránti szeretetben! Ámen. 

 

Irgalmas Jézus! Tekints irgalmasan a szenvedőkre, a testi-lelki betegekre, különösen a járvány áldozataira! 

Enyhítsd szenvedésüket, és végtelen jóságoddal gyógyítsd meg őket! Ámen. 

 

Áldd meg a segítőket, az orvosokat és ápolókat, akik munkatársaid a gyógyításban! Adj megvilágosodást a 

kutatóknak, hogy megtalálják a gyógyszert, amivel megállítható ez a világméretű járvány. Ámen. 

 

Jóságos Jézus, Te irgalmas vagy minden megtérőhöz! Szeretetedbe ajánljuk az elhunytakat, és kérünk, 

fogadd be őket a Te országodba! Ámen. 
 

Ének 

BOLDOGASSZONY, ŐSI HITÜNK MINKET TEHOZZÁD FŰZ, 

SEGÉLYT MINDIG TŐLED VÁRTUNK CSILLAGKOSZORÚS SZŰZ, 

MINDEN BÁNATUNKBAN HOZZÁD SZÁLL A LELKÜNK, 

MAGYAROKNAK ÉDESANYJA, LÉGY A MENEDÉKÜNK. 

 Október a rózsafüzér hónapja. Október 7-én Rózsafüzér Királynője, október 8-án a Magyarok 

Nagyasszonya ünnepe van. Ferenc pápa kéri, hogy fedezzük fel újból a rózsafüzér imádság szépségét, melyet akár 

egyedül, akár a családban vagy közösségben együtt is lehet imádkozni.   

 

 Forduljunk most mi is bizalommal Máriához, a Magyarok Nagyasszonyához, Jézus Krisztus és az 

Egyház Anyjához: - imádságunkban kérjük közbenjárását a jelenlévőkért, minden Istennek tetsző szándékért, a 

montreáli magyar közösségért és a világ magyarságáért, a békéért, a hitben, reményben és szeretetben való 

megerősödésért, a járványok megszűnéséért...   / egyéni szándékok felsorolása…/ 

 

Imádkozzuk a rózsafüzért Jézus és Mária életének mozzanataival…, kezdjük hitünk megvallásával… 

 

HISZEK EGY ISTENBEN, mindenható Atyában, mennynek és földnek Teremtőjében. És Jézus Krisztusban, az Ő 

egyszülött Fiában, a mi Urunkban; aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától; szenvedett Poncius Pilátus 

alatt; megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül; fölment a 

mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján; onnan jön el ítélni élőket és holtakat.  Hiszek a Szentlélekben. 

Hiszem a katolikus Anyaszentegyházat; a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát; a test feltámadását és az örök 

életet. Ámen. 

 

Miatyánk, aki a Mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved; jöjjön el a Te országod; legyen meg a Te akaratod, 

amint a Mennyben, úgy a földön is; mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma; és bocsásd meg a vétkeinket, 

miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek; és ne vígy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.  
Ámen 
 



   Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van Teveled, áldott vagy Te az asszonyok között, és áldott a Te 

méhednek gyümölcse, Jézus, aki hitünket növelje; Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent Anyja, imádkozzál 

érettünk, bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen. 

   Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van Teveled, áldott vagy Te az asszonyok között, és áldott a Te 

méhednek gyümölcse, Jézus, aki reményünket erősítse; Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent Anyja, imádkozzál 

érettünk, bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen. 

   Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van Teveled, áldott vagy Te az asszonyok között, és áldott a Te 

méhednek gyümölcse, Jézus, aki szeretetünket tökéletesítse; Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent Anyja, 

imádkozzál érettünk, bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen. 

 

Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentlélek Istennek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen  

Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől! Vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, 

akik legjobban rászorulnak irgalmadra. 

 

Isten elküldte Gábor angyalt Galilea Názáret nevű városába egy szűzhöz, aki Józsefnek volt a jegyese, és Máriának 

hívták. Az angyal belépett hozzá és megszólította: „Üdvözlégy, kegyelemmel teljes! Veled van az Úr! Áldottabb vagy 

minden asszonynál.” E szavak hallatára Mária zavarba jött, és gondolkozni kezdett, hogy miféle köszöntés ez. Az 

angyal ezt mondta neki: „Ne félj, Mária! Kegyelmet találtál Istennél. Gyermeket fogansz, fiút szülsz, és Jézusnak 

fogod elnevezni. Nagy lesz ő és a Magasságbeli Fiának fogják hívni...” Mária megkérdezte az angyalt: „Hogyan válik 

ez valóra, amikor férfit nem ismerek?” Az angyal ezt válaszolta és mondta neki: „A Szentlélek száll rád, s a 

Magasságbeli ereje borít be árnyékával. Ezért a születendő Szentet is az Isten Fiának fogják hívni…” Mária így 

válaszolt: „Íme, az Úr szolgálója vagyok, legyen nekem a te igéd szerint.” - Lk 1,26-38 

ANGYALI 

ÜDVÖZLET

Gábriel arkangyal 

és Szűz Mária 

találkozása

Krisztus 

megtestesülésének  

misztériuma

„Az Ige testté lett.” 

(Jn1,14).

  Kérjük Máriát, segítsen nekünk igent mondani Istennek! 

Mi Atyánk, aki a Mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved; jöjjön el a Te országod; legyen meg a Te akaratod, 

amint a Mennyben, úgy a földön is; mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma; és bocsásd meg a vétkeinket, 

miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek; és ne vígy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.  
Ámen 

10 x Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van Teveled, áldott vagy Te az asszonyok között, és áldott a Te 

méhednek gyümölcse, Jézus - akit te Szent Szűz a Szentlélektől fogantál; Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent 

Anyja, imádkozzál érettünk, bűnösökért, most és halálunk óráján.  Ámen. 

  

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. 

Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől! Vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, 

akik legjobban rászorulnak irgalmadra. 

 

Mária útnak indult, és a hegyekbe, Júda városába sietett. Zakariás házába tért be és üdvözölte Erzsébetet. Amikor 

Erzsébet meghallotta Mária köszöntését, örömében megmozdult méhében a gyermek, Erzsébet pedig eltelt 

Szentlélekkel. Hangos szóval felkiáltott: „Áldott vagy az asszonyok között, és áldott a te méhed gyümölcse! De hogy 

lehet az, hogy Uramnak anyja jön hozzám? Lásd, mihelyt meghallottam köszöntésed szavát, az örömtől megmozdult 

méhemben a gyermek. Boldog, aki hitt annak beteljesedésében, amit az Úr mondott neki! Mária így szólt: „Lelkem 

magasztalja az Urat, és szívem ujjong megváltó Istenemben, mert rátekintett szolgálója alázatosságára” - Lk 1,39-45 

 

1x - Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van Teveled, áldott vagy Te az asszonyok között, és áldott a Te 

méhednek gyümölcse, Jézus - akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál; Asszonyunk Szűz Mária, 

Istennek szent Anyja, imádkozzál érettünk, bűnösökért, most és halálunk óráján.  Ámen. 

 

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. 



Imádkozzuk együtt Szűz Mária hálaénekét 

 

Magasztalja lelkem az Urat, * és szívem ujjong üdvözítő Istenemben. 

Közösen: - Magasztalja lelkem az Urat! 

 

Tekintetre méltatta alázatos szolgálóleányát: * íme, ezentúl boldognak hirdetnek az összes nemzedékek.   

Közösen: - Magasztalja lelkem az Urat! 

 

Nagyot művelt velem ő, aki Hatalmas: * ő, akit Szentnek hívunk. 

Közösen: - Magasztalja lelkem az Urat! 

 

Nemzedékről nemzedékre megmarad irgalma azokon, * akik istenfélők. 

Közösen: - Magasztalja lelkem az Urat! 

 

Gondjába vette gyermekét, Izraelt * megemlékezett irgalmáról, melyet atyáinknak hajdan megígért... 

Közösen: - Magasztalja lelkem az Urat!    

+ ének: Magasztalja lelkem az én Uramat... 

Jézus születése – Kérjük Istentől, hogy a mi szívünkben is megszülessen Jézus! 

 

Amikor Augusztusz császár rendeletet adott ki, hogy az egész földkerekséget írják össze, József is fölment Galilea 

Názáret nevű városából Betlehembe, Dávid városába, mert Dávid nemzetségéből származott, hogy összeírják 

jegyesével, Máriával együtt, aki áldott állapotban volt. Ott-tartózkodásuk alatt elérkezett a szülés ideje. Mária 

megszülte fiát, bepólyálta és jászolba fektette, mert nem jutott nekik hely a szálláson.  - Lk 2,1-7 

 

1x Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van Teveled, áldott vagy Te az asszonyok között, és áldott a Te 

méhednek gyümölcse, Jézus - akit te Szent Szűz a világra szültél; Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent Anyja, 

imádkozzál érettünk, bűnösökért, most és halálunk óráján.  Ámen. 

 

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. 

 

 A máriapócsi kegykép 

  

Mózes törvénye szerint felvitték Jézust Jeruzsálembe, hogy bemutassák az Úrnak, ahogy az Úr törvényében elő volt 

írva… Élt Jeruzsálemben egy Simeon nevű igaz ember, aki a Lélek ösztönzésére a templomba ment. Amikor a gyermek 

Jézust szülei bevitték a templomba, Simeon karjaiba vette őt, és magasztalta az Istent. - Lk 2,22-24, 39-40. 

 

Mária és József a mózesi törvények előírása szerint bemutatták a kisded Jézust a templomban. Kérjük Máriát, hogy 

imádságunkkal együtt mutasson be minket és az egész világot az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek! 

 

Mi Atyánk, aki a Mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved; jöjjön el a Te országod; legyen meg a Te akaratod, 

amint a Mennyben, úgy a földön is; mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma; és bocsásd meg a vétkeinket, 

miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek; és ne vígy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.  
Ámen 



10 x Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van Teveled, áldott vagy Te az asszonyok között, és áldott a Te 

méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál; Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent 

Anyja, imádkozzál érettünk, bűnösökért, most és halálunk óráján.  Ámen. 

 

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. 

Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől! Vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, 

akik legjobban rászorulnak irgalmadra. 

 

Jézus szülei minden évben fölmentek Jeruzsálembe a húsvét ünnepére. Amikor tizenkét éves lett Jézus, szintén 

fölmentek, az ünnepi szokás szerint. Az ünnepnapok elteltével hazafelé indultak. A gyermek Jézus azonban 

Jeruzsálemben maradt anélkül, hogy szülei tudták volna. Abban a hitben, hogy az úti társaságban van, mentek egy 

napig, és keresték a rokonok és ismerősök között. Amikor nem találták, visszafordultak Jeruzsálembe, hogy keressék. 

Három nap múlva akadtak rá a templomban, ott ült a tanítók közt, hallgatta és kérdezgette őket. Akik csak hallgatták, 

mind csodálkoztak okosságán és feleletein. Amikor meglátták, csodálkoztak. Anyja így szólt hozzá: „Gyermekem, 

miért tetted ezt velünk? Íme, atyád és én szomorúan kerestünk.” Ezt felelte: „De miért kerestetek? Nem tudtátok, hogy 

nekem Atyám dolgaiban kell lennem?” Ám ők nem értették meg ezeket a hozzájuk intézett szavakat. Velük ment hát, 

lement Názáretbe, és engedelmeskedett nekik. Szavait anyja megőrizte szívében. - Lk 2,41-50 

 

Máriához hasonlóan mi is őrizzük a szívünkben Jézus szavait és tanítását!  

 

1x Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van Teveled, áldott vagy Te az asszonyok között, és áldott a Te 

méhednek gyümölcse, Jézus - akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál; Asszonyunk Szűz Mária, Istennek 

szent Anyja, imádkozzál érettünk, bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen. 

 

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen 

 

A kánai menyegző csodája    

Menyegzőt tartottak a galileai Kánában, amelyen Jézus anyja is ott volt. Meghívták Jézust is a menyegzőre, 

tanítványaival együtt. Amikor fogytán volt a bor, Jézus anyja megjegyezte: „Nincs több boruk.” Jézus azt felelte: „Mit 

akarsz tőlem, asszony? Még nem jött el az én órám.” Az anyja azt mondta a szolgáknak: „Tegyetek meg mindent, 

amit csak mond!” Volt ott hat kőkorsó, a zsidóknál szokásos tisztálkodás céljára, mindegyik két-három mérős. Jézus 

szólt nekik: „Töltsétek meg a korsókat vízzel!” Meg is töltötték azokat színültig. Ekkor azt mondta nekik: „Most 

merítsetek belőle, és vigyétek oda a násznagynak.” Odavitték. Amikor a násznagy megízlelte a borrá vált vizet, nem 

tudta honnan való - a szolgák azonban, akik a vizet merítették, tudták -, hívatta a násznagy a vőlegényt, s szemére 

vetette: „Először mindenki a jó bort adja, s csak amikor már megittasodtak, akkor a silányabbat. Te mostanáig 

tartogattad a jó bort.” Ezzel kezdte meg Jézus csodajeleit a galileai Kánában. Kinyilatkoztatta dicsőségét, s 

tanítványai hittek benne. - Jn 2,1-11 

 

Isteni Szeretet Anyja, segíts minket, hogy felismerjük és elfogadjuk az Atya akaratát, és megtegyük mindazt, amit 

Jézus mond nekünk! 

 

Mi Atyánk, aki a Mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved; jöjjön el a Te országod; legyen meg a Te akaratod, 

amint a Mennyben, úgy a földön is; mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma; és bocsásd meg a vétkeinket, 

miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek; és ne vígy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.  
Ámen 

 

1x Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van Teveled, áldott vagy Te az asszonyok között, és áldott a Te 

méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai menyegzőn kinyilvánította isteni erejét. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek 

szent Anyja, imádkozzál érettünk, bűnösökért, most és halálunk óráján.  Ámen. 

 

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen 

 

Égi Édesanyánk, Mária! A kánai menyegzőn Jézus a Te közbenjárásodra művelte az első csodáját. Kérünk, járj közbe 

most is értünk szent Fiadnál, hogy gyógyítsa meg ezt a beteg világot!   

Te – mint egy jó édesanya – tudod, hogy mire van szükségünk, és hisszük, hogy gondoskodni fogsz rólunk; hogy mint 

a galileai Kánában, visszatérhessen az öröm és az ünneplés a mostani megpróbáltatások után. Ámen. 

 

Jézus a kereszten 

Jézus keresztje alatt ott állt anyja, anyjának nővére, a szeretett tanítványa és Mária Magdolna. Amikor Jézus látta, 

hogy ott áll az anyja és szeretett tanítványa, így szólt anyjához: „Asszony, nézd, a fiad!” Aztán a tanítványhoz 

fordult: „Íme, a te anyád!” Attól az órától házába fogadta a tanítvány. - Jn 19, 25-27 



 „Íme, a te anyád!” - Mint egy „végrendelet”, úgy hangoznak a kereszten Jézus szavai.  Jézus Édesanyját Jánosra, 

Jánost pedig Anyjára hagyja. Mária és János sorsa ezzel összefonódott, de ez nem maradt egyéni életük része, hiszen 

Mária lelki anyasága tovább él az Egyházban. Halála előtt a mi Urunk felbecsülhetetlen értéket hagy maga után: 

Édesanyját. Ez jele és kifejezése annak a szeretetnek és gondviselésnek, mellyel Jézus az övéiről, vagyis rólunk 

gondoskodik. Ezért mondhatjuk ma is, hogy Mária az Egyház anyja, a mi Égi Édesanyánk.  

 

Ének - Van egy égi Anyám nékem, ki el nem hagy soha engem. Neve Mária, aki az én életemnek vezércsillaga. 

 

Mi Atyánk, aki a Mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved; jöjjön el a Te országod; legyen meg a Te akaratod, 

amint a Mennyben, úgy a földön is; mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma; és bocsásd meg a vétkeinket, 

miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek; és ne vígy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.  
Ámen 
1x -  Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van Teveled, áldott vagy Te az asszonyok között, és áldott a Te 

méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent Anyja, 

imádkozzál érettünk, bűnösökért, most és halálunk óráján.  Ámen.    

 

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen  

Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, meg minket a pokol tüzétől! Vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik 

legjobban rászorulnak irgalmadra. 

 Ómagyar Mária-siralom… 

 

Mária, vigasztalan Anya, járj közbe értünk szent Fiadnál, aki magára vette szenvedéseinket és fájdalmunkat, hogy a 

kereszt által elvezessen bennünket a feltámadás örömére! 

 

Mária, betegek gyógyítója, járj közbe értünk, hogy Isten mindenható kezével szabadítson meg minket ettől a 

járványtól és minden veszélytől!  

 

Mária, te az öledben tartottad szent Fiad holttestét, ezért lehetsz a szomorúak vigasztalója. Kérünk, öleld át az árvákat 

és özvegyeket, a szegény és meggyötört gyermekeidet, öleld át az egész világot, különösen a magyar népet!  

 

Október 6-án emlékeztünk az aradi vértanúkra... Imádkozzunk hőseinkért: 

Jézus, Te mondtad, hogy „nagyobb szeretete senkinek sincs annál, mint aki életét adja barátaiért” - irgalmas 

szeretetedbe ajánljuk mindazokat, akik a történelem folyamán a magyar szabadságért áldozták életüket.  

Ének: Mária, Mária, hazánk védasszonya... 

 

A Szentlélek eljövetele   

 

Miután Jézus fölvétetett a mennybe, az apostolok visszatértek Jeruzsálembe. Amint megérkeztek, fölmentek az emeleti 

terembe, ahol együtt szoktak lenni: Péter és János, Jakab és András, Fülöp és Tamás, Bertalan és Máté, Alfeus fia 

Jakab, a buzgó Simon és Jakab testvére, Júdás. Mindannyian egy szívvel, egy lélekkel, állhatatosan imádkoztak az 

asszonyokkal, Máriával, Jézus anyjával és testvéreivel együtt. ApCsel 1,12-14 

 

Mária a Szentlélek eljövetelekor is ott volt a tanítványokkal: „Mindannyian egy szívvel, egy lélekkel állhatatosan 

imádkoztak az asszonyokkal, Máriával, Jézus anyjával együtt.” Kérjük Mária közbenjárását, hogy mi is lehessünk 

egy szív, egy lélek…, és kérjük a Szentlelket, töltsön el bennünket is ajándékaival…  

 



1x Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van Teveled, áldott vagy Te az asszonyok között, és áldott a Te 

méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szentlelket elküldte. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent Anyja, 

imádkozzál érettünk, bűnösökért, most és halálunk óráján.  Ámen.    

 

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen  

 

Szentlélek Isten! Add nekünk ajándékaidat: a szeretetet és örömet, a hitet és reményt, a békességet és bölcsességet!  

 

Szentlélek Isten! Vezesd a hatalmon lévőket, hogy a békéért munkálkodjanak, és akaratod szerint segítsék, szolgálják 

a rájuk bízottakat!  

 

Imádkozzunk, hogy szűnjenek meg a háborúk és viszálykodások szerte a világban, különösen a kaukázusi népek 

között, Afrikában, Ázsiában, Amerikában…, és legyen béke az egész földön! 

 

Szerető Istenünk! Segíts minket, hogy testvérként, békében éljünk itt ezen a földön: tudjunk örülni egymás áldásainak, 

tudjunk együtt érezni egymás bánatával, és veled együtt Jézus nevében, a Szentlélek erejével megújíthassuk életünket!  

 

Mária, béke királynéja, segíts, hogy az egymással harcoló emberek és népek szívében megszülessen az isteni béke!  

 

Irgalmas Istenünk! Szentlelked által újítsd meg szívünket és keresztény közösségeink szívét, hogy benned élve a Te 

kegyelmeddel gyógyításod eszközei lehessünk! 

 

A keresztény nép évszázados hitét összegezve, XII. Piusz pápa 1950-ben hivatalosan is közzé tette: "A Szeplőtelen 

Istenanya, mindenkor Szűz Mária földi életpályája befejezése után testével és lelkével fölvétetett a mennyei 

dicsőségbe." Erről szól a dicsőséges rózsafüzér 4. tizede. 

    
 

Köszöntsük Szűz Máriát, Jézus anyját, aki a mi anyánk is, és kérjük pártfogását bizalommal.  

Égi Édesanyánk! Rád bízzuk magunkat, aki az üdvösség és a reménység jeleként ragyogsz utunkon, ó áldott, ó drága, 

ó édes, szép Szűz Mária!  Imádkozzunk a montreáli magyar közösségért… 

 

Miatyánk, aki a Mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved; jöjjön el a Te országod; legyen meg a Te akaratod, 

amint a Mennyben, úgy a földön is; mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma; és bocsásd meg vétkeinket, 

miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek; és ne vígy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. 
Ámen. 

1x  Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van Teveled, áldott vagy Te az asszonyok között, és áldott a Te 

méhednek gyümölcse, Jézus - aki téged Szent Szűz a mennybe felvett. - Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent 

Anyja, imádkozzál érettünk, bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen. 

 

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.  

 

Szent István király már uralkodása idején, aztán halála előtt újra Szűz Mária oltalmába ajánlotta koronáját, országát és 

népét. A krónikák megörökítették imáját: „Egek Királyné Asszonya! A te oltalmadba ajánlom népemet és nemzetemet. 

Vigyázz reá, mint a te országodra!” Így lett Magyarország Mária országa - Regnum Marianum. 

Ezt a felajánlást a magyar történelem évszázadaiban többször megismételték. Végül ennek emlékére a Magyarok 

Nagyasszonya ünnepét 1896-ban, a honfoglalás 1000. évfordulóján vették fel a katolikus ünnepek közé. A különböző 

képzőművészeti alkotások Szűz Máriát gyakran ábrázolják a magyar szentkoronával, illetve uralkodói jelvényekkel. 



        
 

Ének: Nagyasszonyunk, hazánk reménye, bús nemzeted zokogva esd... /Szent Szűzanyánk, ó el ne hagyj! 

 

Boldogasszony Anyánk! Kelj védelmünkre, vedd oltalmadba örökségedet, pártfogolj minket Szent Fiadnál, hogy az ő 

kegyelméből Szent István országa új életre támadjon!   

Imádkozzunk Magyarországért, a Kárpát-medence és a világ magyarságáért...  

Együtt: Szűz Anyánk, Mária, Magyarok Nagyasszonya – könyörögj érettünk! 

 

Miatyánk, aki a Mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved; jöjjön el a Te országod; legyen meg a Te akaratod, 

amint a Mennyben, úgy a földön is; mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma; és bocsásd meg vétkeinket, 

miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek; és ne vígy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. 

Ámen. 

10x   Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van Teveled, áldott vagy Te az asszonyok között, és áldott a Te 

méhednek gyümölcse, Jézus - aki téged Szent Szűz a mennyben megkoronázott …   - Asszonyunk Szűz Mária, 

Istennek szent Anyja, imádkozzál érettünk, bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen. 

 

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.  

Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, meg minket a pokol tüzétől! Vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik 

legjobban rászorulnak irgalmadra. 

Mária az „Euchariszikus Asszony”, aki az angyalokkal és a többi Szenttel együtt mindig szeretettel társul a mi földi 

liturgiánk Istent dicsérő szavaihoz. – mondta II. János Pál pápa.  Imádkozzunk Máriával együtt a budapesti 

Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusért ... 

Mennyei Atyánk, minden élet forrása! Küldd el Szentlelkedet, hogy az önmagát értünk feláldozó és az 

Oltáriszentségben velünk levő Krisztust felismerjük és egyre jobban szeressük! Ő Urunk és Mesterünk, 

barátunk és táplálékunk, orvosunk és békességünk.  Adj bátorságot, hogy az ő erejét és örömét elvigyük 

minden emberhez! Add, hogy a készület ideje és az Eucharisztikus Kongresszus ünneplése egész hívő 

közösségünk, népünk és a világ lelki megújulására szolgáljon! Ámen. 
 

Ének: Magyaroknak Nagyasszonya, tiszta Szűz, kérjed a Te szent Fiadat érettünk… 

 

Köszöntsük Máriát a Loretói litánia részletével… 

 

Uram, irgalmazz nekünk!  Uram, irgalmazz nekünk! 

Krisztus, kegyelmezz nekünk!  Krisztus, kegyelmezz nekünk! 

Uram, irgalmazz nekünk!  Uram, irgalmazz nekünk! 

Krisztus, hallgass minket!  Krisztus, hallgass minket! 

Krisztus, hallgass meg minket!  Krisztus, hallgass meg minket! 

Mennybéli Atyaisten   Irgalmazz nekünk! 

Megváltó Fiúisten   Irgalmazz nekünk! 

Szentlélek Úristen   Irgalmazz nekünk! 

Szentháromság egy Isten  Irgalmazz nekünk! 



Krisztusnak szent anyja  Könyörögj érettünk! 

Üdvözítőnk anyja   Könyörögj érettünk! 

Egyházunk anyja  Könyörögj érettünk! 

Szeplőtelen Szűzanya  Könyörögj érettünk! 

Szeretetre méltó anya  Könyörögj érettünk! 

Csodálatos anya  Könyörögj érettünk! 

Jó tanács anyja   Könyörögj érettünk! 

Betegek gyógyítója   Könyörögj érettünk! 

Bűnösök menedéke   Könyörögj érettünk! 

Szomorúak vigasztalója  Könyörögj érettünk! 

Keresztények segítsége   Könyörögj érettünk! 

Rózsafüzér királynéja   Könyörögj érettünk! 

Béke királynéja   Könyörögj érettünk! 

Úti Boldogasszony  Könyörögj érettünk! 

Magyarok Nagyasszonya  Könyörögj érettünk! 

 

  KÖZÖSEN ismételjük 

Magyarok Nagyasszonya  Könyörögj érettünk! 

 

Isten Báránya, Te elveszed a világ bűneit - Kegyelmezz nekünk! 

Isten Báránya, Te elveszed a világ bűneit - Hallgass meg minket! 

Isten Báránya, Te elveszed a világ bűneit - Irgalmazz nekünk! 

 

Istennek szent Anyja, Magyarok Asszonya! Imádkozzál érettünk - magyarokért szerte a földön! 

- Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire! 

 

Jézus Krisztus! Alakítsd át szívünket, hogy Boldogasszonyunk példája szerint mi is reád figyelő és akaratodat teljesítő 

keresztények legyünk! 

 

Égi Édesanyánk! Rád bízzuk magunkat, aki az üdvösség és a reménység jeleként ragyogsz utunkon, ó áldott, ó drága, 

ó édes, szép Szűz Mária! Oltalmad alá futunk, Istennek szent Szülője. Könyörgésünket meg ne vesd szükségünk idején, 

hanem oltalmazz meg minket minden veszedelemtől… Ó dicsőséges és áldott Szűz.  Mi asszonyunk, mi közbenjárónk, 

mi szószólónk, engeszteld meg értünk szent Fiadat, ajánlj minket szent Fiadnak, mutass be minket szent Fiadnak.  Ámen. 

 

Eszterházy Pál:  IMA A MAGYAROK NAGYASSZONYÁHOZ (részletek) 
  

Emlékezzél meg, Istennek dicsőséges Anyja, magyarok Nagyasszonya, szentséges Szűz Mária, emlékezzél meg 

örökségedről, melyet hű szolgád, első királyunk és apostolunk, Szent István neked fölajánlott és végrendeletében 

neked hagyott. Tekints kegyes arccal országodra és dicső érdemeid által légy szószólónk és közbenjárónk szent 

Fiadnál, Jézus Krisztusnál.   

Hozzád kiáltottak őseink és minden ínségükből kiszabadultak; mert folyton-folyvást vigyázott éber szemed 

örökségedre, ó mindörökké áldott Nagyasszonyunk!  

Ez a bizalom lelkesít, hogy oltalmad alatt keressünk menedéket, mi, a te néped, örökséged és hű nyájad, kik hazánkat 

Mária országának hívjuk és valljuk. 

Azért emeljük föl tehát hozzád szívünket, imádkozásra kulcsolt kezünkkel együtt, és kérjük: oltalmazz és védj 

hatalmas pártfogásoddal minket…, légy minden bajos ügyeinkben szószólónk szent Fiadnál. Segíts minket, hogy az Ő 

akarata szerint rendezzük életünket és téged mindenkor Nagyasszonyunknak, különös pártfogónknak valljunk és 

tiszteljünk életünk minden napján.  

Fogadd kegyesen hódoló szívünk esdeklését; melyet ezúttal színed elé terjesztettünk, hogy közbenjárásod által 

megsegítve, a jelen élet viszontagságai után a síron túl az örökkévaló boldogságra juthassunk. Ámen 

 

Ünnepnapi könyörgés:  

 

Urunk, Istenünk, Te a Boldogságos Szűz Mária közbenjárására népünket számtalan jótéteménnyel halmoztad el.  

Szent István, első királyunk rendeléséből Fiad édesanyját Nagyasszonyunknak és pártfogónknak tiszteljük a földön. 

Add meg, hogy pártfogásával családjainkban és hazánkban megvalósítsuk szent Fiad országát, és egykor vele együtt 

örvendezzünk a mennyben! A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel 

egységben, Isten mindörökkön örökké. Ámen.  

 

 



 

- imádságként mondva… 

 
 

Közös ének 

 

 

Az Úr áldjon meg minket, őrizzen meg minden bajtól, és vezessen el az örök életre. 

Közösen: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.  Ámen. 

 

   
 

 

 


