
Novemberi közös imádság - 2020. november 6. - első péntek  
Összeállította: Gergely Katalin 

„Jézus emberi és isteni szíve az a forrás, ahonnan 

mindig meríthetünk Isten irgalmából, megbocsátásából, gyengédségéből.”- Ferenc pápa 

 

Kezdetre ének: Jézus Szíve legtisztább Szív...  1-2. versszak (Hozsanna 155.) 

 

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. 

 

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

szeretteinket, és közösségünket. Rád bízzuk az egész világot… Kérünk, hogy amíg Veled időzünk 

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

 

Örök Atya, imádunk Téged. Kérjük kegyelmedet. Tekints irgalmasan ránk, és áldj meg minket! 

 

Irgalmas Jézus, áldunk Téged. Kérjük kegyelmedet. Áldd meg mindazokat, akiket ránk bíztál! 

 

Szentlélek Isten, magasztalunk Téged. Kérjük kegyelmedet. Tölts be minket ajándékaiddal! 

 

Szentháromság egy Isten dicsőítünk, imádunk, áldunk és magasztalunk minden kegyelemért... 

 

Örök Isten, kérjük, fogadd el imádságunkat – önmagunkért és minden szándékunkért, amit eléd 

hozunk: - élő és elhunyt szeretteinkért, mindazokért, akik kedvesek nekünk; az egyházközségünkért, 

papjainkért, a szenvedőkért és üldözöttekért, a békéért, a járvány megszűnéséért… Ámen. 

 

Minden hónap első péntekét Jézus Szívének szenteljük. Kérjük az Ő irgalmas szeretetét... 

 
Litánia Jézus Szent Szívéről 

 

 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! 

Mennyei Atyaisten Irgalmazz nekünk! 

Megváltó Fiúisten Irgalmazz nekünk! 

Szentlélek Úristen Irgalmazz nekünk! 

Szentháromság egy Isten Irgalmazz nekünk! 

  



Jézus Szíve, az örök Atya Fiának Szíve Irgalmazz nekünk! 

Jézus Szíve, Szűz Mária méhében a Szentlélektől alkotott Szív Irgalmazz nekünk! 

Jézus Szíve, az Isten Igéjével lényegileg egyesített Szív Irgalmazz nekünk! 

Jézus Szíve, végtelen fölségű Szív Irgalmazz nekünk! 

Jézus Szíve, Isten szent temploma Irgalmazz nekünk! 

Jézus Szíve, a Magasságbelinek szent szekrénye Irgalmazz nekünk! 

Jézus Szíve, Isten háza és a mennyország kapuja Irgalmazz nekünk! 

Jézus Szíve, a szeretet lángoló tűzhelye Irgalmazz nekünk! 

Jézus Szíve, az igazságosság és szeretet tárháza Irgalmazz nekünk! 

Jézus Szíve, jósággal és szeretettel teljes Szív Irgalmazz nekünk! 

Jézus Szíve, minden erény mélysége Irgalmazz nekünk! 

Jézus Szíve, minden dicséretre legméltóbb Szív Irgalmazz nekünk! 

Jézus Szíve, minden szív királya és központja Irgalmazz nekünk! 

Jézus Szíve, amelyben a bölcsesség és tudomány 

összes kincsei megvannak 
Irgalmazz nekünk! 

Jézus Szíve, amelyben az Istenség egész teljessége lakozik Irgalmazz nekünk! 

Jézus Szíve, amelyben a mennyei Atyának kedve telt Irgalmazz nekünk! 

Jézus Szíve, amelynek teljességéből mindannyian merítettünk Irgalmazz nekünk! 

Jézus Szíve, az örök halmok kívánsága Irgalmazz nekünk! 

Jézus Szíve, béketűrő és nagyirgalmasságú Szív Irgalmazz nekünk! 

Jézus Szíve, dúsgazdag mindazok iránt, akik hozzád folyamodnak Irgalmazz nekünk! 

Jézus Szíve, az élet és szentség forrása Irgalmazz nekünk! 

Jézus Szíve, vétkeinkért engesztelő áldozat Irgalmazz nekünk! 

Jézus Szíve, gyalázatokkal tetézett Szív Irgalmazz nekünk! 

Jézus Szíve, gonoszságainkért megtört Szív Irgalmazz nekünk! 

Jézus Szíve, mindhalálig engedelmes Szív Irgalmazz nekünk! 

Jézus Szíve, lándzsával átdöfött Szív Irgalmazz nekünk! 

Jézus Szíve, minden vigasztalás kútfeje Irgalmazz nekünk! 

Jézus Szíve, életünk és feltámadásunk Irgalmazz nekünk! 

Jézus Szíve, békességünk és engesztelésünk Irgalmazz nekünk! 

Jézus Szíve, bűnösök áldozata Irgalmazz nekünk! 

Jézus Szíve, benned bízók üdvössége Irgalmazz nekünk! 

Jézus Szíve, benned kimúlók reménysége Irgalmazz nekünk! 

Jézus Szíve, minden szentek gyönyörűsége Irgalmazz nekünk! 

Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit! Kegyelmezz nekünk! 

Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit! Hallgass meg minket! 

Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit! Irgalmazz nekünk! 

 Szelíd és alázatos szívű Jézus! Alakítsd szívünket a te Szíved szerint! 

  
Mindenható örök Isten! Tekints szeretett Fiad Szívére és arra a dicséretre és elégtételre, amelyet a bűnösök 

nevében irántad lerótt. Adj megengesztelődve bocsánatot azoknak, akik irgalmasságodért esdekelnek. Szent 

Fiad, Jézus Krisztus nevében, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. 

Ámen. 

 

   November 1. - Mindenszentek ünnepe 



November 1-jén együtt ünnepeljük az összes szentet és megdicsőült lelket, akik már Istennél vannak. 

Mindenkinek vannak olyan elhunyt ismerősei, akikről elmondható, hogy szentül éltek, mivel a 

hitüket megélték a mindennapokban is: - segítették embertársaikat és egész életükben, még a 

megpróbáltatások és szenvedések közepette is hűségesek maradtak Istenhez. A szentek és boldogok a 

keresztény remény leghitelesebb tanúi, akiket ezen a napon együtt ünnepel az egyház. 

 

Mindenható örök Isten, aki megadtad nekünk, hogy egy napon ünnepelhessük minden szented 

dicsőségét, arra kérünk, hogy közbenjárásukra áraszd reánk irgalmasságodat! 

- Kérünk téged, hallgass meg minket! 

 

Urunk, Istenünk, segíts nekünk hűségeseknek lenni a hitünkhöz a mindennapokban. Kérünk, hogy a 

Te akaratod szerint tudjunk élni ott, ahová rendeltél minket!  

- Kérünk téged, hallgass meg minket! 

 

Urunk, Istenünk! Te mindannyiunkat meghívtál szentjeid közé. Add kegyelmedet, hogy az ő útjukon 

járjunk a földön, és társaságukban mi is elnyerjük a boldog örökkévalóságot. 

- Kérünk téged, hallgass meg minket! 

 

   November 2. – Halottak napja 

Gyertyát gyújtunk elhunyt szeretteink emlékére… Az égő gyertya Krisztus világossága. Halottainkra 

emlékezve ezért mondjuk: - „Az örök Világosság fényeskedjék nekik.”  

Az Egyház arra hív bennünket, hogy ne csak a halottakra emlékezzünk, hanem gondoljunk hitünk 

tanítására - Krisztus feltámadt, felment a mennybe, és ígérete szerint mi is Vele leszünk.  

 

Ne legyen nyugtalan a szívetek! Higgyetek az Istenben és bennem is higgyetek! Atyám házában sok 

hely van, ha nem így volna, megmondtam volna nektek. Azért megyek el, hogy helyet készítsek nektek. 

Ha aztán elmegyek, és helyet készítek nektek, újra eljövök, és magammal viszlek benneteket, hogy ti 

is ott legyetek, ahol én vagyok. - János evangéliuma 14, 1-3. 

 

Krisztus feltámadt, és egykor majd mi is vele leszünk! Szent Pál ezt írja a tesszaloniki közösségnek: 

„Ha Jézus - mint ahogy hisszük - meghalt, és feltámadt, akkor Isten vele együtt feltámasztja azokat 

is, akik Jézusban hunytak el.” - 1Tessz 4,13 

A feltámadásba vetett hittel imádkozzunk elhunyt szeretteinkért. Az imádságban résztvevők 

felsorolják, kikért ajánlják fel az imádságot… 

 

Jézus, Te földi életedben részvéttel voltál az elhunytak és hozzátartozóik iránt. Irgalmas 

szereteteddel vigasztald a gyászolókat, az elhunytaknak add meg, hogy örök boldogságra jussanak! 

- Kérünk téged, hallgass meg minket! 

 

A feltámadásba vetett hittel imádkozzuk elhunyt szeretteinkért a dicsőséges rózsafüzér első tizedét: - 

Jézus a halálból feltámadt. 

 



1x  

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 a halálból feltámadt  - 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, ments meg minket a pokol tüzétől, és vidd a mennybe a lelkeket, 

különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Ámen. 

 

Ének: Ne feledd, hogy Krisztuson nem vett erőt a halál, Ő a mi üdvösségünk, dicsősége örök… 

 

  November 5. - Szent Imre herceg ünnepe - a magyar ifjúság védőszentje. 

Közbenjárását kérve könyörögjünk az Úrhoz a fiatal nemzedékért, gyermekeinkért… - cserkészekért, 

iskolásokért, ifjúsági csoportokért…  

 

Urunk, Istenünk, a magyar ifjúságért imádkozunk: - add, hogy fiataljaink - az Isten, az egyház, a 

nemzet és családjuk szeretetében - Szent Imrének, a magyar ifjúság pártfogójának példáját kövessék! 

- Kérünk téged, hallgass meg minket! 

 

Urunk, mentsd meg ifjúságunkat a bűn káprázatától és a szenvedély mámorától, hogy tiszta elmével 

megismerjék az igazat, és bátor lélekkel kövessék a jót! - Kérünk téged, hallgass meg minket! 

 

 
November 13. - Magyar szentek és boldogok ünnepe 

 

Mindenható, örök Isten, kérünk, hogy a magyar szentek és boldogok közbenjárására áraszd ránk 

irgalmadat. Áldd meg magyar nemzetünk minden tagját, hogy példájuk nyomán mi is szentül éljünk!  

- Kérünk téged, hallgass meg minket! 

 

Ének:  Isten, hazánkért térdelünk Elődbe. / Rút bűneinket jóságoddal född be. 

Szent magyaroknak tiszta lelkét nézzed, / Érdemét idézzed. 

István királynak szíve gazdagságát, /  Szent Imre herceg kemény tisztaságát, 

László királynak vitéz lovagságát, / Ó, ha csak ezt látnád!   (Hozsanna 293., 1-2. vsz. ) 



 November 19. - Szent Erzsébet ünnepe  

Ő élete példájával hirdette Krisztus evangéliumát, szeretettel szolgálta a szegényeket, az irgalmas 

szeretet gyakorlója volt. Szent Erzsébet életpéldája segítsen minket, hogy egyházközségünkben, 

környezetünkben észrevegyük és gondoskodjunk a szegényekről, öregekről, elhagyatottakról… 

 

Istenünk, te megadtad Árpád-házi Szent Erzsébetnek, hogy a szegényekben Krisztust lássa és 

tisztelje. Közbenjárására add meg nekünk, hogy irgalmas szeretettel segítsük mi is embertársainkat 

minden testi-lelki bajukban.     - Kérünk téged, hallgass meg minket! 

 

Mindenható Atyánk! Te Szent Erzsébet példáján megmutattad, hogy aki önfeláldozóan segíti 

embertársait, az könnyebben viseli a saját keresztjét. Segíts minket is, hogy tevékenyen szeressük a 

rászorulókat, és ebből vigasztalást és erőt merítsünk! - Kérünk téged, hallgass meg minket! 

 

Amikor az Emberfia eljön dicsőségében összes angyalának kíséretében, … így szól: „Jöjjetek, Atyám 

áldottai, vegyétek birtokba a világ kezdetétől nektek készített országot! Mert éhes voltam és ti ennem 

adtatok; szomjas voltam, és ti innom adtatok; idegen voltam, és ti befogadtatok; ruhátlan voltam, és 

ti betakartatok; beteg voltam, és ti fölkerestetek; börtönben voltam, és ti meglátogattatok!” Erre 

megkérdezik tőle az igazak: „Uram, mikor láttunk téged éhezni, hogy enni adtunk volna neked, vagy 

szomjazni, hogy inni adtunk volna? Mikor láttunk idegenként, hogy befogadtunk volna, ruhátlanul, 

hogy betakartunk volna téged? Mikor láttunk betegen vagy börtönben, hogy meglátogattunk volna?” 

Akkor így felel: „Amit a legkisebb testvéreim közül eggyel is tettetek, velem tettétek!”– Máté ev. 25, 31-40. 

 

Kérjük Szent Imre, Szent Erzsébet és a magyar szentek közbenjárását a fiatalokért és gyermekekért, a 

családok egységéért, az idősekért és betegekért , + a Szent Erzsébet Egylet tagjaiért.  

Imádkozzuk a dicsőséges rózsafüzér második tizedét: - Jézus a mennybe felment. 

 

1x    

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 a mennybe felment - 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, ments meg minket a pokol tüzétől, és vidd a mennybe a lelkeket, 

különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Ámen.  

 

Ének:   Szent Erzsébetből hős szeretet árad. 

Margit imái vezekelve szállnak. 

Minket hiába, Uram, ne sirasson 

Áldott Boldogasszony.  (Hozsanna 293.) 

 



 
November 21. - A boldogságos Szűz Mária bemutatása a templomban 

A hagyomány szerint Joachim és Anna, kislányukat hároméves korában felvitték a templomba, hogy 

Isten szolgálatára adják. A Szentlélektől megvilágosítva Zakariás főpap a templom szentélyébe 

vezette Máriát. Őáltala Isten a világnak adta azt a szeplőtelen testet, amelyből Isten Fia, a Megváltó 

születik. Templomba vezetésével megkezdődött Mária lelki felkészítése az előtte álló feladatra. 

 

Urunk, Istenünk, tisztelettel emlékezünk a Boldogságos Szűz Mária életére. Kérünk, részesíts minket 

közbenjárására kegyelmed teljességéből. - Kérünk téged, hallgass meg minket! 

 

Imádkozzunk a Boldogságos Szűzanyával együtt mindazokért, akik Máriához hasonlóan Istennek 

adták az életüket: - a papokért, különösen azokért, akik közösségünkben szolgálnak … /nevek…/, és 

minden Istennek szentelt személyért...  

 

Urunk, te Szűz Anyádat rendelted Egyházad anyjává. Az Ő közbenjárására tartsd meg a szent hitben 

Ferenc pápát, a püspököket, papokat, szerzeteseket és az egész hívő népet! 

- Kérünk téged, hallgass meg minket! 

 

Urunk, Szűz Anyád a világ királynője. Az ő közbenjárására add meg, hogy megszűnjenek a háborúk 

és viszálykodások itt a földön, hogy az emberek békében és boldogságban élhessenek! 

- Kérünk téged, hallgass meg minket! 

 

Urunk, Szűz Anyád a mi Nagyasszonyunk és Patrónánk. A Magyarok Nagyasszonya közbenjárására 

add meg, hogy templomunk közössége és a magyar nemzet minden tagja békében és egyetértésben 

éljen és boldoguljon! - - Kérünk téged, hallgass meg minket! 
 

Imádkozzunk Máriával, Égi Édesanyánkkal együtt. Ha ő velünk imádkozik, szent Fia bizonnyal meghallgatja 

kéréseinket! A papokért, szerzetesekért, Istennek szentelt személyekért, különösen azokért, akik 

egyházközségünkben szolgáltak vagy szolgálnak, imádkozzuk a dicsőséges rózsafüzér negyedik tizedét: - 

Jézus, aki téged Szent Szűz a mennybe felvett.  

 

1x   

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 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.  

Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, és vidd a mennybe a lelkeket, 

különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Ámen.  



Urunk, szálljon fel imádságunk dicsőséges trónusodhoz…  

Máriának, mennyei Édesanyánknak közbenjárására hallgasd meg kéréseinket! Ámen. 
 

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. 

 
Krisztus, a mindenség Királyának főünnepe – november 22. vasárnap 

 

Az Úr királyként trónol mindörökké.  

Az Úr ad erőt népének, és megáldja népét békességgel. (Zsolt 28,10-11) 

 

Ének:  Krisztus kenyér s bor színében Úr s Király a föld felett, 

Forrassz eggyé békességben minden népet s nemzetet! 

 

Jézus Krisztus! Te, a világmindenség Ura és Királya vagy. Vezesd a hatalmon lévőket, hogy a 

békéért munkálkodjanak, és akaratod szerint segítsék, szolgálják a rájuk bízottakat! Ámen.  

 

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

áldozataira! Enyhítsd szenvedésüket, és végtelen jóságoddal gyógyítsd meg őket!  

Áldd meg a segítőket, orvosokat, ápolókat, akik munkatársaid a gyógyításban! Ámen. 

 

Jóságos Jézus! Kérünk, fogadd be országodba az elmúlt hónapokban elhunytakat! Légy irgalmas 

azokhoz is, akiket váratlanul, felkészületlenül ért a halál! Ámen. 

 

Mindenható Istenünk, te öröktől fogva úgy határoztál, hogy szeretett Fiadban, a mindenség 

Királyában megújítasz mindent. Add, hogy az egész teremtett világ megszabaduljon a bűn 

szolgaságából, csak Neked hódoljon, és szüntelenül dicsőítsen téged. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a 

te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Ámen. 
 

Imádkozzunk együtt a 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. 

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

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

 

Ének 

Legyen hála az Atyának, ki minket teremtett 

Legyen hála szent Fiának, ki pokoltól mentett. 

Hála néked, ó Szentlélek, minden ajk ezt zengje, 

Hála Jézus Szent Szívének mind földön, mind mennyben. 


