Felajánló ima gyermekek részére

Egymillió gyermek
imádkozza a rózsafüzért

Mária, Édesanyám,
örömteli szívvel jövök
ma Hozzád,
hogy egészen Neked ajándékozzam a szívemet.
Neked adok mindent, amim van, és amit
teszek, az egész életemet.
Tehozzád akarok hozni mindenkit,
akit a szívemben hordozok:
a szüleimet, testvéreimet, minden barátomat,
de azokat is, akik megbántottak.
Légy Te a mi Édesanyánk,
oltalmazz és áldj meg minket.
Mint gyermeked, Édesanyámként
akarlak szeretni és hűségesen imádkozni.
Minden nap gondolni akarok arra,
hogy a Tiéd vagyok.
Édesanyám, a Tiéd vagyok,
most és mindörökre.
Általad, és Veled akarok mindörökre egészen
Jézusé lenni.
Ámen.

Az egységért és a békéért
Október 18-án
www .millionkidspraying.org

Rózsafüzér

Örvendetes rózsafüzér a gyermekeknek
1. Jézus, akit te, Szent Szűz, a Szentlélektől fogantál

1. Keresztet vetünk

a bűnök bocsánatát, a test feltámadását
és az örök életet. Ámen.

2. Apostoli Hitvallás
A Szentháromság dicsőítése
3. Egy Miatyánk
4. Három üdvözlégy Mária

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

5. Dicsőség
Miatyánk
6. Öt titok
- Miatyánk
- Tíz Üdvözlégy,
- Dicsőség

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

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 vétkeinket, miképpen mi
is megbocsájtunk az ellenünk
vétkezőknek, és ne vígy minket
kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
Mert Tied az Ország, a hatalom és a

Apostoli hitvallás

dicsőség mindörökké. Ámen.

Hiszek egy Istenben, mindenható
Atyában, mennynek és földnek
Teremtőjében. És Jézus Krisztusban,

Üdvözlégy Mária

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
Szentlélekben. Hiszem az katolikus
anyaszentegyházat,
a szentek közösségét,

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes,
Az Úr van Teveled, áldott vagy Te az
asszonyok között és áldott a Te
méhednek gyümölcse Jézus.
Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent
anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért,
most és halálunk óráján. Ámen.
Három Üdvözlégy Mária
1. aki hitünket növelje.
2. aki reményünket erősítse.
3. aki szeretetünket tökéletesítse

Isten elküldte Gábor főangyalt Názáretbe
Máriához, hogy megkérdezze, akar-e Jézus
édesanyja lenni. Az angyal elmagyarázta
neki, hogy maga Isten lesz a gyermek
édesapja. Mivel Mária hitte, hogy Isten
mindent megtehet, „Igen“-t mondott.
Jézus, kérünk Téged, erősítsd meg
hitünket, hogy határtalanul bízzunk
Benned, mint Mária, és tanuljunk meg
imádságban a te igédre hallgatni.
2. Jézus, akit te, Szent Szűz, Erzsébetet
látogatván méhedben hordoztál
Gábor angyal elmondta Máriának, hogy rokona, Erzsébet is gyermeket vár. Erre Mária
azonnal útnak indult, hogy segítsen neki.
Amint köszöntötték egymást, Erzsébet
érezte, hogy a gyermek, amelyet
méhében hordozott, örömében
megmozdult. A Szentlélek megvilágosította Erzsébetet, úgyhogy felismerte a
Szűzanya titkát, és felkiáltott örömében:
„Áldott vagy te az asszonyok között, és
áldott a te méhednek gyümölcse.“
Jézus, a misszionáriusokért imádkozunk,
akik a Te segítségedet és üdvösségedet
viszik az embereknek. Adj nekik erőt és
örömet, hogy általuk minden ember saját
Barátjának és Megváltójának ismerjen meg
Téged.
3. Jézus, akit te, Szent Szűz, a világra
szültél
Amikor József és Mária Betlehembe érkeztek, a szállóban nem volt számukra hely,
ezért egy istállóban kellett megszállniuk.
Ott született meg a kis Jézus. Az elsők, akik
hódolni jöttek a Gyermeknek, a pásztorok
voltak. Angyalok hirdették nekik, hogy
megszületett a Messiás, az Üdvözítő.
Jézus, a családokért és a gyermekekért
kérünk Téged, akik szegények, nem tudnak

iskolába járni, nem volt otthonuk, vagy
menekülniük kellett házukból. Ajándékozd nekünk békédet és nyitott szívet,
hogy a föld kincseit
mindenkivel megosszuk.
4. Jézus, akit te, Szent Szűz, a
templomban bemutattál
40 nap múlva József és Mária a zsidó
előírások értelmében elvitték a kis
Jézust a templomba. Akkor jött a
templomba Simeon, egy szentéletű
aggastyán is. A Szentlélek értésére
adta, ki ez a Gyermek, úgyhogy nagyon
boldogan vette karjába a kis Jézust, és
hangosan mondta: “Meglátta szemem
az Üdvösséget, a Világosságot, amely
mindent megvilágít.”
Jézus, kérünk Téged minden emberért,
aki szenved, beteg vagy magányos.
Mutasd meg nekik, hogy velük vagy, és
hogy velük együtt hordozod
keresztjüket.
5. Jézus, akit te, Szent Szűz, a
templomban megtaláltál
Amikor Jézus 12 éves lett, Húsvét
ünnepére szüleivel együtt fölment
Jeruzsálembe, a templomba. (Az ünnep
végeztével) Jézus ott maradt és a
tanítókkal beszélt Istenről, az Atyjáról.
Ezalatt József és Mária már elindultak
hazafelé. Egyszer csak észrevették,
hogy Jézus nincs a csoportban, amely
Názáret felé tartott. Félelemmel telve
keresték őt mindenütt, míg csak meg
nem találták.
Jézus, azokért imádkozunk, akik rokonaikat és barátaikat a koronavírusjárványban, háborúkban vagy
természeti katasztrófákban vesztették
el. Vigasztald őket a tudattal, hogy
Atyánk van a mennyben, aki
mindegyikünknek az örök életet
szeretné ajándékozni.

