Imádkozzunk
együtt a Szent
Angéla Iskoláért

Csatlakozz Te is!
AZ ÉPÍTKEZÉS SORÁN LEBONTOTTÁK A
KÁPOLNA ÉPÜLETSZÁRNYÁT. ÍGY AZ IMÁDSÁG
ISKOLAI HELYSZÍNE AZ OTTHONAINKBA KÖLTÖZIK.
LELKI KÖZÖSSÉGET ALKOTVA CSALÁDI IMÁINKBAN
EGYÜTT KÉRHETJÜK ISTENT A SZENT ANGÉLA
ISKOLA MINDEN TÉREN TÖRTÉNŐ TÁMOGATÁSÁRA.

Kapcsolódj be!
Az alábbi ima elmondására hívjuk mindazokat, akik esténként szívesen fordulnak szavaikkal
Istenhez:
Hozzád fordulunk, Istenünk, ebben a rendkívüli helyzetben, melyben a vírus és az építkezés
terhei egyszerre nehezítik hétköznapjainkat.
Kérünk, áldd meg iskolánk tanárait, dolgozóit, s áraszd rájuk kegyelmedet, hogy a munkájuk
során adódó váratlan
helyzeteket is türelemmel tudják viselni. Hálát adunk szolgálatukért, derűs kitartásukért.
Áldd meg, kérlek, iskolánk diákjait, segítsd őket, hogy elfogadással, érdeklődéssel forduljanak
egymás és tanáraik felé! Hálát adunk nyitottságukért, kreativitásukért.
Kérünk, áldd meg az iskola építésén dolgozó szakembereket, s a döntéshozókat, és áraszd ki
kegyelmedet az ő munkájukra is!
Segíts bennünket, családokat is, hogy meglássuk, miben tudunk segíteni, és el tudjunk fogadni
alázattal, rugalmassággal minden nehéz helyzetet.
A betegekre pedig kérjük a gyógyulás kegyelmét.
Amen.
Uram, adj türelmet,
Hogy elfogadjam, amin nem tudok változtatni.
Adj bátorságot, hogy megváltoztassam,
Amit lehet, és adj bölcsességet,
Hogy a kettő között különbséget tudjak tenni.
Uram, tégy engem békéd eszközévé,
hogy szeressek ott, ahol gyűlölnek,
hogy megbocsássak ott, ahol megbántanak,
hogy összekössek ott, ahol széthúzás van,
hogy reménységet keltsek ott, ahol kétségbeesés kínoz,
hogy fényt gyújtsak ott, ahol sötétség uralkodik,
hogy örömet hozzak oda, ahol gond tanyázik.
Ó Uram, segíts meg, hogy törekedjem,
de nem arra, hogy megvigasztaljanak, hanem hogy én vigasztaljak,
nem arra, hogy megértsenek, hanem arra, hogy én megértsek,
s nem arra, hogy szeressenek, hanem hogy én szeressek.
Mert aki így ad, az kapni fog,
aki elveszíti magát, az talál,
aki megbocsát, annak megbocsátanak,
aki meghal, az fölébred az örök életre.
Amen.
Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké.
Amen.

Imádkozzunk
együtt!

