
IMALÁNC A SZENT ANGÉLA ISKOLÁÉRT 

Egy kis mécsest gyújtsunk meg, esti csendben mondjuk el közösen, vagy egyedül ezt az imát!  

Hozzád fordulunk Istenünk ebben a háborús helyzetben, amikor a gyűlölet, kétségbeesés és 

elkeseredés szelleme kísért. 

Jézus fiad gyakran szólt az apostolokhoz a most éppen annyira érvényes kívánsággal: Béke 

veletek! Kérünk, Szentlelked által áraszd ki ránk a Te békédet, azt a békét, ami egyedül képes 

megteremteni és megóvni lelkünk nyugalmát a legádázabb körülmények ellenére is.  

Áldd meg kérlek iskolánk diákjait, tanárait, dolgozóit, valamint mindannyiunk családtagjait, 

hogy a te békéd hirdetői legyünk iskolánk falain belül és kívül is. Add, hogy felismerjük, 

hogy a világ békéje a mi belülről fakadó, de felebarátaink felé megnyilvánuló békénkkel 

kezdődik. Add, hogy szeretettel és segítő szívvel tudjunk fordulni egymáshoz és a 

legelesettebbekhez is, azokhoz, akik a háború vagy a gyűlölet elől keresnek oltalmat. 

Tégy minket békéd eszközévé! 

Amen. 

Assisi Szent Ferenc imádsága 

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, ahol széthúzás van, 

hogy reménységet keltsek, ahol kétségbeesés kínoz, 

hogy fényt gyújtsak, ahol sötétség uralkodik, 

hogy örömet hozzak oda, ahol gond tanyázik. 

Ó Uram, segíts meg, hogy törekedjem, 

nem arra, hogy megvigasztaljanak, hanem hogy én vigasztaljak, 

nem arra, hogy megértsenek, hanem arra, hogy én megértsek, 

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. 



hétfő - vasárnap
12/a november 22. - 28.
12/b november 29. - december 5.
11/a december 6. - 12.
11/b december 13. - 19.
10/a január 3. - 9.
10/b január 10. - 16.
9/a január 17. - 23.
9/b január 24. - 30.
8/a január 31. - február 6.
8/b február 7. - 13.
7/a február 14. - 20.
7/b február 21. - 27.
6/a február 28. - március 6.
6/b március 7. - 13.
5/a március 14. - 20.
5/b március 21. - 27.
4/a március 28. - április 3.
4/b április 4. - 10.
3/a április 11. - 17.
3/b április 18. - 24.
2/a április 25. - május 1.
2/b május 2. - 8.
1/a május 9. - 15.
1/b május 16. - 22

gimnázium május 23. - január 28.
felső tagozat május 30. - június 5.
alsó tagozat június 6. - 12.


