Felajánló ima gyermekek részére

Egy millió gyermek

Mária, Édesanyám,

imádkozza a rózsafüzért

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.
Amen.

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

Rózsafüzér

1. Keresztet vetünk

Világosság rózsafüzére gyermekek részére

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.
Apostoli hitvallás
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
Szentlélekben. Hiszem az katolikus
anyaszentegyházat,
a szentek közösségét,

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 bocsássd meg vétkeinket, miképpen
mi is megbocsájtunk az ellenünk
vétkezőknek, és ne vígy minket
kisértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
Mert Tied az Ország, a hatalom és a
dicsőség mindörrökké. Ámen.

1. Jézus, aki a Jordán vizében
megkeresztelkedett

4. Jézus, aki a Tábor hegyén
megmutatta isteni dicsőségét

Amikor Jézus megkeresztelkedett a Jordán
vizében, megnyílt fölötte az ég, Jézusra
galamb képében leszállt a Szentlélek és az
Atya hangja így szólt a mennyből:
Te vagy az én szeretett Fiam!
Keresztségünk által mi is egészen Istenéi
vagyunk. Keresztényekké lettünk.
Isten ezt mondja nekünk:

A Tábor hegyén Jézus tanítványai
láthatták az ő dicsőségét. Arca
ragyogott, mint a nap, és ruhája
fehér volt, mint a fény.

Te az én szeretett gyermekem vagy.
Jézus, kérünk Téged: Add, hogy minden
ember felismerje, hogy a mennyországban
Atyjuk, Édesapjuk van, aki őket
végtelenül szereti.
2. Jézus, aki a kánai menyegzőn
kinyilvánította isteni erejét
A bor elfogyott. Mária felismerte a
szükséget és Jézus segítségét kérte.
Jézus a vizet borrá változtatta. Ez volt
az első csodája.
Mária, kérünk: Tégy bennünket
figyelmessé és segítőkésszé a
szükséget szenvedők iránt. Segíts,
hogy hűek maradjunk az imában és
így veled együtt imádkozzunk másokért.

Üdvözlégy Mária
3. Jézus, aki meghirdette Isten országát.
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

Jézus tanította az embereket Istenről,
hogy boldog életet éljenek. Azt hirdette:
Térjetek meg! Jézus azt akarta, hogy
minden ember a mennybe jusson.
Jézus, kérünk Téged: Ne hagyd, hogy
süketek legyünk, amikor szólsz hozzánk,
mit kell megváltoztatni életünkben.
Térítsd meg mindazokat, akik gyűlöletet
hordanak szívükben, akik háborúznak és
mások életét tönkreteszik.

Jézus, kérünk Téged: vígasztald a
szenvedőket és a betegeket.
Mutasd meg nekik, hogy Te
mindig velük vagy, és
szenvedésüket örömre fogod
változtatni. Segíts bennünket is,
hogy kicsi lemondásokat nagy
szeretettel gyakoroljunk.
5. Jézus, aki az Eukarisztiában
nekünk adta önmagát
A szentmisében történik a
legnagyobb csoda. A pap által
Jézus átváltoztatja a kenyeret saját
testévé és a bort saját vérévé.
Magunkhoz vehetjük őt a
szentáldozásban. Ő egészen
egyesülni akar velünk.
Jézus kérünk Téged: Add, hogy
valahányszor magunkhoz veszünk
Téged, egy kicsit mindig
hasonlóbbá váljunk Hozzád.
Segíts minden misszionáriust,
hogy az Eukarisztiához tudják
vezetni az embereket, hogy Ő
átváltoztathassa és az Egyház
nagy közösségéhez
kapcsolhassa őket.

