Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, Ámen!
Békesség e háznak, és minden lakójának! Isten békéje
legyen velünk!
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 megbocsátunk az ellenünk vétkezôknek; és ne vigy minket kísértésbe; de szabadíts
meg a gonosztól. (Mert Tiéd az ország, a hatalom és a
dicsôség mindörökké, Ámen)
Amaro dad, Devla, kon san ando cheri, suntisajvelpe
tyo anav! Te aveltar tyo them! Te avel tyi voja, sar ando
cheri, kade vi pej phuv! Amaro sakkodyesesko manro
de amen adyes! Thaj jertosar amare bezexa, sar vi ame
jertosaras kodolenge kon amenge keren bezexa! Haj na
inger amen ande nasulymaste, de slobodisar amen kathar o nasul! (Tyiroj o them, o krapije thaj o asharipe
akanak thaj sakanak thaj sakanak. Amen.)
Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes! Az Úr van teveled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te
méhednek gyümölcse, Jézus! Asszonyunk Szûz Mária,
Istennek szent Anyja! Imádkozzál érettünk bûnösökért
most és halálunk óráján! Ámen.
Drago av Maria, shukaripenca pherdyi san tu! O Raj si
tusa. Baxtalyi san tu mashkar le zhuvlya, Thaj baxtalij
tye perreski luludyi, o Jezushi! Amari sunto Maria, le
Devleski dej, rudyisar pala amende, pala bezexalende,
Akanak, thaj pe amaro merimasko chaso. Amen.

REGGELI IMA
Szívem elsô gondolata
Édes Jézus, add kegyelmed,
Hozzád száll fel, Istenem. Ôrizz engem szüntelen,
Te ôriztél meg az éjjel,
Hogy egész nap neked éljek
Maradj ma is énvelem!
Tiszta szívvel, bûntelen!
Téged áldlak és imádlak
Mint szeretô gyermeked.
Szívem csakis azt akarja,
Ami kedves teneked.

Szûz Mária, Jézus anyja,
Te mindnyájunk anyja vagy!
Oltalmazz meg minden bajtól,
Kísértésben el ne hagyj! Ámen.

ESTI IMA
Ó édes Istenem,
Hálát mond a lelkem,
Hogy egész napon át
Úgy szerettél engem.

Virrasszon fölöttem
Gondviselô szemed!
Kérlek, óvd az éjjel
Testemet, lelkemet!

Bánom sok vétkemet.
Szent Fiadnak vére
Mossa meg kegyesen
Szívemet fehérre!

Szûzanyám és ôrangyal,
Legyetek énvelem!
Ha ti rám vigyáztok,
Nyugodt lesz éjjelem. Ámen.

FOHÁSZOK
Szent Istenünk! Áldd meg a családunkat, óvj meg
mindenkit a bajtól és betegségtôl! Adj segítséget a szegényeknek és a szenvedôknek! Adj minden családnak
békességet, szeretetet! Áldd meg a gyermekeket, adj
nekik örömet, hitet, segítsd ôket az életük útján! Adj a
fiataloknak erôt és kedvet a tanuláshoz, adj lehetôséget
a munkára, adj minden családnak tisztes megélhetést!
Fogadd be elhunytjainkat a Te örök országodba, és adj
nekik boldogságot a Te szeretetedben!
Urunk, Jézus, Te azt mondtad, „az én Testem valóban
étel, és az én Vérem valóban ital. Aki eszi az én Testemet,
és issza az én Véremet, annak örök élete van, és én föltámasztom ôt az utolsó napon” (Jn 6,54–55). Táplálj
minket is a te szent Testeddel! Ne engedd, hogy szent
Testedet méltatlanul, a romlásunkra vegyük magunkhoz
(1 Kor 11,27–29)! Add meg nekünk újra és újra azt a
boldogító örömet, hogy Téged a szívünkbe fogadhatunk!
Urunk Jézus, Te azt mondtad apostolaidnak: „Akinek
megbocsátjátok bûneit, az bocsánatot nyer, akinek
megtartjátok, az bûnben marad” (Jn 20,23). Add, hogy
minél gyakrabban járuljunk a megbocsátás forrásához,
a bûnbánat szentségéhez! Tisztítsd meg a szívünket és
az életünket!
Urunk Jézus, Te azt mondtad Péter apostolnak: „Te
Péter vagy, azaz kôszikla, és Én erre a sziklára építem
Egyházamat, és a pokol kapui sem vesznek erôt rajta.
Neked adom a mennyek országának kulcsait (Mt 16,1819). Áldd meg a Szentatyát, áldd meg papjainkat. Adj
nekik erôt, türelmet, nyitottságot fôként a szegények, a
lenézettek iránt. Add, hogy mellettük álljunk nehéz küldetésükben szeretetünkkel, segítségünkkel! Jutalmazd
ôket örök boldogsággal!
Mária, Krisztus Urunk Szent Anyja! Ezt írja Rólad a
Biblia: „Az égen nagy jel tûnt fel: egy Asszony, akinek
öltözete a Nap, lába alatt a Hold, a fején tizenkét csillagból korona” (Jel 12,1). Imádkozz értünk is, Krisztus
Édesanyja, hogy oltalmazzon, segítsen, áldjon meg
mindannyiunkat Ô, aki él és uralkodik örökkön örökké,
Ámen.

