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Bevezető ima minden napra
Ó, mély csöndje ennek a szent éjszakának, milyen 
mélységes titkokat takarsz, az isteni bölcsesség 
művét! ... összekötve a földieket az égiekkel, az 
Atya ölén a Szűz ölével. 
Gyöngeségem nem tud megérteni Téged, hiszen 
önmagát sem képes megérteni, csak szeretné 
megadni azt, amit kívánsz, úgy, ahogy akarod. 
Minden elmélkedő képesség elnémul bennem, a 
titok nagyságát eltakarja a szeretet nagysága - s 
ki tudná elmondani Isten szeretetét? 
Vedd akaratomat, adj békét, mert amikor békét 
nyújtasz, szeretetet adsz. A szeretet csak benned 
nyughat, mert Te vagy a középpontja. 
Nem tudom, mi tetszhet neked bennem, hogy 
magad felé vonzzál. 
Íme, te, aki istállóban születtél, betértél bensőm 
istállójába. Nem nagyobb titok születésed, mint 
irántam való jóságod. 

december 25. 
Jézus születése, Karácsony (1. nap) 
Előtted állok, isteni Megváltóm, s bár értelmemmel fel 
nem foghatom megtestesülésednek titkát, mégis kö-
szöntelek téged születésed napján. Kérlek, öntsd belém 
világosságod fényét, s erősítsd meg bennem a hit, a re-
mény és a szeretet erényeit, hogy a Te csodálatos tet-
teidet hirdessem az angyalok kórusával együtt. Uram, 
világosítsd meg minden ember szívét és értelmét, hogy 
téged szerető szívükbe fogadjanak és így a világosság 
tanúi legyenek a sötétségben!
- Mindenható Istenünk, örök Igéd megtestesülésével új 
hajnal virradt reánk. Add, hogy a hit fénye, amely lel-
künket eltölti, tetteinkben is megnyilvánuljon.

december 26. 
Szent István diakónus, vértanú (2. nap) 
Uram, ma hittel fordulok hozzád, tudom, hogy Te vagy 
az élet és a történelem ura. Hibáim és gyengeségeim 
tudatában beléd helyezem a bizalmamat, mert Te min-
dig megtartod ígéreteidet. Szemlélem a szeretetedet, 
amely hűséggé válik, és azt szeretném, hogy visszafi zet-
hessem neked ezt az én hűségemmel. 
Édes Uram, nem mondhatom, hogy vágyódom az ül-
döztetés és megpróbáltatás után, Te mégis világossá 
tetted, hogy ezek országod eljövetelének velejárói. 
Biztos, hogy ha nem kell támadásokat kiállnom – akár 
botrányos, akár fi nomabb módon – akkor talán el-
kényelmesedtem a keresztény kötelességvállalásban. 
Megígérem most neked, hogy ellenállok a kísértésnek, 
hogy a könnyebb utat válasszam. Szenvedni akarok ér-
ted, mert Te szenvedtél értem, és mert hiszem, hogy a 
szenvedés a királyi ösvény a mennyországba. Csak azt 
kérem tőled, hogy adj nekem erőt, hogy állhatatos ma-
radjak, amikor a haladás fáradságossá válik, és amikor 
a hitemet teszed próbára. Segíts, hogy fi gyelmes legyek 
és meghalljam szavadat a szívemben és tovább tudjam 
adni azokat, akár időszerű, akár nem!
- Urunk, Istenünk, add, hogy kövessük annak példáját, 
akit ma tisztelünk; tanuljuk meg szeretni ellenségeinket, 
hiszen ma Szent István vértanú mennyei születése nap-
ját ünnepeljük, aki üldözőiért is tudott imádkozni.

december 27. 
Szent János apostol és evangélista (3. nap) 
Istenem, Te jelen vagy az életemben. Tudom, hogy so-
sem hagysz el engem, még akkor sem, amikor úgy tű-
nik, hogy a halál örökre el akarna választani bennünket. 
Az utolsó szó mégis a tiéd, mert te legyőzted a bűnt 
és a halált. Benned bízom, remélek és téged szeretlek.
Jézusom, Te ma is eljössz hozzánk az Oltáriszentség-
ben, velünk maradsz, bennünk laksz. Kérlek téged, hogy 
ilyen nagy kinccsel a lelkemben, ne tudjak hallgatni, ha-
nem úgy, mint Szent János apostol, én is hirdessem a te 
csodálatos jelenlétedet, jóságodat és szeretetedet.
- Istenünk, te Szent János apostol által feltártad előt-
tünk örök Igéd rejtett titkait. Kérünk, tedd fogékonnyá 
értelmünket, hogy megértsük, amit ő oly kiváló böl-
csességgel tanított nekünk.

december 28. 
Aprószentek (4. nap) 
Hiszek tebenned, Istenem. Tudom, hogy jelen vagy az 
életemben és szeretsz engem. Te mindenkit szeretsz, 
nem hagyod magára még az árvát sem. Kérlek, erősítsd 
reményemet és tökéletesítsd szeretetemet!
Jézus, a világba jöttél, hogy világosságot hozzál a sö-
tétségbe. Köszönöm ezt az ajándékot, és kérlek, segíts 
nekem, hogy mindig rád fi gyeljek, hogy szeresselek tel-
jes szívemből és kövessem akaratodat mindhalálig. Az 
ártatlanul szenvedőket vigasztald meg a mai nap folya-
mán, a megholtaknak, pedig add meg örök világosságod 
fényét!
- Istenünk, az Aprószentek a mai napon nem szóval, 
hanem vértanúhalálukkal hirdetik dicsőségedet. Add, 
kérünk, hogy beléd vetett hitünket ne csak szavunkkal 
valljuk, hanem életünkkel is tanúsítsuk.

december 29. 
Szent Család vasárnapja (5. nap) 
Uram hiszek benned. Találkozni szeretnék most veled. 
Köszönöm a hit ajándékát. Hogyan viszonozhatnám? 
Jézusom remélek benned. Bár indítaná jelenléted a mai 
nap akaratomat a Te dicsőítésedre! Uram, szeretlek té-
ged. Töltsd meg szívemet szereteteddel! Uram Jézus, 
ahogyan Mária és József megtalált téged a templomban, 
úgy szeretnélek megtalálni az életemben. Milyen keve-
set elmélkedtem a megtestesülésen, még most a kará-
csonyi időben is! Emlékeztess, hogy a szívemben laksz! 
Add, hogy jelenlétedet sugározzam ma a családomban! 
Hadd lássák jóságodat szavaimban és tetteimben!
- Istenünk, te ragyogó példaképnek állítod elénk a Szent 
Családot. Segíts, hogy nyomukban járjunk, gyakoroljuk 
a családi élet erényeit, mindig egyek maradjunk a sze-
retetben, és így atyai házadban örvendezzünk örök ju-
talmadnak.

december 30.  (6. nap) 
Istenem, küldd el Szentlelkedet, hogy világosítson meg 
engem! Légy jelen életemnek minden pillanatában, s az 
elég lesz nekem. Mert ha Te velem vagy, akkor nem hi-
ányzik semmi sem az életemből.
Istenem, hálát adok neked az életemért, a családomért, 
a hitemért, mindenért… mert mindezt tőled kaptam. 
Kérlek, ne távozz el soha tőlem, még a nehéz pillana-
tokban sem, mert életemnek csak is akkor van értel-
me, ha veled vagyok, ha a Te világosságod tölti be azt.
- Kérünk, mindenható Istenünk, hogy egyszülött Fiad-
nak test szerint való születése a bűn régi rabságából 
szabadítson meg minket.



Imádkozzunk együtt!
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december 31. 
Szent Szilveszter pápa (7. nap) 
Kis Jézus, letérdelek jászolod előtt, kezemet összete-
szem és imádlak téged. Hiszem, hogy Te vagy az örök 
Atya egyszülött Fia. Remélek benned, s a Te túláradó 
szeretetedben. Szeretlek téged, bár nem vagyok méltó, 
hogy megjelenjek szent színed előtt.
Uram, Istenem, méltatlanságom ellenére is kérlek, hogy 
mutasd meg nekem dicsőségedet! Jézusom, add, hogy 
törékenységedben és tehetetlenségedben fedezzem fel 
isteni gondviselésedet! Nyisd meg lelki szemeimet, s 
add, hogy lássak! Add, hogy megtapasztaljam végtelen 
irgalmadat, és gyöngéd jóságodat! Parancsaid számom-
ra puha kötelékek; az imádság az a pillanat, mikor, mint 
csecsemőt arcodhoz emelsz, s a szentáldozás, mikor 
lehajolsz hozzám, hogy ennem adj. Hálát adok neked 
adományaidért és végtelen szeretetedért, amelyekkel 
az elmúlt esztendőben, és életem minden napján meg-
ajándékoztál.  Áldott legyen Szent Neved mindörökké!
- Mindenható, örök Isten, te szent Fiad születésével új 
módon és tökéletesen magadhoz kapcsoltad az embe-
riséget. Kérünk, ismerj minket magadénak Fiad kedvé-
ért, aki az egész emberi nem Üdvözítője.

január 1. 
Szűz Mária, Isten anyja (8. nap) 
Istenem, Te egy földi lény gondjaira bíztad egyetlen Fia-
dat. Add, hogy én is ezzel a bizalommal közeledjek a 
Szűzanyához, és soha el ne távozzak anyai kezének ol-
talma alól!
Uram Jézus, tudom, hogy szereted édesanyádat. Én is 
úgy akarom szeretni őt, mint Te. Mutasd meg nekem, 
hogy hogyan jársz az ő kedvében, hogyan engedelmes-
kedsz neki! Alakítsd szívemet a Te Szent Szíved szerint!
Szűzanya, tégy engem engedelmes és tanulékony fi ad-
dá! Oltalmadba ajánlom ennek az újesztendőnek a kez-
detén életemet, családomat, a magyar nemzetet és az 
egész világot!
- Istenünk, te Mária szűzi anyasága által örök üdvösség-
gel ajándékoztad meg a világot. Engedd, kérünk, hogy 
Isten Anyjának közbenjárását érezzük, mert tőle kap-
tuk Fiadat, az élet szerzőjét.

január 2. 
Nazianzi Szent Gergely püspök, 
egyháztanító (9. nap) 
Uram Jézus, hiszem, hogy Isten Fia vagy, aki szeretete 
által váltotta meg a világot. Megtestesülésed reménnyel 
tölt el. Viszonzásként csak azt adhatom, hogy szeretlek 
teljes szívemből, teljes lelkemből, minden erőmből és 
egész elmémmel.
Uram, magamra és az életemre tekintve látom, sok-
szor önző voltam: az volt a fontos, mi jó nekem, mit 
akarok én. Add, hogy mindenekfelett szerethesselek 
téged! Élő szeretetemmel akarlak hirdetni akkor is, ha 
ezért gőgömet vagy kényelmemet kell feláldoznom.
- Istenünk, te Nagy Szent Vazul és Nazianzi Szent Ger-
gely példájával és tanításával világosságot árasztottál 
Egyházadra. Add, kérünk, hogy igazságodat alázatos 
szívvel megismerjük, és azt szeretetben hűségesen tet-
tekre váltsuk.
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„Maga Krisztus adatott nekünk 

nagy ajándékul, aki belülről alakít át minket, 

aki bennünk lakik, 

és így adja nekünk a világosságot, 

mely megvilágosítja az élet kezdetét és végét, 

az ember útjának teljes ívét.” 

Lumen Fidei – Ferenc pápa

„A küldetés, 

amelyért Jézus közénk jött, 

a húsvéti misztériumban 

teljesedett be.” 

Sacramentum Caritas – XVI. Benedek pápa


