
BEVEZETŐ 

 

Most közösen átimádkozzuk jubileumi logónk jelentését. Kapcsolódjatok be az imába ezzel a 

fohásszal: ÁLDJ MEG MINKET URUNK! 

 

1. FÖLDGÖMB, VILÁGEGYETEM 

 

Teremtő Istenünk! Végtelen jóságodból megalkottad számunkra a világegyetemet, és nekünk 

ajándékoztad a Földet. Ez az a hely, melyet megtestesülésed által megszenteltél, amelyet 

megváltottál. Bennünket is belehelyeztél, hivatást és küldetést adtál számunkra. Áldj meg 

bennünket, amikor nevelési szolgálatunkkal azon fáradozunk, hogy a Földet emberhez 

méltóvá alakítsuk. ÁLDJ MEG MINKET URUNK! 

 

2. TÖRTÉNELMI MAGYARORSZÁG  

 

Emberszerető Istenünk! Emberi családodba sokféle nemzetet teremtettél! Hálát adunk Neked 

ezért a gazdagságért! Köszönjük Neked mindazt az ajándékot, melyet magyarságunk által 

adsz nekünk. Áldj meg bennünket, amikor nevelőként azon fáradozunk, hogy megőrizzük az 

elődeinktől örökölt kincseket, és annak a népnek javát szolgáljuk, ahová helyeztél bennünket! 

ÁLDJ MEG MINKET URUNK! 

 

3. NEMZETI LOBOGÓ 

 

Szabadító Istenünk, Te képmásodra teremtetted az embert, és azt akartad, hogy élete legyen, 

és élete bőségben legyen. Történelmünk által megengedted, hogy megtapasztaljuk a 

szabadságot és az elnyomatást. Tégy minket tágassá, hogy nevelőként tanítványainkat 

elvezessük arra a szabadságra, amely ahhoz szükséges, hogy latba vessék adottságaikat, 

kibontakoztassák Tőled kapott talentumaikat, és ezáltal megtalálják helyüket ebben a 

világban. ÁLDJ MEG MINKET URUNK! 

 

4. KICSINY HAJTÁS 

 

Gondviselő Istenünk! Köszönjük, hogy a 160 év alatt minden körülmény között adtál nekünk 

annyi kegyelmet, hogy felül tudtunk emelkedni saját reménytelenségünkön, és másokkal is 

megoszthattuk reményünket. Add nekünk továbbra is Szentlelked megújító erejét, hogy az 

idők szavára figyelve meghalljuk, hogy mire hívsz minket, és erre készséggel válaszoljunk. 

ÁLDJ MEG MINKET URUNK! 

 

5. KÖR 

 

Szentháromság egy Isten, Te vagy minden egység példaképe és forrása! Segíts minket, hogy 

felismerjük, mennyire szükségünk van egymásra, milyen fontos, hogy küldetésünket 

együttműködve, közösségben töltsük be. Áldd meg fáradozásunkat, hogy őszinte 

párbeszédben legyünk egymással, megbecsüljük sokféleségünket! Add, hogy az egységünk a 

remény jelévé lehessen megosztott világunkban! Add, hogy nevelői szolgálatunk által 

közelebb segítsük a ránk bízottakat egymáshoz és Hozzád! 

ÁLDJ MEG MINKET URUNK! 

 

 

 

 



 

 

6. KERESZT  

 

Urunk Jézus, aki kereszted és feltámadásod által váltottál meg minket. Köszönjük, hogy 

bennünket is beavatsz a húsvét misztériumba, és Veled együtt mi is megtapasztalhatjuk 

életünkben a szenvedés sötétségét és a feltámadás örömét. Adj nekünk türelmet, hogy nevelői 

szolgálatunkban el tudjuk fogadni, ha munkánk nem jár azonnali sikerekkel, hanem hosszú 

idő szükséges addig, míg magvetésünk termést hoz. Adj nekünk ehhez hitet, alázatot és 

bizalmat. ÁLDJ MEG MINKET URUNK! 

 

7. M BETŰ - MÁRIA, A BOLDOGASSZONY 

 

Isten Édesanyja, Mária! Kérünk Téged, nap mint nap szólj hozzánk szelíden:  „Amit mond, 

tegyétek.” (Jn 2,5) Imádkozz értünk, hogy újra meg újra tettre készen, a Te anyai 

figyelmeddel legyünk jelen az emberek között. Vegyük észre az ínséget, és bátran 

cselekedjünk.  

Urunk, segíts minket, hogy Édesanyádat, a Te nevelődet követve, mi is erre a nyitottságra, 

figyelemre neveljük tanítványainkat! ÁLDJ MEG MINKET URUNK! 

 

 

BEFEJEZÉS 

 

Együtt fohászkodjunk a Szűzanyához, helyezzük önmagunkat és a ránk bízottakat az Ő 

oltalmába. (A füzetben. 25. oldal: Oltalmad alá futunk...) 

 

              


