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Mennyei Atyám! 

Itt vagyok a Te országodban, Magyarországon, 

Ahova engem rendeltél. 

Itt vagyok a Te népeiddel, a magyarokkal. 

Értük könyörgök, Atyám: 

Áldd meg ezt az országot – 

hogy a Te Országod épüljön benne 

Áldd meg ezt a nemzetet – 

hogy igazi nemzeted legyen itt Európában 

Áldd meg ezt a népet – 

mint saját kiválasztott néped. 

 

Mennyei Atyám! 

Hálát adok Neked – hogy ide küldtél. 

Hálát adok Neked – hogy megtapasztalhattam ennek az 

országnak szeretetét és erejét 

Hálát adok Neked – hogy itt élhetek, szolgálhatok és 

tanulhatok. 

Hálát adok neked – hogy megízlelhettem e földnek  

természeti és kulturális szépségét 

Hálát adok neked – hogy megismerhettem ennek az országnak az 

őseit, vértanúit, és szentjeit. 

 

Mennyei Atyám, 

Neveld ebben az országban 

Az igazi szeretetet, 

A hitet, 

És a reményt. 

Adj ennek a népnek: 

Erőt – a munkához 

Bátorságot – a küzdelemhez 

Hűséget – a szeretethez 



Kitartást – az életben. 

 

Mi Atyánk, aki a Mennyekben vagy! 

Jöjjön el a Te Országod! 

Itt, Magyarországon, ahol Egyházad él 

Itt, az Egyházadban – ahol milliónyi családod él 

Itt, a magyar családokban – ahol Fiad Jézus Krisztus él. 

Most és mindörökkön örökké. Ámen 

 

2012. március 15-én 

P. Elias Ohoiledwarin SVD (született Indonáziában) 
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