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"Gyermekem, én a Gecemáni kertben vérrel verejtékezem érted, és minden emberért a földön. Az eljövendő 
óráért, a rettegés órájáért, ami oly szörnyű és halálra rémisztő lesz, én mindig a Gecemáni kertben vagyok. 
Gyermekem, hányan fogják ezt túlélni? Az irántad, és a minden ember iránt érzett szeretetemért itt vagyok 
a Gecemáni kertben. Hívlak téged, hogy jöjj és virrassz Velem. Maradj velem az Olajfák hegyén, hogy kitarts 
akkor is, amikor eljön az az óra!" 

„Fiam, mindig úgy imádkozd a Szentolvasót, ahogyan azt Édesanyám elrendelte neked. Rögtön utána 
imádkozd el az Én Drága Szent Vérem Rózsafüzérét. Azért kell így cselekedned, mert az üdvösség órája 
nagyon rövid.” (Jézus, 1997. január 19.) 

Rózsafüzér szándékai: a bűnösök megtéréséért, a Tisztítótűzben szenvedő lelkekért, szentéletű papokért és 
szerzetesekért, egyéni és családi szükségletekért, problémák megoldásáért… 

Rózsafüzér 

Az örvendetes titkok 

 

A bevezető három Üdvözlégyre: 

1. aki hitünket növelje, 

2. aki reményünket erősítse, 

3. aki szeretetünket tökéletesítse 

 

A tizedekre: 

1. Az angyali üdvözlet 

 
Az Úr Jézus Krisztus töltsön el mindnyájunkat mély alázattal! Ámen 
 
Himnusz 
Az Oltáriszentségben jelen lévő Úr Jézus, bocsánatot kérünk a világ összes ellened elkövetett bűnéért. 
 
Első tized: akit te, Szent Szűz, Szentlélektől fogantál 
 
Fohász 
Szent Mihály arkangyal a te fényeddel világosíts meg minket, a te szárnyaiddal védelmezz meg minket, a te 
kardoddal óvj meg minket. Ámen 
 

2. A látogatás 
 
Az Úr Jézus Krisztus töltsön el mindnyájunkat tökéletes felebaráti szeretettel! Ámen 
 
Himnusz 
Az Oltáriszentségben jelen lévő Úr Jézus, bocsánatot kérünk a világ összes ellened elkövetett bűnéért. 
 
Második tized: akit te, Szent Szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál 
 
Fohász 
Szent Mihály arkangyal a te fényeddel világosíts meg minket, a te szárnyaiddal védelmezz meg minket, a te 
kardoddal óvj meg minket. Ámen 
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3. Jézus Krisztus születése 

Az Úr Jézus Krisztus töltsön el mindnyájunkat az egyszerűség és szegénység szeretetének 

kegyelmével! Ámen 

 
Himnusz 
Az Oltáriszentségben jelen lévő Úr Jézus, bocsánatot kérünk a világ összes ellened elkövetett bűnéért. 

Harmadik titok: akit te, Szent Szűz, a világra szültél 

 
Fohász 
Szent Mihály arkangyal a te fényeddel világosíts meg minket, a te szárnyaiddal védelmezz meg minket, a te 
kardoddal óvj meg minket. Ámen 
 
 

4. Jézus bemutatása a templomban 
 
Az Úr Jézus Krisztus töltsön el mindnyájunkat a bölcsesség ajándékával és adja meg nekünk a szív, 
az elme és a test tisztaságának kegyelmét! Ámen 
 
Himnusz 
Az Oltáriszentségben jelen lévő Úr Jézus, bocsánatot kérünk a világ összes ellened elkövetett bűnéért. 
 
Negyedik titok: akit te, Szent Szűz, a templomban bemutattál 
 
Fohász 
Szent Mihály arkangyal a te fényeddel világosíts meg minket, a te szárnyaiddal védelmezz meg minket, a te 
kardoddal óvj meg minket. Ámen 
 
 

5. Jézus megtalálása a templomban 
 
Az Úr Jézus Krisztus térítsen meg minket és térítse meg a világ összes bűnösét. Ámen 
 
Himnusz 
Az Oltáriszentségben jelen lévő Úr Jézus, bocsánatot kérünk a világ összes ellened elkövetett bűnéért. 
 
Ötödik titok: akit te, Szent Szűz, a templomban megtaláltál 
 
Fohász 
Szent Mihály arkangyal a te fényeddel világosíts meg minket, a te szárnyaiddal védelmezz meg minket, a te 
kardoddal óvj meg minket. Ámen 
 

A világosság titkai 
A bevezető három Üdvözlégyre: 

1. aki tisztítson meg minket, 
2. aki lelkünk békéjét megőrizze, 
3. aki a Szentségekben megerősítsen. 

A tizedekre: 

1. Az Úr megkeresztelkedése 
 
Az Úr Jézus Krisztus töltsön el mindnyájunkat a kegyelemmel, hogy éljük meg a keresztségi 
fogadalmunkat, és hogy Istennek szentelt életet éljünk! Ámen 
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Himnusz 
Szűzanya, énekeljünk veled dicsőítő szózatot és szeressük veled a Te Fiadat, a mi Urunk Jézus Krisztust, 
aki meghalt értünk. 
 
Első titok: aki a Jordán vizében megkeresztelkedett  
 
Fohász 
Szent Mihály arkangyal a te fényeddel világosíts meg minket, a te szárnyaiddal védelmezz meg minket, a te 
kardoddal óvj meg minket. Ámen 
 

2. Jézus kinyilvánítja isteni erejét Kánában 
 
Az Úr Jézus Krisztus gyógyítsa meg a gyengélkedő házasságokat és növelje Mária közbenjárásába 
vetett hitünket! Ámen 
 
Himnusz 
Szűzanya, énekeljünk veled dicsőítő szózatot és szeressük veled a Te Fiadat, a mi Urunk Jézus Krisztust, 
aki meghalt értünk. 
 
Második titok: aki a kánai menyegzőn kinyilvánította isteni erejét 
 
Fohász 
Szent Mihály arkangyal a te fényeddel világosíts meg minket, a te szárnyaiddal védelmezz meg minket, a te 
kardoddal óvj meg minket. Ámen 
 
 

3. Jézus meghirdeti Isten országát 
 
Az Úr Jézus Krisztus adja meg a szükséges kegyelmet, hogy igaz fiai és leányai legyünk Isten 
Országának itt a földön! Ámen 
 
Himnusz 
Szűzanya, énekeljünk veled dicsőítő szózatot és szeressük veled a Te Fiadat, a mi Urunk Jézus Krisztust, 
aki meghalt értünk. 
 
Harmadik titok: aki meghirdette Isten országát 
 
 
Fohász 
Szent Mihály arkangyal a te fényeddel világosíts meg minket, a te szárnyaiddal védelmezz meg minket, a te 
kardoddal óvj meg minket. Ámen 

4.  A mi Urunk Jézus Krisztus színeváltozása 

Krisztus Drága Vére tisztítson és szenteljen meg minket és alakítson át minket szent nemzetté! Ámen 

 
Himnusz 
Szűzanya, énekeljünk veled dicsőítő szózatot és szeressük veled a Te Fiadat, a mi Urunk Jézus Krisztust, 
aki meghalt értünk. 

Negyedik titok: aki a Tábor hegyén megmutatta isteni dicsőségét 

 

Fohász 
Szent Mihály arkangyal a te fényeddel világosíts meg minket, a te szárnyaiddal védelmezz meg minket, a te 
kardoddal óvj meg minket. Ámen 
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5. Oltáriszentség megalapítása 

Az Úr Jézus Krisztus adja meg a kegyelmet, hogy magunkban dédelgethessük a Legszentebb 

Oltáriszentséget, azáltal, hogy méltón vesszük Őt magunkhoz, valamint hogy szeretjük a nekünk 

rendelt papokat és imádkozunk értük. Ámen  

 
Himnusz 
Szűzanya, énekeljünk veled dicsőítő szózatot és szeressük veled a Te Fiadat, a mi Urunk Jézus Krisztust, 
aki meghalt értünk. 

Ötödik titok: aki az Eucharisztiában nekünk adta önmagát 

 

Fohász 
Szent Mihály arkangyal a te fényeddel világosíts meg minket, a te szárnyaiddal védelmezz meg minket, a te 
kardoddal óvj meg minket. Ámen 

A fájdalmas titkok 

A bevezető három Üdvözlégyre: 

1. aki értelmünket megvilágosítsa, 

2. aki emlékezetünket megerősítse, 

3. aki akaratunkat tökéletesítse. 

A tizedekre: 

1. Krisztus kínszenvedése az Olajfák hegyén 
 
Az Úr Jézus Krisztus adja meg a tökéletes bűnbánat kegyelmét, és a képességet, hogy 
maradéktalanul teljesítsük az Ő akaratát. Ámen 
 
Himnusz 
Ó Uram, az emberiségért hullatott Drága Véredért engesztelünk Téged, az ellened elkövetett összes bűn 
miatt.  
 
Első titok:aki érettünk vérrel verejtékezett 
 
Fohász 
Szent Mihály arkangyal a te fényeddel világosíts meg minket, a te szárnyaiddal védelmezz meg minket, a te 
kardoddal óvj meg minket. Ámen 
 
 

2. Jézus megostorozása 
Az Úr Jézus Krisztus adja meg a kegyelmet, hogy érzékeink felett uralkodhassunk. Ámen 
 
Himnusz 
Ó Uram, az emberiségért hullatott Drága Véredért engesztelünk Téged, az ellened elkövetett összes bűn 
miatt.  
 
Második titok: akit érettünk megostoroztak 
 
Fohász 
Szent Mihály arkangyal a te fényeddel világosíts meg minket, a te szárnyaiddal védelmezz meg minket, a te 
kardoddal óvj meg minket. Ámen 
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3. Az Úr tövissel koronázása 
 
Az Úr Jézus Krisztus adja meg a kegyelmet, hogy a világ dolgait helyesen vessük meg. Ámen 
 
Himnusz 
Ó Uram, az emberiségért hullatott Drága Véredért engesztelünk Téged, az ellened elkövetett összes bűn 
miatt.  
 
Harmadik titok: akit érettünk tövissel koronáztak 
 
Fohász 
Szent Mihály arkangyal a te fényeddel világosíts meg minket, a te szárnyaiddal védelmezz meg minket, a te 
kardoddal óvj meg minket. Ámen 
 
 

4. Az Úr kereszthordozása 
 
Az Úr Jézus Krisztus adja meg a kegyelmet, hogy az Ő nyomdokaiba lépve, minden nap türelmesen 
hordozzuk saját keresztünket. Ámen 
 
Himnusz 
Ó Uram, az emberiségért hullatott Drága Véredért engesztelünk Téged, az ellened elkövetett összes bűn 
miatt.  
 
Negyedik titok: aki érettünk a keresztet hordozta 
 
Fohász 
Szent Mihály arkangyal a te fényeddel világosíts meg minket, a te szárnyaiddal védelmezz meg minket, a te 
kardoddal óvj meg minket. Ámen 
 
 

5. Az Úr keresztre feszítése és halála 
 
Az Úr Jézus Krisztus adja meg a szent halál kegyelmét, hogy irtózzunk a bűntől, és hogy szeressük 
a keresztet. Legyen az Úr irgalmas minden haldoklóhoz, életük utolsó órájában. Ámen 
 
Himnusz 
Ó Uram, az emberiségért hullatott Drága Véredért engesztelünk Téged, az ellened elkövetett összes bűn 
miatt.  
 
Ötödik titok: akit érettünk keresztre feszítettek 
 
Fohász 
Szent Mihály arkangyal a te fényeddel világosíts meg minket, a te szárnyaiddal védelmezz meg minket, a te 
kardoddal óvj meg minket. Ámen 

 

A dicsőséges titkok 

A bevezető három Üdvözlégyre: 

1. aki gondolatainkat irányítsa, 

2. aki szavainkat vezérelje, 

3. aki cselekedeteinket kormányozza. 
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A tizedekre: 

1. Feltámadás 
 
Az Úr Jézus Krisztus adja meg az élő hit kegyelmét! Ámen 
 
Himnusz 
Ó Áldott Szűz, áraszd a Te szeretetlángod kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján!   
 
Első titok: aki a halálból feltámadott 
 
Fohász 
Szent Mihály arkangyal a te fényeddel világosíts meg minket, a te szárnyaiddal védelmezz meg minket, a te 
kardoddal óvj meg minket. Ámen 
 
 

2. Jézus Krisztus Mennybemenetele 
 
Az Úr Jézus Krisztus töltsön el minket szilárd reménnyel és a Mennyország utáni vágyakozással! 
Ámen 
 
Himnusz 
Ó Áldott Szűz, áraszd a Te szeretetlángod kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján! 
 
Második titok: aki a Mennybe fölment 
 
Fohász 
Szent Mihály arkangyal a te fényeddel világosíts meg minket, a te szárnyaiddal védelmezz meg minket, a te 
kardoddal óvj meg minket. Ámen 
 
 

3. Szentlélek kiáradása 
 
Az Úr Jézus Krisztus töltsön el minket isteni bölcsességgel, hogy felismerjük, szeressük és 
gyakoroljuk az isteni igazságosságot és másokat is részesültessünk belőle! 
  
Himnusz 
Ó Áldott Szűz, áraszd a Te szeretetlángod kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. 
 
Harmadik titok: aki nekünk a Szentlelket elküldötte  
 
Fohász 
Szent Mihály arkangyal a te fényeddel világosíts meg minket, a te szárnyaiddal védelmezz meg minket, a te 
kardoddal óvj meg minket. Ámen 
 
 

4. Szűz Mária Mennybe vitele 
 
Az Úr Jézus Krisztus töltsön el minket azzal az ajándékkal és kiváltsággal, hogy teljesen 
odaszenteljük magunkat Szűzanyánknak, hogy segítsen úgy élnünk és halnunk, ahogyan azt a 
szentek előttünk tették! Ámen 
  
Himnusz 
Ó Áldott Szűz, áraszd a Te szeretetlángod kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján! 
 
Negyedik titok: aki Téged, Szent Szűz a Mennybe felvett 
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Fohász 
Szent Mihály arkangyal a te fényeddel világosíts meg minket, a te szárnyaiddal védelmezz meg minket, a te 
kardoddal óvj meg minket. Ámen 
 
 

5. Szűz Mária megkoronázása Mennynek és Földnek Királynőjévé 
 
Az Úr Jézus Krisztus árassza kegyelmét azokra a keresztényekre, akik nem ismerik, nem szeretik, és 
nem tisztelik Máriát, hogy nagyra becsüljék az Ő anyai pártfogását, erényeit, mint a legrövidebb, 
leghatékonyabb és legegyszerűbb utat Jézus Krisztus Szívéhez! Ámen   
 
Himnusz 
Ó Áldott Szűz, áraszd a Te szeretetlángod kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. 
 
Ötödik titok: aki Téged, Szent Szűz a Mennybe megkoronázott 
 
Fohász 
Szent Mihály arkangyal a te fényeddel világosíts meg minket, a te szárnyaiddal védelmezz meg minket, a te 
kardoddal óvj meg minket. Ámen 
 

Üdvözlégy Királynő, Irgalmasság Anyja! Életünk, édességünk, reménységünk, Üdvözlégy! Hozzád kiáltunk, 
Évának számkivetett fiai, hozzád sóhajtunk sírva és zokogva, e siralom völgyéből. Fordítsd reánk, tehát, 
Szószólónk, irgalmas szemedet, és e számkivetés után mutasd meg nekünk Jézust, méhednek áldott 
gyümölcsét! Ó irgalmas, ó kegyes, ó édes Szűz Mária. Ámen. (Salve Regina) 

Imádkozzál érettünk Istennek Szent Anyja, hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.  

Könyörögjünk! Úristen, a te egyszülött Fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az 
örök élet jutalmát: add meg, kérünk, hogy e titkokról a Boldogságos Szűz Mária szentolvasójának 
elmondásával megemlékezve, utánozzuk, amit magukban foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek . Krisztus, a 
mi Urunk által. Ámen. 

 

 

 

Jézus Drága Vérének rózsafüzére 

„Fiam, fogadd ezt a rózsafüzért és mutasd be a világnak. Imádkozza minden ember az Én drága Vérem ellen 
elkövetett bűnök folytonos jóvátételeként…” 

„E rózsafüzér imádkozásáért nagy csodákat fogok művelni.” (1997. március 15.) 

„Gyermekeim! Ez a rózsafüzér egyesíti a Szent Fiam szenvedésével és Szent Vérével kapcsolatos összes 
ájtatosságot.” (Szűzanya szavai 1997.jan.29.) 

+ + + + + 
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Keresztvetés † 

Ima a Szentlélekhez 

Jöjj el, Szentlélek Isten, töltsd el híveid szívét és szereteted tüzét gyullaszd fel bennünk! Áraszd ki Lelkedet, 
és minden életre kél! És megújítod a föld színét! 

Könyörögjünk! Istenünk, Te híveid szívét a Szentlélek megvilágosításával tanítod. Add, hogy ugyanazon 
Szentlélek segítségével megismerjük, ami helyes, és az Ő vigasztalásának mindenkor örvendjünk Krisztus, 
a mi Urunk által! Ámen 

Apostoli hitvallás (Hiszekegy) 

Ima a Szent Vérhez (fejhajtás) 

Drága Vér, mely a mi Urunk Jézus Krisztus Szent Fejéből, az isteni Bölcsesség Templomából, az isteni 
Tudás Tabernákulumából, Égnek és Földnek Napsugarából árad, födj be minket most és mindörökké. Ámen. 

Ó, Jézus Krisztus Legdrágább Vére, gyógyítsd a sebeket Jézus Legszentebb Szívében. 

Miatyánk... Üdvözlégy (3-szor)... Dicsőség... 

Ima a Szent Vérhez: (fejhajtás) 

Drága Vér, mely a mi Urunk Jézus Krisztus Szent Fejéből, az isteni Bölcsesség Templomából, az isteni 
Tudás Tabernákulumából, Égnek és Földnek Napsugarából árad, födj be minket most és mindörökké. Ámen. 

ELSŐ TITOK 
A mi Urunk Jézus Krisztus jobb Kezének felszögelése 

(rövid elmélkedésre megállni) 

A Te jobb Kezed drága Sebének azon fájdalma által, melyet a jobb Kezeden átvert szög okozott, az onnan 
kifolyó drága Vér mentse meg az egész világot, és sok lelket térítsen meg. Ámen. 

Ó, Jézus Krisztus Legdrágább Vére, gyógyítsd a sebeket Jézus Legszentebb Szívében! 

NAGY SZEMEKRE: Miatyánk… Üdvözlégy…  

KIS SZEMEKRE: Jézus Krisztus drága Szent Vére, ments meg minket és az egész világot! (12-szer a kis 
szemekre) 

Dicsőség… 

Ima a Szent Vérhez: (fejhajtás) 

Drága Vér, mely a mi Urunk Jézus Krisztus Szent Fejéből, az isteni Bölcsesség Templomából, az Isteni 
Tudás Tabernákulumából, Égnek és Földnek Napsugarából árad, födj be minket most és mindörökké! Ámen. 

 
 

MÁSODIK TITOK 
A mi Urunk Jézus Krisztus bal Kezének felszögelése 

(rövid elmélkedésre megállni) 
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A Te bal Kezed drága Sebének azon fájdalma által, melyet a bal Kezeden átvert szög okozott, az onnan 
kifolyó drága Vér szabadítsa ki a tisztítótűzben szenvedő lelkeket, és védje meg a haldoklókat a gonosz 
szellemek támadásaitól. Ámen. 

Ó, Jézus Krisztus Legdrágább Vére, gyógyítsd a sebeket Jézus Legszentebb Szívében. 

NAGY SZEMEKRE: Miatyánk… Üdvözlégy…  

KIS SZEMEKRE: Jézus Krisztus drága Szent Vére, ments meg minket és az egész világot! (12-szer a kis 
szemekre) 

Dicsőség… 

Ima a Szent Vérhez: (fejhajtás) 

Drága Vér, mely a mi Urunk Jézus Krisztus Szent Fejéből, az isteni Bölcsesség Templomából, az Isteni 
Tudás Tabernákulumából, Égnek és Földnek Napsugarából árad, födj be minket most és mindörökké! Ámen. 

HARMADIK TITOK 
A mi Urunk Jézus Krisztus jobb Lábának felszögelése 

(rövid elmélkedésre megállni) 

A Te jobb Lábad drága Sebének azon fájdalma által, melyet a jobb Lábadon átvert szög okozott, az onnan 
kifolyó drága Vér födje be a Katolikus Egyház alapját minden titkos és ördögi terv ellen. Ámen 

Ó, Jézus Krisztus Legdrágább Vére, gyógyítsd a sebeket Jézus Legszentebb Szívében. 

NAGY SZEMEKRE: Miatyánk… Üdvözlégy…  

KIS SZEMEKRE: Jézus Krisztus drága Szent Vére, ments meg minket és az egész világot. (12-szer a kis 
szemekre) 

Dicsőség… 

Ima a Szent Vérhez: (fejhajtás) 

Drága Vér, mely a mi Urunk Jézus Krisztus Szent Fejéből, az isteni Bölcsesség Templomából, az Isteni 
Tudás Tabernákulumából, Égnek és Földnek Napsugarából árad, födj be minket most és mindörökké! Ámen. 

NEGYEDIK TITOK 
A mi Urunk Jézus Krisztus bal Lábának felszögelése 

(rövid elmélkedésre megállunk) 

A Te bal Lábad drága Sebének azon fajdalma által, melyet a Te bal Lábadon átvert szög okozott, az onnan 
kifolyó drága Vér védjen meg mindnyájunkat minden utunkon a gonosz szellem és csatlósainak minden 
támadása és terve ellen! Ámen. 

Ó, Jézus Krisztus Legdrágább Vére, gyógyítsd a sebeket Jézus Legszentebb Szívében! 

NAGY SZEMEKRE: Miatyánk… Üdvözlégy…  

KIS SZEMEKRE: Jézus Krisztus drága Szent Vére, ments meg minket és az egész világot. (12-szer a kis 
szemekre) 
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Dicsőség… 

Ima a Szent Vérhez: (fejhajtás) 

Drága Vér, mely a mi Urunk Jézus Krisztus Szent Fejéből, az isteni Bölcsesség Templomából, az Isteni 
Tudás Tabernákulumából, Égnek és Földnek Napsugarából árad, födj be minket most és mindörökké! Ámen. 

ÖTÖDIK TITOK 
A mi Urunk Jézus Krisztus Szent Oldalának átszúrása 

(rövid elmélkedésre megállni) 

A Te Szent Oldalad drága Sebének azon fájdalma által, melyet a Szent Oldaladon átszúrt lándzsa okozott, 
az onnan kifolyó drága Vér és Víz gyógyítsa meg a betegeket, támassza fel a halottakat, oldja meg a jelen 
kor problémáit és tanítsa nekünk az utat Isten örök dicsőségéhez! Ámen. 

Ó, Jézus Krisztus Legdrágább Vére, gyógyítsd a sebeket Jézus Legszentebb Szívében! 

NAGY SZEMEKRE: Miatyánk… Üdvözlégy…  

KIS SZEMEKRE: Jézus Krisztus drága Szent Vére, ments meg minket és az egész világot! (12-szer a kis 
szemekre) 

Dicsőség… 

Ima a Szent Vérhez: (fejhajtás) 

Drága Vér, mely a mi Urunk Jézus Krisztus Szent Fejéből, az isteni Bölcsesség Templomából, az Isteni 
Tudás Tabernákulumából, Égnek és Földnek Napsugarából árad, födj be minket most és mindörökké. Ámen. 

 

BEFEJEZŐ IMÁK 

3-szor: Ó, Jézus Krisztus drága Szent Vére, gyógyítsd a sebeket Jézus Szentséges Szívében! 

 

Üdvözlégy Királynő, Irgalmasság Anyja! Életünk, édességünk, reménységünk, Üdvözlégy! Hozzád kiáltunk, 
Évának számkivetett fiai, hozzád sóhajtunk sírva és zokogva, e siralom völgyéből. Fordítsd reánk, tehát, 
Szószólónk, irgalmas szemedet, és e számkivetés után mutasd meg nekünk Jézust, méhednek áldott 
gyümölcsét! Ó irgalmas, ó kegyes, ó édes Szűz Mária. Ámen. (Salve Regina) 

Könyörögjünk! Ó, Jézus Krisztus drága Szent Vére, tisztelünk és imádunk Téged örökké tartó szövetséged 
művéért, mely békét hoz az emberiségnek. Gyógyítsd a sebeket Jézus Szentséges Szívében! Vigasztald 
trónján a Mindenható Atyát, és mosd le az egész világ bűneit! Mindenki tiszteljen Téged! Ó drága Vér, 
irgalmazz! Ámen. 

Jézus Szentséges Szíve,  Irgalmazz nekünk! 
Szűz Mária Szeplőtelen Szíve, Könyörögj érettünk! 
Szent József, Szűz Mária jegyese, Könyörögj érettünk! 
Szent Péter és Szent Pál, Könyörögjetek érettünk! 
Szent János a Kereszt lábánál, Könyörögj érettünk! 
Szent Mária Magdolna, Könyörögj érettünk! 
Minden mennyei harcos és közbenjáró, Könyörögjetek érettünk! 
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A mi Urunk minden szentjei, Könyörögjetek érettünk! 
Minden mennyei seregek, Könyörögjetek érettünk! 
Mária Légiója, Könyörögj érettünk! 

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen. 

+ + + + + 

Az Úr Jézus ígéretei azoknak, akik a Szent Vér rózsafüzért tisztelettel imádkozzák 

1. Ígérem, hogy aki ezt a rózsafüzért imádkozza, az ördögi támadásoktól megvédem. 
2. 5 érzékszervét egészségben megőrzőm. 
3. A hirtelen haláltól megóvom. 
4. Halála előtt 12 órával inni fogja Szent Véremet és enni fogja Szent Testemet. 
5. Halála előtt 24 órával megmutatom neki 5 Szent Sebemet, hogy ezáltal mély bűnbánatot érezzen bűnei 
fölött és teljesen tudatában legyen azoknak. 
6. Aki e rózsafüzért kilencedként végzi, megkapja amit kér, imái meghallgatásra találnak. 
7. Sok csodát fogok művelni e rózsafüzér által. 
8. Lerombolok általa minden titkos (Isten ellenes) társaságot és irgalmammal sok lelket szabadítok  ki a 
fogságból. 
9. Sok lelket szabadítok ki a tisztítótűzből. 
10. Megtanítom utamat annak, aki e rózsafüzér által tiszteli Szent Véremet. 
11. Irgalmas leszek azokhoz, akik irgalmasak Szent Sebeimhez és Véremhez. 
12. Mindazok, akik e rózsafüzér imát másokkal megismertetik, 4 év búcsút nyernek. 
 

Az Úr Jézus Szent Vérének litániája 

Uram, irgalmazz!                                   (Hívek megismétlik) 
Krisztus, kegyelmezz! 
Uram, irgalmazz! 
Krisztus, hallgass minket! 
Krisztus, hallgass meg minket! 
Mennyei Atyaisten!                              Irgalmazz nekünk' 
Megváltó Fiúisten! 
Szentlélek Úristen! 
Szentháromság egy Isten! 
Ó, Jézus Krisztus drága Vére, megváltásunk Vére, födj be minket és az egész világot! 
Jézus Krisztus Vérének óceánja,                                                 Szabadíts meg minket! 
Jézus Krisztus Szentséggel és részvéttel teli Vére, 
Jézus Krisztus drága Vére, erősségünk, 
Jézus Krisztus drága Vére, az örökké tartó szövetség, 
Jézus Krisztus drága Vére, a keresztény hit alapja, 
Jézus Krisztus drága Vére, Isten fegyvere, 
Jézus Krisztus drága Vére, isteni könyörület, 
Jézus Krisztus drága Vére, a gonosz szellemek ostora, 
Jézus Krisztus drága Vére, a fogságban lévők segítsége, 
Jézus Krisztus drága Vére, Szentséges Bor, 
Jézus Krisztus drága Vére, keresztények erőssége, 
Jézus Krisztus drága Vére, a keresztény hit védelmezője, 
Jézus Krisztus drága Vére, keresztények igaz hite, 
Jézus Krisztus drága Vére, gyógyító Vér, ments meg minket! 
Jézus Krisztus drága Vére, felkent Vér, 
Jézus Krisztus drága Vére, Isten gyermekeinek bátorsága, 
Jézus Krisztus drága Vére, a keresztény harcosok fővezére, 
Jézus Krisztus drága Vére, a feltámadás Vére, 
Jézus Krisztus drága Vére, a mennyei angyalok Itala, 
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Jézus Krisztus drága Vére, a Mennyei Atya vigasztalója, 
Jézus Krisztus drága Vére, a szentek ereje, 
Jézus Krisztus drága Vére, a világ békéje, 
Jézus Krisztus drága Vére, Égnek és Földnek Napsugara, 
Jézus Krisztus drága Vére, szivárvány az Égben, 
Jézus Krisztus drága Vére, az ártatlan gyermekek reménye, 
Jézus Krisztus drága Vére, Isten szava a szívünkben, 
Jézus Krisztus drága Vére, égi fegyver, 
Jézus Krisztus drága Vére, isteni bölcsesség, 
Jézus Krisztus drága Vére, a világ alapja, 
Jézus Krisztus drága Vére, az Atyaisten irgalma, 
Ó, Jézus Krisztus legdrágább Vére,               tisztítsd meg a világot a bűntől! 
Ó, Jézus Krisztus legdrágább Vére,               újítsd meg a világot! 
Ó, Jézus Krisztus legdrágább Vére,               taníts minket, hogyan vigasztaljuk Jézust! 

Könyörögjünk! Ó, megváltásunk drága Vére, hiszünk, remélünk és bízunk Benned. Esedezve kérünk, 
szabadítsd ki azokat, akik a pokoli szellemek kezében vannak! Oltalmazd a haldoklókat a gonosz szellemek 
támadásaitól és fogadd be őket a Te örök dicsőségedbe! Irgalmazz az egész világnak, és erősíts minket, 
hogy imádjuk és vigasztaljuk a Szentséges Szívet! Imádunk Téged, ó, irgalomnak drága Vére. Ámen. 

Ó, Jézus Krisztus drága Szent Vére, gyógyítsd a sebeket Jézus Szentséges Szívében! 
(3-szor) 

  

Felajánlás Jézus Drága Szent Véréhez 

Irgalmas Üdvözítőm! Semmiségem tudatában lábadhoz borulok Szent Fölséged előtt, hogy megköszönjem 
Neked a sok kegyelmet, amellyel engem, hálátlan teremtményt elhalmoztál. Különösen köszönöm azt, hogy 
drágalátos Szent Véred által a sátán hatalmából kiszabadítottál. 
Szűzanyám, Őrangyalom, Védőszentjeim és az egész mennyei Udvar jelenlétében készséges szívvel 
szentelem magam drága Szent Vérednek, mellyel Te, ó édes Jézus, a világot a bűntől, a haláltól és a pokoltól 
megváltottad. A Te kegyelmed segítségével megígérem Neked, hogy drága Szent Véred tiszteletét tőlem 
telhetőleg előmozdítom. Hadd áldja és magasztalja mindenki üdvösségünk árát: imádásra méltó Véredet. Így 
óhajtom jóvátenni Szent Véred iránti hálátlanságomat és kívánok engesztelést nyújtani minden 
megszentségtelenítésért, amellyel az emberek Szent Véredet, üdvösségünk váltságdíját illetik. Bárcsak meg 
nem történtté tehetném saját bűneimet, hidegségemet és a sok tiszteletlenséget, amellyel Téged, drágalátos 
Szent Vér, valaha is megbántottak! Édes Jézus, íme felajánlom Neked szentséges Édesanyád, hűséges 
tanítványaid és minden szented szeretetét, tiszteletét és imádását, melyet Szent Vérednek nyújtottak és 
kérlek, feledd el eddigi hűtlenségemet, hidegségemet, és bocsáss meg kegyesen minden megbántódnak. 
Isteni Üdvözítőm! Hints meg engem és minden teremtményt a Te drága Szent Véreddel, hogy Téged, ó 
megfeszített Szeretet, mostantól fogva szívből szeressünk és megváltásunk váltságdíjat mindenkor 
méltóképpen tiszteljük. Ámen. 
(Újítsd meg ezt a felajánlást mindennap!) 

+ + + + + 

Engesztelő, vigaszt nyújtó imák a Haláltusát vívó Jézus Krisztushoz 

Első ima: 

Mennyei Atyám, amikor arra készültél, hogy elküld a földre a Te Egyszülött Szent Fiadat, a mi Urunk Jézus 
Krisztust azért, hogy megmentsen minket, és hogy elhozza nekünk a földre az Ő Legdrágább Vére által az 
új Paradicsomot, szeretetből ezt kérdezted: „Kit küldjek? Ki megy el, hogy megváltsa a kárhozattól az 
emberiséget?” A menyei udvar csendben volt, amíg a Fiad nem válaszolt: „Itt vagyok, küldj engem Atyám!” 
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Dicsősség és imádás Néked, ó Isteni Szeretet, dicséret és tisztelet a Te Nevednek, ó Szerető Jézus Krisztus. 
Fogadd engesztelésünket, vigaszt nyújtásunkat ó Haldokló Jézus Krisztus. A Te jóakaratodért az emberektől 
kapott jutalmad nem más, mint a bűn. Ők vétkeztek és éjt nappallá téve káromolták a Te Szent Nevedet. 
Hadakoztak Ellened és megszegték a Te parancsaidat. Atyám, vigasztaljon téged a mennyei kórus hangja! 
A Te Uralmad hangja vigasztaljon Téged! Ámen 

Miatyánk… Üdvözlégy… Dicsősség… 

Haláltusát vívó Jézus   bírd ki a Te szenvedésed Uram! 
Haláltusát vívó Jézus   szeretünk Téged! 
Haláltusát vívó Jézus Szíve   jöjjön el a Te országod! 

Himnusz 

Légy megvigasztalva ó mi Urunk Jézus Krisztus, 
a Te Legdrágább Véred mindnyájunkért hullott, 
imádkozunk, hogy egy csepp értünk ontott drága Véred se váljék hiábavalóvá! 
 

Második ima: 

Mennyei Atyám, a Te Egyszülött Szent Fiadnak Szent Tabernákulumot készítettél a Szeplőtelen Szűz Mária 
méhében. Legyen áldott a méh, ami Isten egyszülött Fiát hordozta! Atyám, a Te egyszülött Fiad Betlehemben 
született, és jászolban feküdt, mert nem volt egyetlen fogadóban sem hely számára és szülei számára. 
Mindez azért történt, hogy a világ inkább a Mennyek Országát keresse, mint ennek a világnak mulandó 
gazdagságát. 

Atyám, ez azt jelezte, hogy a Te saját gyermekeid nem voltak készen, hogy befogadják az ő Királyukat, 
Megváltójukat, Teremtőjüket. Nem volt egy kis zuga sem a Menny és Föld Királyának az Ő saját országában. 
Uram, a Te saját gyermekeidhez jöttél, és ők nem ismertek fel Téged. Mint Király, a Te saját országodba 
jöttél és ők nem ismertek fel Téged. Mikor hallottak Rólad, rögtön a Te halálodat tervezték meg. Azzal a 
tervvel gyermekek sokaságát ölték meg. Keserű sírás és jajgatás visszhangja fogadott Téged, mint királyt, a 
te saját országodban. Nők utasították vissza, hogy általad vigasztalást nyerjenek gyermekeik halála miatt.  

Jézus, az irántunk érzett szeretetedből mindezeket a fájdalmakat, borzalmakat magadban hordoztad. De az 
emberek folytatták a bűnök elkövetését Ellened és Mennyei Atyád ellen. Királyként úgy tekintettek Rád, mint 
az ő ellenségükre. Bár Megváltója voltál tieidnek, ők, akiket megmentettél, mégis ragadozóként tekintettek 
Rád. Emlékezve a Te emberek iránt érzett irgalmadra és jóságodra, ki fog Téged eléggé megvigasztalni? 
Fogadd engesztelésünket, vigasztalásunkat. Légy megvigasztalva ó Szerető Jézus Krisztus! Angyalok és 
arkangyalok mennyei kórusának hangja dicsérjen és vigasztaljon Téged! Ámen 

Miatyánk… Üdvözlégy… Dicsősség… 

Haláltusát vívó Jézus  bírd ki a Te szenvedésed Uram! 
Haláltusát vívó Jézus  szeretünk Téged! 
Haláltusát vívó Jézus Szíve   jöjjön el a Te országod! 

Himnusz 

Csendesítsd le a Te haragod hőfokát, ó Uram! 
Bocsánatot kérünk, 
mi mind vétkeztünk ellened, Uram,de nem fogunk újra véteni. 
 
Harmadik ima: 

Ó Szerető Jézus Krisztus, Te azért jöttél a világba, hogy megváltsd a bűntől az embereket. Ó a Pásztor, akit 
a nyája megvet és elutasít. Láttad, ahogy az emberek bűnben dagonyázva megszentségtelenítik Atyád Szent 
Templomát. Dühödben kizavartad őket a Szent Templomból. Figyelmen kívül hagyva a Te jelenlétedet az 
Oltáriszentségben, az emberek manapság még inkább világivá válnak az érzéki bűnök miatt.  
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Engesztelünk és vigasztalunk Téged mindazokért a bűnökért, amiket az emberek elkövetnek az 
Oltáriszentség ellen; a hidegségükért és hanyagságukért, amiket a Te jelenléted iránt tanúsítanak, a 
méltatlan, szentségtörő áldozásokért; és minden tiszteletlen cselekedetért, amit ellened elkövetnek. Bocsáss 
meg, könyörülj rajtunk, ó Szerető Jézus Krisztus! Habár az emberek újra és újra keresztre feszítenek, a Te 
irgalmadban tűrd el ezeket a sértéseket a Te szerető teremtményeidért. Ó irgalmas Jézus Krisztus, fogadd 
vigasztalásunkat, imádunk Téged, irgalmazz nekünk! Vigasztaljon Téged a mennyei erkölcsi tisztaságok 
kórusa! 

Miatyánk… Üdvözlégy… Dicsősség… 

Haláltusát vívó Jézus  bírd ki a Te szenvedésed Uram! 
Haláltusát vívó Jézus  szeretünk Téged! 
Haláltusát vívó Jézus Szíve   jöjjön el a Te országod! 
 
Himnusz 
 
Haláltusát vívó Jézus Krisztus Szíve 
szenvedtél ,és bűnhődtél a mi életünkért 
Legyen meg a Te akaratod a földön! 
 
 

Negyedik ima: 

Ó Irgalmas és Szerető Jézus Krisztus, a Gecemáni kertben szomorún és ijesztően szenvedtél. Ekképpen 
szólottál: „Szomorú az én lelkem mindhalálig.” 

Engeszteljük és vigasztaljuk a Te Szent Szívedet, mely sok fájdalmat hordoz. Szenvedtél értünk, mikor 
oszlophoz kötözve megostoroztak, mikor tövissel koronáztak, hogy kibékíts minket Istennel. Ennek ellenére 
naponta számos ártatlan lelket abortálnak és az ő sírásuk megsebesíti a Te Szentséges Szíved.  

A mennyei Kerubok és Szeráfkarok szózata vigasztaljon Téged és vigasztaljon Téged a világ evangélium 
hirdetésének hangja is. Ámen 

Miatyánk… Üdvözlégy… Dicsősség… 

Haláltusát vívó Jézus  bírd ki a Te szenvedésed Uram! 
Haláltusát vívó Jézus  szeretünk Téged! 
Haláltusát vívó Jézus Szíve   jöjjön el a Te országod! 
 
Himnusz 
 
Oltáriszentségben jelen lévő Jézus, bocsánatot kérünk a világon ellened elkövetett összes bűnökért 
 

Ötödik ima: 

Ó jóságos és irgalmas Jézus Krisztus, aki áldozati bárányként felajánlottad önmagad az emberiség 
üdvözítéséért, vigasztalunk Téged. Alázatosságodban megadtad magad a zsidó katonáknak, akik 
irgalmatlanul vonszoltak Téged, mint egy bűnözőt. Ó a Jóságos Isten, elítélve az ember által! 

Engesztelünk és vigasztalunk Téged ó Haláltusát vívó Jézus Krisztus, mindazokért a sértésekért, amiket a 
világ bíróságától kellett elszenvedned.  

Engesztelünk és vigasztalunk Téged azokért a kegyetlen gyötrelmekért melyeket elszenvedtél az 
emberektől. Légy imádva mindörökké! Ámen 

Imádás légyen a Te Szent Tested Sebeinek: 

Fogadd engesztelésünket és vigasztalásunkat Legszentebb Szív, amely elviselted mindezeket a fájdalmakat! 

Imádás légyen Szentséges Fejednek, amely eltűrte a szégyenteljes Töviskoronát: 

Vigasztalunk téged ó Legszentebb Szív, mely elviselted mindezeket a fájdalmakat. 
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Imádás légyen a Szeretet két Szent Szívének, akik találkoztak a Kálvária útján: 

Fogadjátok vigasztalásunkat Anya és Fia Szíve! Fogadjátok vigasztalásunkat mindazokért a gyötrelmekért 
és fájdalmakért, amiket a Kálvária útján elszenvedtetek! 

Imádás légyen a Te Legdrágább Vérednek, mely Jeruzsálem utcáira hullott: 

Fogadd vigasztalásunkat Uram, a Te Véred szolgált vezeklésként. A Kálvárián lemeztelenítve állt sokunkért 
Menynek és földnek Teremtője.  

Imádás légyen Neked, Haláltusát vívó Jézus Krisztus, aki elviselted ezt a szégyent a világ bűneinek 
bocsánatára: 

Dicsőség, tisztelet és imádás légyen Neked, aki alázatosan elfogadtad az én megváltásom keresztjét! A 
keresztfán feküdve a katonák rászegezték Kezeidet és Lábaidat. Tisztelet és imádás légyen a Te Szent 
Sebeidnek és Legdrágább Vérednek! Imádunk Téged, álld ki értünk ezeket a nagy gyötrelmeket és 
fájdalmakat a Kereszten! 

Imádás légyen a Te Szent Halálodnak, Isten Szeplőtelen Báránya: 

Ó Legdrágább Vér és Víz, mely a Te Szent Oldaladból árad uralkodjál mindörökké! 

Ó Haláltusát vívó Jézus Krisztus jöjjön el a Te országod!  

Miatyánk… Üdvözlégy… Dicsősség… 

Haláltusát vívó Jézus  bírd ki a Te szenvedésed Uram! 
Haláltusát vívó Jézus  szeretünk Téged! 
Haláltusát vívó Jézus Szíve   jöjjön el a Te országod! 
 
Himnusz 
 
Keresztre feszített Jézus Krisztus, a te Vércseppjeid mindegyike nagy jelentőséggel bírt értünk a 
kereszten, hogy elmélkedjünk rajta. 
 
Haláltusát vívó Jézus Krisztus, Isten Fia, Megváltója és Teremtője a világnak, bocsáss meg és 
irgalmazz minekünk: 
Haláltusát vívó Jézus Krisztus Szíve, fogadd vigasztalásunkat! Ámen (3x) 
 
 

Engesztelő, jóvátételi imák a Haláltusát vívó Jézus Krisztushoz 

(Hét fájdalmas könyörgés) 

Kezdő ima 

Ó Jézus Krisztus, a történelem egész idején vezetsz minket, hogy visszatérjünk a Mennyei Atyához. 
Mérhetetlenül hálásak vagyunk érte. Nagyra becsüljük a Te szeretetedet. Szívből jövő bánattal emlékszünk 
gyengeségeinkre, bűneinkre, és mindarra, amitől szenvedtél ebben a csodálatos munkádban. Tudnánk 
csökkenteni ezt? Kérünk Téged, segíts nekünk, hogy megtegyük életmódunk megváltoztatásával. Ezentúl 
mindent meg akarunk tenni, ami a Te akaratoddal megegyezik. Mutass nekünk több szeretetet, hogy 
hajlandóak legyünk annak erejében cselekedni. A mi Urunk Jézus Krisztus nevében kérjük, aki él és uralkodik 
az Atyával és a Szentlélekkel egységben Isten, mindörökkön örökké. Ámen 

Örök Atyám, felajánlom Neked a Te hőn szeretett Fiad, Jézus Krisztus Szent Sebeit, az ő Legszentebb 
Szívének fájdalmait és haldoklását, és Legdrágább Vérét, mely Szent Sebeiből áradt engesztelésül 
bűneimért és az egész világ bűneiért. (3x) 

Apostoli hitvallás (Hiszekegy…) 
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(rövid csend) 

Imádkozd csendben, a szívedben: 

Jézusom, Benned vagyok, Veled vagyok, Érted vagyok, fogadj el engem, mint élő áldozatot. Ámen 

Első fájdalmas könyörgés 

„Hol vagy Én fiam? A te Mestered téged keres. Jöjj hozzám! Jöjj közelebb és halld az én gyötrelmes 
esdeklésem. Fiam, volt egyszer egy ember, akinek juhai voltak. Gondjukat viselte, jól őrizte őket. Bármikor 
szomjasak voltak ő bő vizű forráshoz vezette őket, hogy csillapítsa szomjukat. Nem hagyta őket éhezni. 
Gyönyörű zöldellő legelőre vitte őket. Nagy és erős juhokká nőttek. Az ember megerősítette a legelőt, hogy 
egy farkas se tudjon belépni és kárt okozni a nyájban. 

Egy napon, a juhok lázadást szerveztek és erőszakosan megszöktek a táborból és beléptek az erdőbe. Ott 
vadállatok zsákmányai lettek. Olyanok voltak, mint a remény nélküli rabszolgák. Az ő testüket és vérüket 
használták ünnepi, állatáldozatnak, amiket isteneiknek mutattak be.  

Mindezek ellenére, az ember nem felejtette el az ő nyáját. Az összes szolgáját elküldte értük, de megölték 
azokat. Végül, elküldte a fiát, aki végső fokon megnyerte a csatát. 

Az ember fia pásztorként vezette a nyájat éjjel és nappal a vadonban. A vadonból kivezető útjukon, sok 
nehézségen mentek át, amelyeknek nem tudtak eredményesen ellenállni. Panaszkodtak az ember fiának, 
mindenféle kegyetlen szavakkal illették és végül, megölték őt.   

 

Imádkozd csendben, a szívedben: 

Jézusom, Benned vagyok, Veled vagyok, Érted vagyok, fogadj el engem, mint élő áldozatot. Ámen 

Fiam, te és az emberek vagytok a nyáj. Atyám a nyáj tulajdonosa, aki sok prófétát küldött már az emberekhez, 
akik a szörnyű vadonban élnek. Én vagyok a Fiú, akit ti üldöztetek és megöltetek. Mit tettem értetek? Minden 
bűnös cselekedetetek ellenére, Atyám még mindig hív titeket, hogy térjetek vissza Hozzá. De ti nem ügyeltek 
az Ő hívására. Térjetek vissza! Ó Izrael, Én népem! Állítsátok helyre, engeszteljétek bűneiteket, melyeket ti 
és az egész világ elkövetett Atyám ellen és az Én Drága Vérem ellen. Én vagyok a Haláltusát vívó Jézus 
Krisztus.” 

(csend) 
 

Ima 
 

Én Istenem, én Istenem, teljes szívemből hiszek rendületlen. Remélek és őszintén bízok Benned. Csak 
Téged imádlak mindörökké. Töredelmes bűnmegvallással és szeretettel, Lábaid elé borulok és 
bocsánatodért esengem azokért, akik nem hisznek és nem is akarnak hinni Benned; azokért, akik nem 
imádnak és nem is akarnak imádni Téged; azokért, akik keresztre feszítettek Téged; és azokért is, akik 
naponta keresztre feszítenek Téged. Drága Jézus, vigasztallak Téged életemen át. Ámen 
 
 

Lelkiismeret-vizsgálat  
 
 

Ó Istenem, amiért te oly jó vagy, bánom minden bűnömet, melyet ellened elkövettem és ígérem, hogy a Te 
kegyelmed segítsége által nem vétkezem újra. Ámen 
 
Miatyánk…(1x) 
Üdvözlégy Mária… (1x) 
Dicsőség… (3x) 
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Himnusz 
 
Haláltusát vívó Úr Jézus Krisztus, szenvedtél és bűnhődtél a mi életünkért, legyen meg a Te akaratod 
a földön.  
 
Csendesítsd le a Te haragod hőfokát, ó Uram! Bocsánatot kérünk, mi mind vétkeztünk ellened 
Uram, de nem akarunk újra vétkezni. 
 
Oltáriszentségben jelen lévő Úr Jézus, mikor Te hívtál minket, mi tejesen tudatlanok voltunk kérünk, 
bocsáss meg nekünk ó Uram. 
 

Ima a Legszentebb Szentháromsághoz 
 
Legszentebb Szentháromság, Atya, Fiú, Szentlélek! Felajánlom Neked, a testté lett Igét, Jézus Krisztust, 
sebekkel és vérrel borított testét, vérrel verejtékezését a Gecemáni kertben, megostorozását, tövissel 
koronázását, megvetését, elítélését, keresztre feszítését és halálát, egyesítve Anyaszentegyházad minden 
szenvedésével, a mártírok vérével, engesztelésül bűneimért és az egész világ bűneiért. Ámen 
 

Haláltusát vívó ima 
 

Haláltusát vívó Jézus, felajánlom Neked szívemet, hogy egyesítsd a Te Haláltusát vívó Szent Szíveddel, 
lehessek támasza gyötrődésednek. Jézus, bárcsak veled lehetnék halálküzdelmedben, hogy 
megsürgethetnénk a Te Dicsőséges Békeuralmad eljövetelét a földön.  Ámen 
 

Második fájdalmas könyörgés 
 

„Fiam, jöjj közelebb Hozzám, halld az én fájdalmas könyörgésem. Irántad érzett szeretetemért, felajánlottam 
a Testem, mint élő áldozat, az élet kenyereként minden ember számára. Az én Vérem egy drága ital, mennyei 
angyalok itala, amit szeretetből adtam az embereknek.  

Fiam, érted maradtam a Szeretet Szentségében, türelmesen várva rád a Tabernákulumban, ahol én 
börtönben vagyok érted. Olyan ritkán közelítesz Hozzám, mert nem emlékszel Rám, aki börtönben van érted. 

Fiam, nagy az én haláltusám, amikor hidegséget, nemtörődömséget, hanyagságot látok, amivel közelítetek 
a Szentháromság felé, Akiknek jelenléte betölti a Szentélyt. Itt vagyok fiam, tejességemben vagyok itt. 
Féljétek Isten jelenlétét. Tisztelettel és áhítattal közelítsetek Hozzá. Fiam, tudod, hogy szenvedek, 
valahányszor belépek a szíved szentélyébe a Szentáldozás által? A te bűneid kötöznek össze engem és 
irgalmatlanul vernek engem. A te szívedben nincsen senki, aki megvigasztalna engem. Miután érzéketlenül 
megostoroznak engem, elhurcolsz engem és bezárod szíved ajtaját bűnökkel, romlottsággal és 
gonoszsággal. Ez az, amit teszel velem, a bűnös életeddel.  

Minden ember számára, aki a szentség állapotában fogad engem én vagyok az Élet Kenyere. Azért jöttem, 
hogy életet és ne halált adjak neked.  Tisztítsd meg szíved romlottságát. Nyisd ki szíved ajtaját Előttem. Tedd 
a szíved a vigasztalás tabernákulumává a Számomra, én fiam. Fogadj be engem, fogadj be engem fiam. 
Mindazok, akik befogadnak Engem, befogadják az Atyát és a Szentlelket is, őket, akik bennem élnek. 
Mindazok, akik elutasítanak engem, elutasítják a Szentháromságot is. Fiam, még ha mások el is utasítanak 
engem, te tedd a szíved az én vigasztalásom tabernákulumává. 

Én vagyok a Haláltusát vívó Jézus Krisztus, aki hív téged, hogy visszatérj!” 

 

Imádkozd csendben, a szívedben: 

Jézusom, Benned vagyok, Veled vagyok, Érted vagyok, fogadj el engem, mint élő áldozatot. Ámen 

Ima 
 

Én Istenem, én Istenem, teljes szívemből hiszek rendületlen. Remélek és őszintén bízok Benned. Csak 
Téged imádlak mindörökké. Töredelmes bűnmegvallással és szeretettel, Lábaid elé borulok és 
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bocsánatodért esengem azokért, akik nem hisznek és nem is akarnak hinni Benned, azokért, ak ik nem 
imádnak és nem is akarnak imádni Téged, azokért, akik keresztre feszítettek Téged és azokért is, akik 
naponta keresztre feszítenek Téged. Drága Jézus, vigasztallak Téged életemen át. Ámen 
 
 

Lelkiismeret-vizsgálat  
 
 

Ó Istenem, amiért te oly jó vagy, bánom minden bűnömet, melyet ellened elkövettem és ígérem, hogy a Te 
kegyelmed segítsége által nem vétkezem újra. Ámen 
 
Miatyánk…(1x) 
Üdvözlégy Mária… (1x) 
Dicsőség… (3x) 
 

Himnusz 

Jézus Krisztus kínszenvedésének tudatosítása magunkban, segítsen minél több emberi szívet 
Istenhez fordítani. Mikor minden összeomlik, egyedül Isten kegyelme marad meg benned. 

Ami érzéseid most vannak, a világ bűneire gondolva, tudjuk, hogy ezeket a fájdalmakat mi okoztuk 
Neked, azáltal, hogy az akaratod ellen cselekedtünk. 

Érezzünk, ahogyan Te érzel Uram, imádkozzunk, ahogyan Te imádkozol Uram, érezzünk, ahogyan Te 
érzel Uram, Érted akarunk élni. 

 
Ima a Legszentebb Szentháromsághoz 

 
Legszentebb Szentháromság, Atya, Fiú, Szentlélek! Felajánlom Neked, a testté lett Igét, Jézus Krisztust, 
sebekkel és vérrel borított testét, vérrel verejtékezését a Gecemáni kertben, megostorozását, tövissel 
koronázását, megvetését, elítélését, keresztre feszítését és halálát, egyesítve Anyaszentegyházad minden 
szenvedésével, a mártírok vérével, engesztelésül bűneimért és az egész világ bűneiért. Ámen 
 

Haláltusát vívó ima 
 

Haláltusát vívó Jézus, felajánlom Neked szívemet, hogy egyesítsd a Te Haláltusát vívó Szent Szíveddel, 
lehessek támasza gyötrődésednek. Jézus, bárcsak veled lehetnék halálküzdelmedben, hogy 
megsürgethetnénk a Te Dicsőséges Békeuralmad eljövetelét a földön.  Ámen 
 
 

Harmadik fájdalmas könyörgés 

„Fiam, a szívedben vagyok, a magányos Gecemáni kertben, ahol senki nem mer még egy órácskát sem 
hozzám jönni és virrasztani Velem. Te inkább hajszolod a földi gazdagság birtoklását még a kárhozat 
kockázatával is, egyedül hagyva Engem, hogy szenvedjek.  

Az ellenség gyorsan közeledik, amíg te alszol, ő egyre inkább teret nyer, amint sok lelket nyer meg magának. 
Fiam, nem tudsz ébren lenni és virrasztani Velem, még egy órát sem? Lelked szentélyében vagyok, a 
magányos Gecemáni kertben, várok rád, hogy hozzám jöjj.  

Sok lélek, sok lélek jut a Pokolra a testiség bűnei miatt. Fiam, látod, hogyan vezetsz sok lelket a kárhozatba 
a divatot követvén. Engem ezzel nyilvánosan lemeztelenítesz. Fiam, vigasztalj meg engem. Fiam, irgalmazz 
nekem. Egy férfi soha nem utánozhatna egy nőt. Egy nő soha nem utánozhatna egy férfit. Legyetek azok, 
akiknek megteremtettelek titeket, legyetek azok, akiknek megteremtettelek. Mondom neked, tarts távol 
magad az evilági divattól. Ez az ellenség terve, hogy lerombolja a Szentlélek templomát, ami a ti testetek. Élj 
egyszerű, szemérmes életet. 

Szeretett fiam, azért mert szeretlek, és mert azt akarom, hogy te is szeress Engem, kérlellek, hogy ajánld fel 
Nekem a te egész lényedet, tartsd meg Nekem és egyedül csak Nekem add. A te lényed dicsőítsen mindig 
Engem és nyújtson mindig vigaszt nekem. Nem a világtól kérem ezt, hanem egyedül tőled, akit szeretek. 
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Ajánld fel Nekem, ajánld fel a lelkek megmentéséért. Én vagyok a Haláltusát vívó Jézus, aki hívlak téged, 
hogy visszatérj!” 

 

Imádkozd csendben, a szívedben: 

Jézusom, Benned vagyok, Veled vagyok, Érted vagyok, fogadj el engem, mint élő áldozatot. Ámen 

Ima 
 

Én Istenem, én Istenem, teljes szívemből hiszek rendületlen. Remélek és őszintén bízok Benned. Csak 
Téged imádlak mindörökké. Töredelmes bűnmegvallással és szeretettel, Lábaid elé borulok és 
bocsánatodért esengem azokért, akik nem hisznek és nem is akarnak hinni Benned, azokért, akik nem 
imádnak és nem is akarnak imádni Téged, azokért, akik keresztre feszítettek Téged és azokért is, akik 
naponta feszítenek keresztre Téged. Drága Jézus, vigasztallak Téged életemen át. Ámen 
 
 

Lelkiismeret-vizsgálat  
 
 

Ó Istenem, amiért te oly jó vagy, bánom minden bűnömet, melyet ellened elkövettem és ígérem, hogy a Te 
kegyelmed segítsége által nem vétkezem újra. Ámen 
 
Miatyánk…(1x) 
Üdvözlégy Mária… (1x) 
Dicsőség… (3x) 
 

Himnusz 

Látva a bűnöket, melyeket az emberek a világban elkövetnek, kérlek Téged, irgalmazz és bocsáss 
meg nekünk. Bűneimre és az egész világ bűneire gondolva isteni irgalomért esedezem. 

Krisztust a keresztre szegezték, hogy elszakítson minket bűneinktől, mit teszel azért, hogy nagyra 
becsüld ezt a tettét? Kálvárián volt, hogy minket a Mennyekbe küldjön, ó mily szerető Atya! 

Bármilyen keresztet is gondoltál ki nekem Uram, azt teljes szívemből elfogadom. A Te Legdrágább 
Véred adjon nekem erőt és kegyelmet, hogy minden megpróbáltatásban diadalt arassak. 

 

Ima a Legszentebb Szentháromsághoz 
 
Legszentebb Szentháromság, Atya, Fiú, Szentlélek! Felajánlom Neked, a testté lett Igét, Jézus Krisztust, 
sebekkel és vérrel borított testét, vérrel verejtékezését a Gecemáni kertben, megostorozását, tövissel 
koronázását, megvetését, elítélését, keresztre feszítését és halálát, egyesítve Anyaszentegyházad minden 
szenvedésével, a mártírok vérével, engesztelésül bűneimért és az egész világ bűneiért. Ámen 
 

Haláltusát vívó ima 
 

Haláltusát vívó Jézus, felajánlom Neked szívemet, hogy egyesítsd a Te Haláltusát vívó Szent Szíveddel, 
lehessek támasza gyötrődésednek. Jézus, bárcsak veled lehetnék halálküzdelmedben, hogy 
megsürgethetnénk a Te Dicsőséges Békeuralmad eljövetelét a földön.  Ámen 
 

Negyedik fájdalmas könyörgés 
 

„Fiam, így árulod el a te Mesteredet és Megváltódat? A világ gazdagsága miatt, amely megront, a földi életet 
választod, hogy eláruld a Mestered és átadj a kegyetlen embereknek, akik keresztre feszítenek engem. Fiam, 
a végső idők Júdásává teszed magad. Mily borzalmas lesz azoknak, akik elárulják az Isten Fiát, akik átadják 
Őt a bűnös embereknek, hogy megfeszítsék Őt. Látod, hogyan fognak sajnálatos módon bejutni az 
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örökkévalóságba, hogy szenvedjenek örökké. Még az Én Szívem papjai között is sok Júdás van, akik a világi 
birtoklást választják az ő Mesterükért cserébe, aki haláltusát vív. 

Ez nagyon fáj Nekem fiam, azért mert Atyám házát vásárcsarnokká teszik. Atyám nagy mértékben mérges. 
Nézd és lásd, hogyan üldözöl ki engem a Szentélyemből. Fiam, akarod Isten jelenlétét?  Ajánld fel Nekem 
az életed. Én vagyok, akit elárulsz a földi dolgok miatt. Fiam, mindezek a dolgok, amikért küszködsz, hogy 
megszerezd, elpusztíttatnak tűz által, miért küszködsz hát a hiábavaló dolgokért? Térj vissza hozzám fiam.  
Irgalmazz annak, aki azért jött, hogy megmentsen. Térjenek hozzám vissza a papjaim. Én vagyok a 
Haláltusát vívó Jézus Krisztus, aki szeret téged, aki könyörög neked, hogy térj vissza!” 

 

Imádkozd csendben, a szívedben: 

Jézusom, Benned vagyok, Veled vagyok, Érted vagyok, fogadj el engem, mint élő áldozatot. Ámen 

Ima 
 

Én Istenem, én Istenem, teljes szívemből hiszek rendületlen. Remélek és őszintén bízok Benned. Csak 
Téged imádlak mindörökké. Töredelmes bűnmegvallással és szeretettel, Lábaid elé borulok és 
bocsánatodért esengem azokért, akik nem hisznek és nem is akarnak hinni Benned, azokért, akik nem 
imádnak és nem is akarnak imádni Téged, azokért, akik keresztre feszítettek Téged és azokért is, akik 
naponta keresztre feszítenek Téged. Drága Jézus, vigasztallak Téged életemen át. Ámen 
 
 
 

Lelkiismeret-vizsgálat  
 
 

Ó Istenem, amiért te oly jó vagy, bánom minden bűnömet, melyet ellened elkövettem és ígérem, hogy a Te 
kegyelmed segítsége által nem vétkezem újra. Ámen 
 
Miatyánk…(1x) 
Üdvözlégy Mária… (1x) 
Dicsőség… (3x) 
 

Himnusz 

Vétkeztem az Úr ellen, Istenem, Bocsáss meg nekem. Könyörgöm bocsánatodért Uram. 

Irgalmas vagy hozzám ó Uram, had nyújtsam feléd ugyanezt az irgalmat, azáltal, hogy Téged követve 
élek. 

Tisztítsd meg és fogadd el a mi lelkünket ó Uram, oly sok vért hullattál, hogy megmentsd az 
emberiséget. Térjen minden lélek vissza hozzád.  

 

Ima a Legszentebb Szentháromsághoz 
 
Legszentebb Szentháromság, Atya, Fiú, Szentlélek! Felajánlom Neked, a testté lett Igét, Jézus Krisztust, 
sebekkel és vérrel borított testét, vérrel verejtékezését a Gecemáni kertben, megostorozását, tövissel 
koronázását, megvetését, elítélését, keresztre feszítését és halálát, egyesítve Anyaszentegyházad minden 
szenvedésével, a mártírok vérével, engesztelésül bűneimért és az egész világ bűneiért. Ámen 
 

Haláltusát vívó ima 
 

Haláltusát vívó Jézus, felajánlom Neked szívemet, hogy egyesítsd a Te Haláltusát vívó Szent Szíveddel, 
lehessek támasza gyötrődésednek. Jézus, bárcsak veled lehetnék halálküzdelmedben, hogy 
megsürgethetnénk a Te Dicsőséges Békeuralmad eljövetelét a földön.  Ámen 
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Ötödik fájdalmas könyörgés 

 

„Fiam, mikor ér véget az én kínszenvedéses megostorozásom, ami a te bűnöd és a világ összes bűnéért jár 
nekem? Miért ostorozol meg engem és ugyanekkor miért koronázol meg tövisekkel?  Eközben mondván: 
„Vétkezhetem, majd utána elmegyek meggyónni azt.” Én vagyok a Haláltusát vívó Jézus Krisztus, akit 
állandóan kínzol.  

Fiam, azért adtam neked a bűnbánat szentségét, hogy a romlottság és a bűn disznajává válj? Ez a 
Szeretetem Szentsége. Megnyitja az isteni irgalom óceánját, a Legdrágább Vért és Vizet, mely kiáradt, hogy 
megmentsen és megtisztítsa a te romlottságodat, azért hogy te menj, és többé ne vétkezz.  

Fiam, vedd vissza a töviskoronát, irgalmazz Nekem. ne ostorozz meg újra Engem. Szeresd Istenedet, a te 
Teremtődet. Más teremtmények ne legyenek isteneid. Csak az Urat féld és Őt dicsőítsd. Isten Nevét hiába 
ne vedd. Fiam, emlékezz, hogy szenteld meg a kötelező ünnepnapokat. Állj ki Nevem mellett ebben a 
megvesztegethető világban. Tedd meg mindezeket a dolgokat, hogy enyhítsd haláltusám fájdalmait. Ajánld 
fel minden csalódottságodat, győzelmedet és üldöztetésedet engesztelésül bűneidért és az egész világ 
bűneiért. Én vagyok a Haláltusát vívó Jézus Krisztus, aki esedezik hozzád, hogy visszatérj!” 

 

Imádkozd csendben, a szívedben: 

Jézusom, Benned vagyok, Veled vagyok, Érted vagyok, fogadj el engem, mint élő áldozatot. Ámen 

 

Ima 
 

Én Istenem, én Istenem, teljes szívemből hiszek rendületlen. Remélek és őszintén bízok Benned. Csak 
Téged imádlak mindörökké. Töredelmes bűnmegvallással és szeretettel Lábaid elé borulok és bocsánatodért 
esengem azokért, akik nem hisznek és nem is akarnak hinni Benned, azokért, akik nem imádnak és nem is 
akarnak imádni Téged, azokért, akik keresztre feszítettek Téged és azokért is, akik naponta keresztre 
feszítenek Téged. Drága Jézus, vigasztallak Téged életemen át. Ámen 
 
 

Lelkiismeret-vizsgálat  
 
 

Ó Istenem, amiért te oly jó vagy, bánom minden bűnömet, melyet ellened elkövettem és ígérem, hogy a Te 
kegyelmed segítsége által nem vétkezem újra. Ámen 
 
Miatyánk…(1x) 
Üdvözlégy Mária… (1x) 
Dicsőség… (3x) 
 

Himnusz 

Taníts engem, hogy betartsam a Te törvényeidet, ó Uram, be akarom tartani azokat teljes szívemből. 
A Te akaratod testesüljön meg minden cselekedetemben.  

Amikor magunkhoz veszünk az Oltáriszentségben, viszonzásul adjuk mi is magunkat oda neked. A 
Te jelenlétednek ajándéka maradjon kegyelmeivel életünkben.  

Keresztényként javítsátok ki életeteket! Ellenőrizzétek életetek módját a ti Istenetekkel, keressétek 
Őt, aki mindig szeret, és aki mindenkit meg akar menteni. 
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Ima a Legszentebb Szentháromsághoz 
 
Legszentebb Szentháromság, Atya, Fiú, Szentlélek! Felajánlom Neked, a testté lett Igét, Jézus Krisztust, 
sebekkel és vérrel borított testét, vérrel verejtékezését a Gecemáni kertben, megostorozását, tövissel 
koronázását, megvetését, elítélését, keresztre feszítését és halálát, egyesítve Anyaszentegyházad minden 
szenvedésével, a mártírok vérével, engesztelésül bűneimért és az egész világ bűneiért. Ámen 
 

Haláltusát vívó ima 
 

Haláltusát vívó Jézus, felajánlom Neked szívemet, hogy egyesítsd a Te Haláltusát vívó Szent Szíveddel, 
lehessek támasza gyötrődésednek. Jézus, bárcsak veled lehetnék halálküzdelmedben, hogy 
megsürgethetnénk a Te Dicsőséges Békeuralmad eljövetelét a földön. Ámen 
 
 

Hatodik fájdalmas könyörgés 
 

„Fiam, jöjj közelebb hozzám és halld meg az én fájdalmas könyörgésem. Naponta keresek valakit, aki 
megvigasztalna engem, de senkit nem találok. Nézd az Én gyötrelmes Arcom! Hol van a végső idők 
Veronikája? Hol van ő, aki megtörli Véres Arcom és megvigasztal Engem? Ő is azok sokaságához 
csatlakozik, akik ezt kiáltják: „Feszítsd meg, feszítsd meg Őt!”? Elfelejtették, hogy Én vagyok a Messiás, aki 
kivezette őket Egyiptomból, aki mennyei mannával etette őket, és aki, a kies és meleg sivatagban Szárnyai 
alatt vezette őket. Visszautasítottatok Engem, és senki nincs, aki segítene Nekem. Fiam, ez az, ahogyan 
elhagyod a kereszted, és elfordulsz Tőlem a Kálvária útján, egyedül hagyva Engem, hogy szenvedjek. Bizony 
mondom neked, fiam, nincs más út, amely az ígéret földjére vezetne, csak a Szent Kereszt útja. Hordozd a 
keresztedet, és kövess Engem életednek minden napján! Segíts Nekem vinni a visszautasított kereszteket, 
melyeket az emberek eldobnak, hogy én vigyem azokat helyettük. Fiam, élj megszentelt életet. Vidd a 
keresztedet, és kövess Engem. Én vagyok a Haláltusát vívó Jézus Krisztus, aki hív téged, hogy visszatérj!”  
 

(Imádkozd csendben, a szívedben) 

Jézusom, Benned vagyok, Veled vagyok, Érted vagyok, fogadj el engem, mint élő áldozatot. Ámen 

Ima 
 

Én Istenem, én Istenem, teljes szívemből hiszek rendületlen. Remélek és őszintén bízom Benned. Csak 
Téged imádlak mindörökké. Töredelmes bűnmegvallással és szeretettel Lábaid elé borulok és bocsánatodért 
esengem azokért, akik nem hisznek és nem is akarnak hinni Benned, azokért, akik nem imádnak és nem is 
akarnak imádni Téged, azokért, akik keresztre feszítettek Téged és azokért is, akik naponta feszítenek 
keresztre Téged. Drága Jézus, vigasztallak Téged életemen át. Ámen 
 
 

Lelkiismeret-vizsgálat  
 
 

Ó Istenem, amiért te oly jó vagy, bánom minden bűnömet, melyet ellened elkövettem és ígérem, hogy a Te 
kegyelmed segítsége által nem vétkezem újra. Ámen 
 
Miatyánk…(1x) 
Üdvözlégy Mária… (1x) 
Dicsőség… (3x) 
 

Himnusz 

Gondolkozz el azon, hogyan halt meg a Kereszten, bűneinkért Krisztus. Bűneidért érzett bánat töltse 
el szívedet és kérj bocsánatot minden vétkes ember nevében, és ígérd meg, hogy nem vétkezünk 
újra.  
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Ó Uram, Te életet leheltél a földre, és a te utolsó leheleted mentett meg minket a haláltól. Könyörgöm 
Uram, hogy a Te leheleted soha ne legyen hiába való. Ments meg minket az örök haláltól. 

Haláltusát vívó Jézus Krisztus, aki lelkünk váltságdíja voltál, hálásak vagyunk Neked. De soha nem 
lehetünk elég hálásak a Te ajándékaidért, jöjjön el a Te örökös uralmad. 

  

Ima a Legszentebb Szentháromsághoz 
 
Legszentebb Szentháromság, Atya, Fiú, Szentlélek! Felajánlom Neked, a testté lett Igét, Jézus Krisztust, 
sebekkel és vérrel borított testét, vérrel verejtékezését a Gecemáni kertben, megostorozását, tövissel 
koronázását, megvetését, elítélését, keresztre feszítését és halálát, egyesítve Anyaszentegyházad minden 
szenvedésével, a mártírok vérével, engesztelésül bűneimért és az egész világ bűneiért. Ámen 
 

Haláltusát vívó ima 
 

Haláltusát vívó Jézus, felajánlom Neked szívemet, hogy egyesítsd a Te Haláltusát vívó Szent Szíveddel, 
lehessek támasza gyötrődésednek. Jézus, bárcsak veled lehetnék halálküzdelmedben, hogy 
megsürgethetnénk a Te Dicsőséges Békeuralmad eljövetelét a földön.  Ámen 
 

Hetedik fájdalmas könyörgés 

 

„Fiam nézz fel és lásd, hogyan szegeztek fel bűneid a keresztre. Irántad érzett szeretetemért vérzek. Irántad 
érzett szeretetemért verejtékezem vérrel. Szomjazom a te szeretetedre, ebben a szükséget szenvedő 
világban. Senki nem hajlandó vigasztalni Engem, inkább ecetet ajánlasz nekem, mikor szomjúhozom. 

Ti mind távol álltok tőlem, gúnyoltok és kritizáltok Engem. Fiam, látod, hogyan tanúskodhatsz hamisan 
felebarátod ellen. Ahelyett, hogy imádkoznál az Anyaszentegyházért, kiállsz és kritizálod azt. Én vagyok a 
Haláltusát vívó Jézus Krisztus, akit te kritizálsz. Az Egyház az Én Testem, amelyet keresztre feszítesz. 

Fiam, állj ki Szent Keresztem mellett és Édesanyámmal ajánld fel Nekem az egész világot! El fogom fogadni 
és felajánlom Mennyei Atyámnak. Ti az Ő Fiai és Leányai lesztek, és megtartjátok majd Parancsait. A 
Mennyei Atya haragja csillapodni fog, és az Én Szent Sebeim be fognak gyógyulni. Aztán a Királyságom 
eljön a földre. 

Fiam, szegezd magad keresztre Értem, légy Velem a Megváltás Szent Keresztjén. Szükségem van rád, hogy 
velem együtt engesztelj bűneidért, és az egész világ bűneiért. Nem a világhoz könyörgöm ezekért, hanem 
csak hozzád, mert szeretlek, és azt akarom, hogy te is viszont szeress. Megígérem, hogy rajtad keresztül 
minden embert Magamhoz vonzok. Fogadd el fájdalmas könyörgésem, ó szeretett fiam. Felajánlom a te 
összes áldozatodat, amelyet el fog fogadni a Mennyei Atya engesztelésül bűneidért, és az egész világ 
bűneiért.  

Végül az egész világ Bennem fog élni, Velem fog élni és Értem fog élni. Az én Szent Oldalam nyitva áll majd 
minden ember előtt végső menedékként. Meríteni fognak az Élet Forrásának Élő Vizéből, mely az Én Szent 
Oldalamból tör elő. Fiam, legyen meg az Én Akaratom a földön. Legyen meg az Akaratom benned. Szenvedj 
Értem és Velem. Halj meg Értem és élj Bennem.  

Én vagyok a Haláltusát vívó Jézus Krisztus. Szeretlek. Megáldalak mindnyájatokat.” 

 

Imádkozd csendben, a szívedben: 

Jézusom, Benned vagyok, Veled vagyok, Érted vagyok, fogadj el engem, mint élő áldozatot. Ámen 

Ima 
 

Én Istenem, én Istenem, teljes szívemből hiszek rendületlen. Remélek és őszintén bízom Benned. Csak 
Téged imádlak mindörökké. Töredelmes bűnmegvallással és szeretettel, Lábaid elé borulok és 
bocsánatodért esengem azokért, akik nem hisznek és nem is akarnak hinni Benned, azokért, akik nem 
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imádnak és nem is akarnak imádni Téged, azokért, akik keresztre feszítettek Téged és azokért is, akik 
naponta feszítenek keresztre Téged. Drága Jézus, vigasztallak Téged életemen át. Ámen 
 
 

Lelkiismeret-vizsgálat  
 
 

Ó Istenem, amiért te oly jó vagy, bánom minden bűnömet, melyet ellened elkövettem és ígérem, hogy a Te 
kegyelmed segítsége által nem vétkezem újra. Ámen 
 
Miatyánk…(1x) 
Üdvözlégy Mária… (1x) 
Dicsőség… (3x) 
 

Himnusz 

Ó Uram, tehettél volna még többet is, amit meg nem tettél volna? Lehetnénk boldogabbak, mint 
amilyenek most vagyunk? Mikor arra hívsz, hogy elmélkedjünk szenvedéseid felett, bocsánatot 
kérünk, könyörülj rajtunk. 

Uram Jézus, a te Haláltusát vívó Szíved kegyelme legyen a mi igaz szeretetünk és tiszta szívünk 
Forrása. Mindaz, akik vagyunk, és mindaz, amink van, Tőled származik Uram, minden a Te ajándékod. 

A mi vigasztalásunk soha ne váljék a Te bánatoddá. Mikor vigaszért megyünk, vedd át az irányítást. 
Ez a Te parancsod, amely lépteinket megvilágítja, hogy megtegyük, amit Te megszentelsz.   

 
 

Ima a Legszentebb Szentháromsághoz 
 
Legszentebb Szentháromság, Atya, Fiú, Szentlélek! Felajánlom Neked, a testté lett Igét, Jézus Krisztust, 
sebekkel és vérrel borított testét, vérrel verejtékezését a Gecemáni kertben, megostorozását, tövissel 
koronázását, megvetését, elítélését, keresztre feszítését és halálát, egyesítve Anyaszentegyházad minden 
szenvedésével, a mártírok vérével, engesztelésül bűneimért és az egész világ bűneiért. Ámen 
 

Haláltusát vívó ima 
 

Haláltusát vívó Jézus, felajánlom Neked szívemet, hogy egyesítsd a Te Haláltusát vívó Szent Szíveddel, 
lehessek támasza gyötrődésednek. Jézus, bárcsak veled lehetnék halálküzdelmedben, hogy 
megsürgethetnénk a Te Dicsőséges Békeuralmad eljövetelét a földön.  Ámen 
 

(fejhajtás) 
 

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökkön 
örökké. Ámen (7x) 

 

 

A mi Urunk, Jézus Krisztus Misztikus Imái 

(Ezeket az imákat a mi Urunk, Jézus Krisztus diktálta Barnabásnak, hogy imádkozzuk minden nap, 
megújítva a Mennyei Atyának kínszenvedése alatt tett felajánlását) 
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Ima a Sátán és az ő csatlósai ellen aratott győzelemért 

(1998. július 5.) 

A mi Urunk, Jézus Krisztus Kálvária hegyén keresztre feszítésének, és szent halálának minden ellenségei, 
a sötétség és romlottság fejedelme, minden hazugság atya; én kiállok az Úr Jézus halála mellett, felajánlom 
a Mennyei Atyának az Ő fájdalmait, szent sebeit, szent bal kezéből kifolyó minden csepp drága vérét a ti 
bukásotokért, megsemmisítésetekért és megbüntetésetekért. Ámen        

Az én Uramnak, Jézus Krisztusnak Drága Szent Vére uralkodj bennem és minden ember életében. 
Ámen 

Ima a nyáj egységéért és védelméért 

(1998. július 6.) 

Mennyei Atyám felajánlom Neked a te Szent Fiadnak, a mi Urunk és Mesterünknek Szent Lábsebéből kiömlő 
Drága Szent Vérét, Szent Sebeit, fájdalmait minden gyermekedért, akik pásztor nélküli juhokként 
vándorolnak a rémisztő erdőben. Védd meg őket a vad ragadozóktól, add meg nekik a békét, hogy egyek 
legyenek és egyesítsd őket úgy, ahogyan a szögek összetartották a mi Urunk és Üdvözítőnk, Jézus Krisztus 
Lábait a kereszten. Ámen 

Jézus Krisztus Drága Vére uralkodj mindörökké. Ámen 

Ima menedékért Jézus Krisztus Szent Oldalában 

(1998. július 7.) 

Ó, jóságos Atya! Ábrahám, Izsák és Jákob Istene! Te az Ószövetség választott népét a hideg és forró sivatag 
szárazságában szent szárnyaid alatt oltalmaztad. Felajánlom Neked Uram és Üdvözítőm, Jézus Krisztus 
szent kereszthalálát a Tieid oltalmáért, akik szerte a világban élnek. A Szent Vér és Víz mosson tisztára, 
erősítsen és mentsen meg minket, hogy hazataláljunk Fiad Szent Oldalába, mely minden ember számára 
nyitva áll. Ámen. 

Jézus Krisztus Szent Oldala légy a menedékhelyünk! Ámen.” 

Jézus:„Gyermekeim! A gonoszság napjai sok léleknek vesztére lesznek. Ezért tanítom nektek ezeket a 
misztikus imákat, hogy mind megmenekülhessetek. Szent Oldalam mindenki számára nyitva áll. 
Imádkozzátok ez imát és ismertessétek meg minden emberrel. Oltalmazom mindazokat, akik ezt megteszik. 
Szeretlek mindnyájatokat!” 

Ima az ősök átkaitól való megszabadulásért 

(1998. július 8.) 

Örök Atya! Te vagy az egyedüli, halhatatlan Isten. Isten, aki a Szeretet, aki irgalmas és jóságos. Tekints 
Egyszülött Fiadra, Jézus Krisztusra és légy irgalmas. Felajánlom Neked ostorozásának fájdalmait, Sebeit és 
Vérét a Tieidért, akik ama átkok terhe alatt élnek, melyek őseik bűneinek, engedetlenségeinek és a Veled 
kötött szövetség megszegésének következményei. Szabadíts meg minket Szent Fiad ostorozása által, 
gyógyíts Szent Sebei által, és ments meg drágalátos Vére által! Ámen. 

Jézus Krisztus drága Szent Vére szabadíts meg az átkoktól! 

Jézus Krisztus Szent Sebei gyógyítsátok sebeinket! 

Ostorozásod által pecsételj le minket! Ámen. 
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Ima a hit életben tartásáért 

(1998. július 9.) 

Mindenható és mindentudó Isten, Illés és a próféták Istene, tekints egyszülött Szent Fiad Szent Fejére és 
irgalmazz nekünk! Emeld fel és mentsd meg népedet! Felajánlom neked minden megszégyenítését, 
fájdalmait, Szent Sebeit, és Szent Fejéből kiömlő minden csepp Drága Vért minden gyermekedért, akik 
ezekben a veszélyes időkben élnek. Erősítsd meg hitüket Szent Fiad kigúnyolásakor szerzett érdemei által 
és mentsd meg őket Szent Fejének Drága Vércseppjei által. A Te Fiad, Jézus Krisztus szenvedései által 
tanuljanak meg Benned szenvedni és Benned meghalni. Ámen 

Jézus Krisztus szent kínszenvedése növeld hitünket. Ámen 

Ima az isteni Akarat megtestesüléséért 

(1998. július 10.) 

Mennyei Atyám, Te vagy az élet Teremtője és Szerzője. Szereted teremtett világodat. Ezért küldted el 
egyszülött Szent Fiadat megváltásunkért, és hogy eljöjjön a Te országod itt a földön is! Nézz Fiadra, és emeld 
fel a te Trónodhoz! Emeld fel jobb Kezed és mentsd meg népedet! Felajánlom Neked egyszülött, szeretett 
Szent Fiadnak kínszenvedését, összes fájdalmait, és halálát, a Te dicsősségedért és uralmadért a földön. 
Szent Fiad Drága Vérén keresztül köss új szövetséget velünk, és hozz vissza minden gyermekedet a Te 
szent Akaratodhoz! Ámen 

Jézus Krisztus Drága Vére uralkodj mindörökké. 

Haláltusát vívó Jézus Krisztus jöjjön el a Te országod. Ámen 

 

Ima a kitartásért, az eljövendő fenyítésen keresztül 

(1998. július 13.) 

Irgalmas és szerető Atya, a Te akaratod, hogy minden ember megmeneküljön. Tekints kedvesen a Te 
visszautasított és elítélt Fiadra, aki a mi bűneinkért kínszenvedett és folyamatosan kínokat él át miattunk! 
Nézd, mit tett a bűn egyszülött Szent Fiaddal! Felajánlom Neked minden gyermekedet, akik ezekben az 
istentelen és bűnös világban élnek. Felajánlom Szent Fiad, Jézus Krisztusnak kínszenvedését, 
visszautasítását, elítélését és megszégyenítését a hitért, hogy kiálljuk a megpróbáltatásokat, és a türelemért, 
hogy kiálljuk a megpróbáltatások szenvedéseit. Szent Fiad kínszenvedésén keresztül harcoljunk a végsőkig! 
Ámen 

Jézus Krisztus kínszenvedése növeld hitünket.  

Jézus Krisztus Drága Vére ments meg minket. Ámen 

 

Ima a hitbeli elbukás ellen és az elbukott juhokért  

(1998. július 22.) 

Mennyei Szerető Atya, tekints kedvesen egyszülött Fiadra! Nézd a Te Fiadnak készített nehéz keresztet és 
irgalmazz nekünk. Felajánlom Neked a Te Fiadnak, Jézus Krisztusnak, Emmanuelnek összes fájdalmait, 
szenvedését és Drága Vérét, mindazokért a gyermekeidért, akik elhagyták hitüket, és akik el fogják hagyni 
hitüket a világ óriási hegyein és mély völgyein. A Te Fiad érdemei által, aki értünk háromszor is elesett a 
Kereszt súlya alatt erősítsd és emeld fel az elbukott embereket, és szilárdítsd meg őket a hitben! Jézus 
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Krisztus Drága Vérének óceánja által, amely Jeruzsálem utcáin ömlött, erősítsd meg mindazokat, akik égnek 
a vágytól, hogy megtegyék Akaratodat. Ámen 

Jézus Krisztus Drága Vére erősítsd meg meggyengült lelkünket. Ámen 

 

Ima, a Dicsőség Országának megvalósulásáért a Földön 

(1998. július 27.) 

Ó, jóságos és irgalmas, mindentudó és mindenható örök Atya, Alfa és Omega, aki mindent teremtettél! Te 
soha nem hagyod el gyermekeidet. Tekints jóságosan egyszülött Fiadra, Jézus Krisztusra, aki azért jött, hogy 
megmentse az emberiséget és királyságodat megalapítsa a Földön. Felajánljuk Neked Szent Fiad, Jézus 
Krisztus minden gyötrelmét, kínszenvedését és drága Szent Vérét a Szent Kereszt minden ellenségének, az 
Antikrisztusnak és a vörös sárkánynak bukásáért, akik most és az idők végén az igazság ellen harcolnak. 
Megváltónk drága Vére és földi életének utolsó lehelete által tűnjenek el úgy, mint tajték a napfényben, hogy 
királyságod mielőbb elérkezzék a Földön. 

Jézus Krisztus drága Vére jöjjön el a Te királyságod! Ámen. 

Jézus: „A vörös sárkány és az Antikrisztus fellépése e korszak utolsó órájában teljesen átszúrta Szívemet 
földi szolgálatom ideje alatt. És még inkább, mielőtt kileheltem lelkemet a kereszten. Amikor a kereszten 
függtem, lélekben láttam a büszke sárkányt. Kérkedett, hogy örökké fog uralkodni a Földön. – Én magamban 
felajánlottam Atyámnak ezt az imát a kereszt ellenségeinek bukásáért. – Gyermekeim, ezen ima által az 
Antikrisztusnak, a vörös sárkánynak és csatlósainak csak rövid ideig tartó uralmuk lesz a Földön. 
Minél többet imádkozzátok, annál rövidebb lesz földi uralmuk ideje.” 

 

Ima a testiség bűnei ellen 

(1998. július 28.) 

Szent és irgalmas Atya, a Te egyszülött Fiad ruhátlanul áll minden ember láttára, hogy a Te gyermekeid 
megismerjék és féljék a Te szent törvényedet. Fogadd el alázatos imámat minden gyermekedért, akik a 
tisztátalanság, paráznaság és a házasságtörés bűne alatt élnek, hogy a Te egyszülött Szent Fiad 
megszégyenítésekor és megbecstelenítésekor szerzett érdemein keresztül Te megérintsd az Ő életüket, 
hogy töredelmesen megbánják bűneiket és, hogy megmentsd őket. Esdeklem hozzád Atyám, hogy a Te fiad, 
Jézus Krisztus Drága Vére hulljon az ő szívükre, adja meg nekik, hogy bűneiket felismerjék és mélységesen, 
töredelmes szívvel megbánják, és hogy megmeneküljenek bűneikből. Jézus Krisztus szégyenén keresztül 
tedd őket merésszé a bűnbánatra. Ámen 

 

Ima az abortált gyermekek keresztségéért 

(1998. július 29.) 

Mennyei Atya, a Te szereteted örök. Mélységes szeretetedben váltottad meg egyszülött Fiad, a mi Urunk 
Jézus Krisztus által a világot. Tekints most, kérlek Szent Fiadra a kereszten, aki állandóan vérét ontja 
szeretetből Övéiért és bocsáss meg az emberiségnek! Tisztítsd meg és kereszteld meg az abortált és megölt 
magzatokat a Te Szent Fiad Szent Oldalából kifolyó Drága Vér és Víz által, aki megváltásukért halva függött 
a kereszten. + az Atya, + a Fiú és a + Szentlélek nevében. Jézus Krisztus szent halála által add meg nekik 
az örök életet, az Ő Szent Sebei által a gyógyulást, és az Ő Drága Vére által szabadíts meg őket, hogy a 
Mennyekben minden szenttel együtt örvendezhessenek és áldhassanak Téged. Ámen 
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A Megújulás Rózsafüzére 

A Dicsősség Birodalmának Rózsái 

„A Dicsősség Birodalmának Rózsái” vagy nevezhetitek a Megújulás Rózsafüzérének. Ó, ez egy másfajta 
Rózsa, mint a Szentolvasó Rózsái, amely méltó, hogy a Mennyei Atya Oltárára helyezzék. Fogadjátok ezt 
az ajándékot el tőlem, hogy áldott legyen a kéz, mely ezt megkapja. …Vedd a Rózsafüzéred és ajánld fel az 
Istennek a Rózsáid!”  
(Szűzanya, 2003. június 7.)   

(a rózsafüzér végzésére, Szűz Mária szentolvasóját használjuk) 

Keresztvetés † 

Ima a Szentlélekhez 

Jöjj el, Szentlélek Isten, töltsd el híveid szívét és szereteted tüzét gyullaszd fel bennünk! Áraszd ki Lelkedet, 
és minden életre kél! És megújítod a föld színét! 

Könyörögjünk! Istenünk, Te híveid szívét a Szentlélek megvilágosításával tanítod. Add, hogy ugyanazon 
Szentlélek segítségével megismerjük, ami helyes, és az Ő vigasztalásának mindenkor örvendjünk Krisztus, 
a mi Urunk által! Ámen 

Apostoli hitvallás (Hiszekegy) 

Az első nagy szemre: Miatyánk… Üdvözlégy… 

A három kis szemre: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak, és a Szentléleknek… 

Minden tized előtt: Ó Legszentebb Szentháromság, Atya, Fiú és Szentlélek! Szenteltessék meg a Te 
Neved, jöjjön el a Te Országod, legyen meg a Te Akaratod, amint a mennyben, úgy itt a földön is!  

ELSŐ TITOK 

A Mennyei Atya terve, hogy elküldi egyszülött Szent Fiát, a világ üdvözítéséért 

(rövid csend, elmélkedés) 

„Szózat hallatszott a Magasságbeli Trónjáról: „Kit küldjek? Ki váltja meg a világot és viszi le Királyságomat a 
földre?” Válasz hiányában Jézus, az Örök Ige így szólt: „Itt vagyok, Engem küldj, Atyám!”  

Ó Istenem, ennek a titoknak az érdemei által tégy engem a megváltás eszközévé és újítsd meg az világot! 
Ámen 

Miatyánk… Üdvözlégy… 

Jöjj Szentlélek, jöjj az én szívembe, töltsd be a hűségesek szívét, -  

- és újítsd meg a föld színét! (10x) 

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek… 

 

Ima a Legszentebb Szentháromsághoz 
 
Legszentebb Szentháromság, Atya, Fiú, Szentlélek! Felajánlom Neked, a testté lett Igét, Jézus Krisztust, 
sebekkel és vérrel borított testét, vérrel verejtékezését a Gecemáni kertben, megostorozását, tövissel 
koronázását, megvetését, elítélését, keresztre feszítését és halálát, egyesítve Anyaszentegyházad minden 
szenvedésével, a mártírok vérével, engesztelésül bűneimért és az egész világ bűneiért. Ámen 
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MÁSODIK TITOK 

 

Egy fiatal lányt, kinek neve Mária volt kiválasztottak, hogy az Atyaisten Leánya, a Fiúisten Anyja és 
a Szentlélekisten Jegyese legyen. 

(rövid csend, elmélkedés) 

Az Isten elküldte az Ő angyalát galileai Názáret városába, az ifjú Máriához, hogy hírül adja egyszülött Fiának 
születését. Az angyali üdvözletkor a Szentlélek leszállt rá, és ő méhében fogant. Végül életet adott a világ 
Megváltójának. 

Ó Istenem, ennek a titoknak az érdemei által add nekem a tisztaság és alázatosság kegyelmét, hogy az 
alázatosság által széttiporjam a Sátán fejét, a tisztaság által pedig váljék a lelkem a Te tabernákulumoddá!  

Miatyánk… Üdvözlégy… 

Jöjj Szentlélek, jöjj az én szívembe, töltsd be a hűségesek szívét, -  

- és újítsd meg a föld színét! (10x) 

 

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek… 

 

Ima a Legszentebb Szentháromsághoz 
 

Legszentebb Szentháromság, Atya, Fiú, Szentlélek! Felajánlom Neked a testté lett Igét, Jézus Krisztust, 
sebekkel és vérrel borított testét, vérrel verejtékezését a Gecemáni kertben, megostorozását, tövissel 
koronázását, megvetését, elítélését, keresztre feszítését és halálát, egyesítve Anyaszentegyházad minden 
szenvedésével, a mártírok vérével, engesztelésül bűneimért és az egész világ bűneiért. Ámen 

HARMADIK TITOK 

Isten kinyilatkoztatja az Ő szent Fiát a világnak 

(rövid csend, elmélkedés) 

Amikor eljött az idő, Isten kinyilatkoztatta Fiát a világnak. Először akkor, amikor Jézus a Jordán vizében 
megkeresztelkedett, így szólt: „Ez az Én Szeretett Fiam, akiben kedvem telik”; másodjára a Tábor hegyén, 
Krisztus színeváltozásakor hozzátette: „Őt hallgassátok”. 

Ó Istenem, ennek a titoknak az érdemei által add meg nekem a kegyelmet, hogy az legyek, akinek 
teremtettél, azért, hogy megtegyem azt, amire teremtettél.  

Miatyánk… Üdvözlégy… 

Jöjj Szentlélek, jöjj az én szívembe, töltsd be a hűségesek szívét, -  

- és újítsd meg a föld színét! (10x) 

 

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek… 

 
Ima a Legszentebb Szentháromsághoz 

 
Legszentebb Szentháromság, Atya, Fiú, Szentlélek! Felajánlom Neked a testté lett Igét, Jézus Krisztust, 
sebekkel és vérrel borított testét, vérrel verejtékezését a Gecemáni kertben, megostorozását, tövissel 
koronázását, megvetését, elítélését, keresztre feszítését és halálát, egyesítve Anyaszentegyházad minden 
szenvedésével, a mártírok vérével, engesztelésül bűneimért és az egész világ bűneiért. Ámen 
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NEGYEDIK TITOK 

Jézus meghirdeti a földön Isten Országát 

(rövid csend, elmélkedés) 

„A böjtölés és a sátántól való megkísértés után, mikor eljött az alkalmas idő, Jézus bement a városba és 
meghirdette Isten Országát, mondván: „Tartsatok bűnbánatot! Isten országa közel van.” Majd elment és 
mindenhol jót cselekedett és visszahívta a bűnösöket Istenhez.” 

Ó Istenem, ennek a titoknak az érdemei által add meg nekem a kegyelmet, hogy szavakkal és tettekkel is 
hirdessem Isten országát a földön, hogy ez kiterjedjen minél előbb a föld végső határáig.  

Miatyánk… Üdvözlégy… 

Jöjj Szentlélek, jöjj az én szívembe, töltsd be a hűségesek szívét, -  

- és újítsd meg a föld színét! (10x) 

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek… 

 
Ima a Legszentebb Szentháromsághoz 

 
Legszentebb Szentháromság, Atya, Fiú, Szentlélek! Felajánlom Neked, a testté lett Igét, Jézus Krisztust, 
sebekkel és vérrel borított testét, vérrel verejtékezését a Gecemáni kertben, megostorozását, tövissel 
koronázását, megvetését, elítélését, keresztre feszítését és halálát, egyesítve Anyaszentegyházad minden 
szenvedésével, a mártírok vérével, engesztelésül bűneimért és az egész világ bűneiért. Ámen 

 

ÖTÖDIK TITOK 

A Kereszten szerzett győzelem 

(rövid csend, elmélkedés) 

 

„Miként az ember a fán szenvedett vereséget, úgy a fán is fogja jóvátenni bűnét, azért, hogy az ember 
bűnbeesésének fája az ember feltámadásának a fája legyen.” „Övéi közé jött, de az övéi nem fogadták be 
Őt, inkább elhurcolták a Golgota hegyére és felszegezték a Keresztre. A Kereszten Krisztus kihirdette az Ő 
győzelmét, mondván: „Beteljesedett!”  

Ó Istenem, ennek a titoknak az érdemei által erősítsd a Te Kis Liliomaid hitét itt a földön! Egyesítsd őket a 
Te Egyházaddal, hogy legyőzzék a Vörös Sárkányt a Te Dicsőséges Birodalmad kinyilvánítására!  Ámen 

Miatyánk… Üdvözlégy… 

Jöjj Szentlélek, jöjj az én szívembe, töltsd be a hűségesek szívét, -  

- és újítsd meg a föld színét! (10x) 

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek… 

 

Ó Legszentebb Szentháromság, Atya, Fiú és Szentlélek! Szenteltessék meg a Te Neved, jöjjön el a Te 
Országod, legyen meg a Te Akaratod, amint a mennyben, azonképpen itt a földön is! (3x) 

 
 

Ima a Legszentebb Szentháromsághoz 
 
Legszentebb Szentháromság, Atya, Fiú, Szentlélek! Felajánlom Neked, a testté lett Igét, Jézus Krisztust, 
sebekkel és vérrel borított testét, vérrel verejtékezését a Gecemáni kertben, megostorozását, tövissel 
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koronázását, megvetését, elítélését, keresztre feszítését és halálát, egyesítve Anyaszentegyházad minden 
szenvedésével, a mártírok vérével, engesztelésül bűneimért és az egész világ bűneiért. Ámen 

Üdvözlégy Királynő, Irgalmasság Anyja! Életünk, édességünk, reménységünk, Üdvözlégy! Hozzád kiáltunk, 
Évának számkivetett fiai, hozzád sóhajtunk sírva és zokogva, e siralom völgyéből. Fordítsd reánk, tehát, 
Szószólónk, irgalmas szemedet, és e számkivetés után mutasd meg nekünk Jézust, méhednek áldott 
gyümölcsét! Ó irgalmas, ó kegyes, ó édes Szűz Mária. Ámen.    (Salve Regina) 

Imádkozzál érettünk Istennek Szent Anyja, hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.  

 

Szentlélek Litániája 

Uram, irgalmazz!                                   (Hívek megismétlik) 
Krisztus, kegyelmezz! 
Uram, irgalmazz! 
Krisztus, hallgass minket! 
Krisztus, hallgass meg minket! 
Mindenható Atya,                             irgalmazz nekünk! 
Jézus, az Atyának örök egy Fia, a világ Üdvözítője, ments meg minket! 
Atya és Fiú Lelke, mindkettőjük határtalan élete,  szentelj meg minket! 
Szentháromság egy Isten,  hallgass meg minket! 
Szentlélek, aki az Atyától és a Fiútól származol,  jöjj a mi szívünkbe! 
Szentlélek, aki az Atyával és a Fiúval egylényegű vagy,  jöjj a mi szívünkbe! 
Az Atyaisten Ígérete,  irgalmazz nekünk!* 
Mennyei fényesség Sugara,  * 
Minden jó Szerzője,  * 
Mennyei Vízforrás,  * 
Mindent felemésztő Tűz,  * 
Buzgó könyörület,  * 
Lelki balzsam,  * 
Szeretet és igazság Lelke,  * 
Bölcsesség és értelem Lelke,  * 
Vigasztalás és erőség Lelke,  * 
Tudomány és jámborság Lelke, * 
Az Úr félelmének Lelke,  * 
Kegyelem és imádság Lelke,  * 
Békesség és szelídség Lelke,  * 
Erényesség és ártatlanság Lelke,  * 
Vigasztaló Lélek,  * 
Megszentelő Lélek,  * 
Egyházkormányzó Lélek,  * 
A fölséges Isten Ajándéka,  * 
Lélek, aki betöltöd a világegyetemet,  * 
Lélek, aki minket a Mennyei Atya gyermekeivé teszel,  * 
Szentlélek,   tölts el minket a bűn megvetésével! 
Szentlélek, jöjj és újítsd meg a föld színét! 
Szentlélek, áraszd el lelkünket a Te fényeddel! 
Szentlélek, vésd be szívünkbe a Te törvényedet! 
Szentlélek, lobbants lángra minket a Te szereted tüzével! 
Szentlélek, nyisd meg a szívünket Te kegyelmeid kincsei előtt! 
Szentlélek, taníts minket jól imádkozni! 
Szentlélek, világosíts meg minket mennyei sugallatokkal! 
Szentlélek, vezess minket a megváltás útján.! 
Szentlélek, tölts el minket az egyetlen szükséges ismerettel! 
Szentlélek, ösztönözz minket jó cselekedetekre! 
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Szentlélek, tölts el minket az erények érdemeivel! 
Szentlélek, tarts meg minket az igazságban! 
Szentlélek,  légy a mi örökös jutalmunk! 
 
Isten Báránya, aki elveszed a világ bűneit,  küld el nekünk Szentlelkedet! 
Isten Báránya, aki elveszed a világ bűneit,  áraszd ki szívünkbe a Szentlélek ajándékait! 
Isten Báránya, aki elveszed a világ bűneit, tölts el minket a bölcsesség és a jámborság Lelkével! 
Jöjj Szentlélek! Tölts be a szíveket a te hűségeddel, és gyújtsd bennük lángra szereteted tüzét. Ámen 

Könyörögjünk! Add meg nekünk, ó Mennyei Atyánk, hogy a Te Isteni Lelked világítson meg minket, 
lobbantson lángra minket és, tisztítson meg minket, hogy Ő hatoljon lelkünk mélyére mennyei harmatával és 
tegyen minket gyümölcsözővé, a Te Fiad, a mi Urunk, Jézus Krisztus által, aki Veled és a Szentlélekkel 
egységben él és uralkodik, Isten mindörökkön örökké. Ámen 

Felajánlás Jézus Drága Szent Véréhez 

Irgalmas Üdvözítőm! Semmiségem tudatában lábadhoz borulok Szent Fölséged előtt, hogy megköszönjem 
Neked a sok kegyelmet, amellyel engem, hálátlan teremtményt elhalmoztál. Különösen azt, hogy drágalátos 
Szent Véred által a sátán hatalmából kiszabadítottál. 

Szűzanyám, Őrangyalom, Védőszentjeim és az egész mennyei Udvar jelenlétében készséges szívvel 
szentelem magam drága Szent Vérednek, mellyel Te, ó édes Jézus, a világot a bűntől, a haláltól és a pokoltól 
megváltottad. A Te kegyelmed segítségével megígérem Neked, hogy drága Szent Véred tiszteletét tőlem 
telhetőleg előmozdítom. Hadd áldja és magasztalja mindenki üdvösségünk árát: imádásra méltó Véredet. Így 
óhajtom jóvátenni Szent Véred iránti hálátlanságomat és kívánok engesztelést nyújtani minden 
megszentségtelenítésért, amellyel az emberek Szent Véredet, üdvösségünk váltságdíját illetik. Bárcsak meg 
nem történtté tehetném saját bűneimet, hidegségemet és a sok tiszteletlenséget, amellyel Téged, drágalátos 
Szent Vér, valaha is megbántottak! Édes Jézus, íme felajánlom Neked szentséges Édesanyád, hűséges 
tanítványaid és minden szented szeretetét, tiszteletét és imádását, melyet Szent Vérednek nyújtottak és 
kérlek, feledd el eddigi hűtlenségemet, hidegségemet, és bocsáss meg kegyesen minden megbántódnak! 
Isteni Üdvözítőm, hints meg engem és minden teremtményt a Te drága Szent Véreddel, hogy Téged, ó 
megfeszített Szeretet, mostantól fogva szívből szeressünk és megváltásunk váltságdíjat mindenkor 
méltóképpen tiszteljük! Ámen. 
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