
Ima: Szűz Mária születése 

Magnificat 
 
Magnificat, magnificat,  
magnificat anima mea 
Dominum.  
Magnificat, magnificat,  
magnificat anima mea!  



Ferenc pápa  
imája Szűz 
Máriához 

„Oltalmad alá futunk, 
Istennek Szent Anyja” 



A szenvedéssel és 
félelemmel teli jelenlegi 
járványhelyzetben, mely az 
egész világot sújtja, hozzád 
fordulunk, Istennek Anyja és 
a mi Anyánk, oltalmad alatt 
védelmet keresve. 



Ó Szűz Mária, tekints irgalmas 
szemmel e koronavírus járványra, 
erősítsd meg az eltévelyedetteket 
és akik az elhunyt és oly módon 
eltemetett szeretteiket siratják, ami 
önmagában megsebzi a lelket.  



Támogasd a megbetegedettek miatt 
félelemmel eltelt személyeket, akik a 
fertőzés megakadályozása 
következtében nem lehetnek közel 
hozzájuk. Töltsd el bizalommal, aki 
szorong a bizonytalan jövő és annak 
gazdasági és munkahelyi 
következménye 
miatt. 



Istennek Anyja és a mi Anyánk, járj 
közben értünk az Istennél, az 
irgalmasság Atyjánál, hogy véget 
érjen ez a kemény próbatétel és hogy 
visszatérjen a remény és a béke 
láthatára. Mint Kánában, járj közben 
isteni Fiadnál, kérve őt, hogy erősítse 
a betegek és az áldozatok családjait, 
továbbá nyissa meg szívüket a 
bizalomra.    



Segítsd az orvosokat, a 
betegápolókat, az egészségügyi 
személyzetet, az önkénteseket, 
aki a mostani szükséghelyzet 
frontján küzdenek életük 
kockáztatásával is. 
Kísérd hősies  
küzdelmüket és  
adj nekik erőt,  
jóságot és  
egészséget.    



Légy azok mellett, akik éjjel-
nappal segítik a betegeket és légy 
a papok mellett, akik lelkipásztori 
buzgalommal és evangéliumi 
elkötelezettséggel akarnak 
mindenkit segíteni és támogatni. 



Szent Szűz, világosítsd meg a 
tudós férfiak és nők elméjét, hogy 
helyes megoldásokat találjanak a 
vírus legyőzésére. 



Segítsd a Nemzetek felelőseit, hogy 
bölcsen, buzgón és nagylelkűen 
működjenek, támogassák a 
megélhetési gondokkal küszködőket, 
miközben társadalmi és gazdasági 
megoldásokat keresnek előretekintő 
módon és a nagylelkűség 
szellemével. 



Legszentebb Mária, érintsd meg az 
emberek lelkiismeretét, hogy a 
fegyverkezés növelésére és 
tökéletesítésére fordított hatalmas 
összegeket inkább a hasonló 
katasztrófák elhárításának 
tanulmányozására fordítsák a 
jövőben. 



Szeretett Anyánk, növeld a világban 
az egyetlen családhoz tartozás 
érzetét, a mindenkit egyesítő kötelék 
tudatában, hogy testvéri és szolidáris 
lélekkel siessünk a szegénység és 
nyomorúság enyhítésére. Bátorítsd a 
szilárdságot a hitben, a kitartást a 
szolgálatban, az állhatatosságot az 
imádságban. 



Óh Mária, szomorúak Vigasztalója, 
öleld át meggyötört gyermekeidet 
és nyerd el, hogy az Isten 
mindenható kezével szabadítson 
meg minket ettől a szörnyű 
járványtól, azért hogy az élet 
derűsen visszatérhessen rendes 
kerékvágásába. 



Rád bízzuk magunkat, aki az 
üdvösség és a reménység jeleként 
ragyogsz az utunkon, ó áldott, ó 
drága, ó édes, szép Szűz Mária! 
Ámen! 



EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből 

Jézus Krisztusnak ez az eredete: anyja Mária, József jegyese, még 
egybekelésük előtt méhében fogant a Szentlélektől. Férje, József, igaz 
ember volt és mivel nem akarta rossz hírbe hozni, az volt a szándéka, 
hogy titokban bocsátja el. Miközben ezen gondolkodott, álmában 
megjelent az Úr angyala és így szólt: „József, Dávid fia, ne félj attól, 
hogy feleségül vedd Máriát, hiszen a Szentlélektől van áldott 
állapotban. Fiút fog szülni, akit te Jézusnak nevezel, mert ő szabadítja 
meg népét bűneitől.” Mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjék, 
amit az Úr a próféta szavával mondott: „Íme a szűz méhében fogan és 
fiút szül, és Emmanuelnek fogják hívni.” Ez azt jelenti: Velünk az 
Isten. József erre fölébredt álmából és úgy cselekedett, amint 
megparancsolta az Úr angyala. Magához vette feleségét, de nem 
ismerte meg, míg a világra nem hozta (elsőszülött) fiát, akit Jézusnak 
nevezett. 



Mária, Mária, szép virágszál, 
Mária, szikrázó Nap. 
Szeplőtlen fogantatott ártatlan lány, 
Könyörögj érettünk Anyánk! 
Mária, Mária szép virágszál, 
Mária, szikrázó Nap. 
Védelmezz magyarok Nagyasszonya! 
Imádkozz érettünk Anyánk! 



1.- Szabadíts meg minket minden szorongástól;  
kérünk téged hallgass meg minket! 
2.- Imádkozzunk azokért, akik megpróbáltatásokon mennek keresztül, 

akiknek segítségre és együttérzésre van szükségük,  

kérünk téged hallgass meg minket! 

3.- Add, Urunk, hogy égi Anyánk közbenjárására megszülessék a Földön 

a béke! 
kérünk téged hallgass meg minket! 



4.- Add, Urunk, hogy a betegeket és a szomorúakat is örvendeztesse meg 
a „Szomorúak Vigasztalójának” születése! 
kérünk téged hallgass meg minket! 
5.- Imádkozzunk mindannyiunkért, akik itt összegyűltünk, hogy mindig 
figyelmesek legyünk a ránk bízottak felé, 
kérünk téged hallgass meg minket! 
6.- Imádkozzunk azokért, akik szülőföldjüktől  
távol kénytelenek élni, a menekültekért,  

a kivándoroltakért és az üldözöttekért,  

kérünk téged hallgass meg minket! 



7.- Add, hogy megtanuljuk igazságosabban elosztani a föld javait minden 
ember között;  
kérünk téged hallgass meg minket! 
8.- Add, hogy ne vesszen ki belőlünk a teremtésed iránti csodálat;  
kérünk téged hallgass meg minket! 



Mi Atyánk 

 

 Ének: 
Üdvözlégy Mária,  
kegyelemmel teljes,  
az Úr van Teveled. 
Áldott vagy  
Te az asszonyok között 
és áldott a Te méhednek gyümölcse,  
ó Jézus.  
Asszonyunk Szűz Mária,  
Istennek Szent Anyja. 
Imádkozz érettünk, bűnösökért. 
Most és halálunk óráján. Ámen. 


