
Íme megmondtam nektek, 

hogy boldoggá kell tennünk 

az embereket! 

 
Árpád-házi Szent Erzsébet  

közbenjárását kérő  

imakilenced  

November 11.  

Szent Erzse bet, te nyitott szí vvel fordultá l odá minden szege nyhez e s szenvedo ho z. Segí ts, hogy felis-

merju k á szenvedo kben rejto zo  Isten árcá t, e s ádj neku nk nyitottsá got, hogy meg tudjuk tenni fele ju k 

áz elso  le pe seket!  

 

Mi Atyá nk, áki á mennyekben vágy, szenteltesse k meg á te neved; 

jo jjo n el á te orszá god; legyen meg á te ákárátod, ámint á menny-

ben, u gy á fo ldo n is. Mindennápi kenyeru nket ádd meg neku nk má; 

e s bocsá sd meg ve tkeinket, mike ppen mi is megbocsá tunk áz elle-

nu nk ve tkezo knek; e s ne ví gy minket kí se rte sbe, de szábádí ts meg 

á gonoszto l! Mert tie d áz orszá g, á hátálom e s á dicso se g mindo ro k-

ke . A men.   

 

Ü dvo zle gy Má riá, kegyelemmel teljes, áz Ü r ván teveled, á ldott 

vágy te áz ásszonyok ko zo tt, e s á ldott á te me hednek gyu mo lcse, 

Je zus. Asszonyunk, Szu z Má riá, Istennek szent Anyjá, imá dkozzá l 

e rettu nk, bu no so ke rt, most e s hálá lunk o rá já n. A men.   

 

Dicso se g áz Atyá nák, á Fiu nák e s á Szentle leknek, mike ppen kez-

detben, most e s mindo ro kke . A men.   

November 12.  

Szent Erzse bet, te nem csák á feleslegedbo l ádtá l á szege nyeknek, hánem á sájá t jáváidro l is lemond-

tá l, hogy ázokát sze toszd á rá szorulo k ko zo tt. Segí ts neku nk gyákorolni á lemondá st, e s helyesen 

hászná lni á rá nk bí zott jávákát!  

 

Miátyá nk… Ü dvo zle gy… Dicso se g... 

 

November 13.  

Szent Erzse bet, te minden e lethelyzetben o ro mmel elfogádtád Isten ákárátá t. Segí ts, hogy e letu nket 

ne á ku lso  ko ru lme nyek irá nyí tsá k, hánem áz á belso  háng, melyen Isten szo l hozzá nk! 

 

Miátyá nk… Ü dvo zle gy… Dicso se g... 



November 14.  

Szent Erzse bet, te odáádo  szeretettel ájá nde koztád mágád fe rjednek e s gyermekeidnek. Segí ts, hogy 

hu se gu nkkel e s szeretetu nkkel mine l to bb csálá dot tudjunk o sszetártáni! 

 

Miátyá nk… Ü dvo zle gy… Dicso se g... 

 

November 15.  

Szent Erzse bet, te nem csák álámizsná t osztottá l á szege nyeknek, há-

nem áz o ná llo  mege lhete su ket is pro bá ltád biztosí táni. Segí ts, hogy 

hosszu  tá vu  megoldá sokát tálá ljunk á szege nyse g enyhí te se re szere-

tetszolgá látunk sorá n!  

 

Miátyá nk… Ü dvo zle gy… Dicso se g... 

 

November 16.  

Szent Erzse bet, te nágylelku  szeretettel viselted á ko rnyezeted rossz-

indulátá t e s ellense ges le gko re t. Segí ts, hogy legyo zve fe lelmeinket 

bá trán vá lláljuk fel á jo t, ákkor is, ámikor nehe z!  

 

Miátyá nk… Ü dvo zle gy… Dicso se g... 

 

November 17.  

Szent Erzse bet, te mindig szá ntá l ido t árrá, hogy má soke rt e s má sokkál imá dkozz. Segí ts, hogy min-

den náp szá njunk ido t szege ny e s szenvedo  embertá rsáink imá dsá gbán válo  hordozá sá rá! 

 

Miátyá nk… Ü dvo zle gy… Dicso se g... 

 

November 18.  

Szent Erzse bet, te Krisztus pe ldá já t ko vetve lehájoltá l, hogy megmosd embertá rsáid lá bá t. Segí ts, 

hogy ne tártsuk o nmágunkát tu l fontosnák, e s szolgá látunkát szelí den, álá zátos szí vvel tudjuk ve gez-

ni!  

 

Miátyá nk… Ü dvo zle gy… Dicso se g... 

 

November 19.  

Szent Erzse bet, te ege sz e leted sorá n ázon fá rádoztá l, hogy má sokát boldoggá  te gy. Segí ts, 

hogy munká nkkál embertá rsáink boldogsá gá t szolgá ljuk, e s minden náp egy kicsivel jobbá  tudjuk 

tenni á vilá got!  

 

Miátyá nk… Ü dvo zle gy… Dicso se g… 

Ürunk, Je zus Krisztus, te áz utolso  vácsorá n megmostád tání tvá nyáid lá bá t, 
májd u j páráncsot ádtá l nekik: „Szeresse tek egymá st! Amint e n szerettelek ben-
neteket, u gy szeresse tek ti is egymá st. Arro l tudjá k májd meg ro látok, hogy á 
tání tvá nyáim vágytok, hogy szeretettel vágytok egymá s irá nt.” Add, hogy tání t-
vá nyáidke nt e letre vá ltsuk páráncsodát, e s nápro l náprá no vekedju nk á szere-
tetben. A men.  


