Szülők imája gyermekeikért
Szent Atyánk, Örökkévaló Istenünk, Akitől minden békesség és jó származik! Könyörgök
Hozzád a gyermekekért, akiket a Te jóságod ajándékozott nékem. Halhatatlan lelket
ajándékozva, Te adtál nékik életet, és a Szent Keresztségben újjáalkottad őket, hogy a Te
akaratod szerint éljenek és Isten Országának örököseivé váljanak. Őrizd meg őket a Te
jóságodban életük végéig, szenteld meg őket a Te igazságoddal és a Te neved szenteltessék
meg bennük.
Segíts nékem a Te kegyelmeddel, hogy a Te neved dicsőségére és felebarátaik hasznára
neveljem őket. Add meg nékem az ehhez szükséges eszközöket: mind türelmet mind pedig
erőt.
Uram, világosítsd meg őket a Te bölcsességed fényével, hogy teljes lelkükkel és teljes
elméjükkel szeressenek Téged. Ültess szívükbe félelmet és irtózatot minden törvénytelenség
iránt, hogy feddhetetlenül járják útjaikat. Ékesítsd fel lelküket tisztasággal, munkaszeretettel,
hosszantűréssel, elégedettséggel és minden tisztességgel. Őrizd ajkukat igazságban, hogy
minden rágalom, hazugság és hízelgés utálatos legyen előttük. Hintsd meg őket a Te
kegyelmed harmatával, hogy gazdagodjanak erényekben és szentségben, és növekedjenek a
Te jóakaratodban és az istenfélő emberek szeretetében. Add, hogy mindig velük legyenek
őrangyalaik, hogy megőrizzék ifjúságukat a hiábavaló gondolatoktól, e világ csábító
kísértéseitől és minden gonosz csapdától.
Ha valaha is vétkeznek Ellened, ne fordítsd el a Te orcádat tőlük, hanem légy hozzájuk
könyörületes: ébressz szívükben töredelmet, és könyörületességed sokasága szerint töröld el
vétkezéseiket; ne vond meg tőlük földi javaidat, hanem adj meg nekik minden szükséges
dolgot a maga idejében, a boldog örökkévalóság elnyeréséhez is. Őrizd meg őket minden
betegségtől, haragtól, veszedelemtől, bajtól és bánattól, és életük minden napján takard be
őket a Te irgalmaddal.
Jóságos Istenem, könyörgök még Hozzád, adj vigasságot és örömet gyermekeimben, méltass
arra, hogy velük együtt állhassak Eléd a Te Utolsó Ítéleted napján, és szégyenkezés nélkül és
bizodalommal mondhassam: itt vagyok, Uram, én és a gyermekeim, akiket nékem adtál, hogy
velük együtt dicsőítve a Te kimondhatatlan jóságodat és örök szeretetedet, magasztaljam a Te
szentséges Nevedet, az Atyáét és Fiúét és Szent Lélekét mindörökké. Ámen

