
IMÁDSÁGOK SZENTÁLDOZÁS ELŐTT 

 
Fehér szent Ostyában, Jézus, Te vagy jelen, 
Hiszek, bízom Benned, imádlak, szeretlek. 
Bánom, hogy szívedet bűnökkel sebeztem, 
Jó leszek ezentúl, jöjj hozzám, légy velem. 
 
Kitárom szívemet, térj be hozzám kérlek, 
Oly nagyon akarlak szeretni én Téged. 
Jézusom, melegítsd szívem szeretetre, 
Hogy meleg lakásod legyen neked benne. Ámen. 

 

Uram, Jézus Krisztus, erősen hiszem,  
hogy ez a te szent tested és véred, melyet értünk adtál. 
Tisztítsd meg szívemet és lelkemet, és segíts,  
hogy egész életemben neked éljek, Ámen. 

 

Mindenható, örök Isten, íme egyszülött Fiadnak, a mi Urunk, Jézus 
Krisztusnak szentségéhez járulok. Úgy közeledem, mint szegény, 
egyszerű teremtmény az ég és föld Urához. Kérlek azért végtelen 
irgalmadra, légy kegyes betegségemet meggyógyítani, 
tisztátalanságomat megmosni, vakságomat megvilágítani, 
szegénységemet gazdagítani, hogy az angyalok Kenyerét, uralkodók 
Urát oly hittel vegyem magamhoz, mint az lelkem üdvösségére a 
leghasznosabb. Engedd, hogy a kenyér színe alatt rejtőző kedves 
Fiadat, kivel most földi vándorlásomban egyesülni akarok, egykor az 
örökkévalóságban színről színre is megláthassam. Ki Veled és a 
Szentlélekkel él és uralkodik, mindörökkön örökké. Ámen. 
 
 
 
 
 



IMÁDSÁGOK SZENTÁLDOZÁS UTÁN 

 
 
Krisztus lelke, szentelj meg engem, 
Krisztus teste, üdvözíts engem, 
Krisztus vére, ihless meg engem. 
Krisztus oldalából folyó víz, tisztíts meg engem, 
Krisztus szenvedése, erősíts engem, 
Ó édes Jézus, hallgass meg engem. 
Ne engedd, hogy elszakadjak tőled. 
A gonosz ellenségtől oltalmazz engem, 
Halálom óráján hívj el engem, 
És juttass el magadhoz engem, 
Hogy szentjeiddel dicsérjelek Téged, 
Mindörökkön örökké. Ámen. 

 

Íme, jóságos, édes Jézusom, térdre borulok szent színed előtt és lelkem 
egész buzgóságával kérlek és könyörgök hozzád, kegyeskedjél 
szívembe önteni a hit, remény és szeretet élő érzelmeit, bűneim fölött 
igaz bánatot és azok jóvátételére elszánt, erős akaratot. 
Megilletődéssel és szívbeli fájdalommal veszem fontolóra öt szent 
sebedet és elmélkedem fölöttük, szemem előtt tartva, amit már Dávid 
próféta mondott rólad, jóságos Jézus: „Átlyukasztották kezemet és 
lábamat, megszámlálták minden csontomat." 

 

Hozzám jöttél Jézus, ég és föld Királya, 
Kicsiny gyermekednek szegényes házába. 
Hódolva borulok lábaid elébe, 
Hittel, imádással áldásodat kérve. 

Köszönöm Jézusom, hogy az enyém lettél, 
Kérlek, hogy szívemben örök lakást vegyél. 
Maradj mindig nálam, ne hagyj már el soha, 
Szeretlek, kincsem nincs, szívem adom oda. Ámen. 



 

Köszönöm, Jézusom, hogy eljöttél hozzám,  
maradj velem mindig, te irányítsál. 
Formáld a jót, mit elkezdtél bennem,  
jelenléted öröme járjon át egészen. 
Segíts nekem, kérlek, vigyázni magamra,  
segíts, hogy másoknak segíteni tudjak. 
Jóságot, megértést, békét sugározzak,  
irányíts, alakíts, tied vagyok, Uram. 

 

Átölellek Jézusom és szívembe zárlak, 
A szent angyalokkal hódolva imádlak. 
Köszönöm, hogy értem az égből lejöttél, 
Fehér szentostyában szívembe költöztél. 
 
Bocsásd meg, hogy eddig sokszor rosszat tettem, 
De most kegyelmeddel erősíts meg engem. 
Áldd meg édesapámat és édesanyámat, 
Tehozzád emelem imámat. Amen. 
 
 

 


