
Imaszándékok 2021., december hónapban
Szentatya imaszándéka:
Evangelizációs: Hitoktatókért
Imádkozzunk a hitoktatókért, akik Isten Igéjének hirdetésére kaptak 
meghívást, hogy bátran és kreatívan tudjanak a Szentlélek erejében tanúságot 
tenni róla.

A hónapra jelzett új szándékok (Lábatlan):
P Mné E.: -Azért, hogy az Egyház pásztorai, és a szerzetesek életéből 
felismerjük az Evangéliumi tanácsok: a szegénység, a tisztaság és az 
engedelmesség, valamint az alázatosság és az erős hit értékét! – Azért, hogy a 
Szent Család legyen minden édesanya, édesapa, és a gyermekek példaképe, 
amilyen erős szeretetben éltek, alázattal, tisztelve egymást! – Nevelő- és 
Örökbefogadó szülőkért, és akiket magukhoz fogadnak gyermekeket, ez által 
nagy felelősséget vállalva; legyen meg az erős szeretetet az összetartó kötelék,
hogy egy családként éljenek! – a világ békéjéért!!! – Bármilyen betegségben 
szenvedőkért! – Adakozókért! – Szeretett jó szolgálat tevőkért! – Imádkozókért!
– Szegényekért! –  Hajléktalanokért, hogy tudjanak meleg helyre bekerülni a 
hideg tél be állta előtt!! – Azért, hogy aki rossz úton járt, ne kerüljön a 
Társadalom perifériára, kapjon lehetőséget, a megújuláshoz!

B.I.: – -Tudjuk megélni közösségben gondolkozva hitünket, nyitott szívvel, 
szeretetben, ellenségeskedés és gyűlölködés nélkül építeni Isten országát 
plébániáinkon.
Gné K. J.: – Beteg testvérünkért. –  Családjaink megtéréséért, egységéért. – 
A magyar ifjúságért, hogy találjanak példaképekre, és aszerint éljék az 
életüket. – Plébániaközösségünk fejlődéséért.

Plébános imaszándékai:   – A plébánia munkatársaiért, mindazokért, akik 
szolgálatot végeznek. 

Saját szándékaim:  ...
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