
MÁRTON ÁRON IMAKILENCED 
 
BEVEZETÉS 

Celebráns: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. 
Válasz: Ámen. 
C. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítő 
ereje legyen mindnyájatokkal! 
V. És a te lelkeddel! 
 
A celebráns ezekkel vagy más szavakkal köszönti az imádkozó közösséget: 
Kedves Testvéreim! Azért gyűltünk össze, hogy Isten szolgája Márton Áron püspök 
boldoggá avatásáért imádkozzunk és az ő közbenjárását kérve, hitünkben megerősödjünk. 
Kérjük a Szentlélek Úristent, hogy nyissa meg szívünket, hogy hitvalló püspökünk példáját 
szemlélve felismerjük és megtegyük az Úr akaratát! 
 
ELMÉLKEDÉS 
Lásd az Imádkozzunk Áron püspökkel! imakönyv megfelelő oldalán (37-65). 
 
(C. Rövid csendes imában mélyítsük el szívünkben ezeket a gondolatokat.) 
 
VÁLASZOS IMA ÉS KÖNYÖRGÉS 
Lásd az Imádkozzunk Áron püspökkel! imakönyv megfelelő oldalán (37-65). 
A könyörgés után következhet egy, a nap témájához illő egyházi ének. 
 
MIATYÁNK 

C. Üdvözítőnk parancsára és isteni tanítása szerint így imádkozunk: Miatyánk… 
 
ZÁRÓKÖNYÖRGÉS 

C. Könyörögjünk: Mindenható Istenünk, te Áron püspök szavaival bátorítottad, tanítottad, 
vigasztaltad, gyógyítottad népedet, életének példája ma is hitre, emberségre, kitartásra nevel 
bennünket. Adj nekünk tisztán látó szemet, a te hangodat meghalló szívet, valamint a te 
tanításodra és a bölcs intelemre figyelő értelmet, hogy Áron püspök példájára igaz 
gyümölcsöt teremjünk a te nagyobb dicsőségedre, aki élsz és uralkodol, mindörökkön 
örökké. V. Ámen. 
 
BEFEJEZÉS 
Ha pap vezeti a szertartást: 
C. Az Úr legyen veletek! 
V. És a te lelkeddel! 
C. Áldjon meg benneteket a mindenható 

Isten, az Atya, a Fiú + és a Szentlélek! 
V. Ámen. 
C. Menjetek békével! 
V. Istennek legyen hála! 

Ha nem pap vezeti a szertartást: 
C. Uram, hallgasd meg könyörgéseinket! 
V. És a mi kiáltásaink jussanak elődbe. 
C. Az Úr áldása szálljon le ránk és 

maradjon mindenkor mivelünk! 
V. Ámen. 

 

 
IMA ÁRON PÜSPÖK BOLDOGGÁ AVATÁSÁÉRT 
Istenünk, te Áron püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek 
védelmezője és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeid között 
tisztelhessük, tanítása és példája világító jel legyen mindannyiunk számára. Ámen. 
 
Záróének 


