Ö r ö kb e fo g ad á s i ki l e n c e d

Kilenced Szent Józsefhez
az örökbefogadás útján lévőkért
Szent Józsefnek, Jézus nevelőapjának közbenjárását kérve
imádkozzunk, hogy az Úr áldja meg mindazokat,
akik az örökbefogadás útján járnak.
Emlékezve arra az irgalomra,
amelyet mennyei Atyánk tanúsított irántunk,
azért is imádkozzunk,
hogy szavaink és tetteink által
az ő irgalmasan kinyújtott kezével találkozhassanak,
és mindenki megismerje mennyei Atyánk gondoskodását,
akinek szeretete minden ember iránt „szívének legmélyéről fakad,
mint mély, természetes érzés,
mely egyszerre gyengédség és együttérzés,
könyörület és megbocsátás”.
(Misericordiae vultus bulla, mellyel Ferenc pápa meghirdette
az irgalmasság rendkívüli jubileumi évét, 6. pont).

A gyermeküket örökbe adó édesanyákért
Részlet a Szentírásból
A fáraó ezt a parancsot adta minden alattvalójának: „Minden fiút, aki a
hébereknél születik, vessetek a folyóba, de a lányokat hagyjátok mind
életben.” Egy Lévi törzséből való férfi elment, és feleséget vett saját
nemzetségéből. Ez fogant és fiút szült. Látta, hogy milyen szép, ezért három
hónapon át titkolta. Amikor már lehetetlen volt tovább rejtegetnie,
papiruszkosarat készített neki, s bekente aszfalttal meg szurokkal. Beletette a
kisgyermeket és elhelyezte a nád közé, közel a folyó partjához. A gyermek
nővére a közelben maradt, hogy lássa, mi történik vele. Akkor a fáraó leánya
lejött fürdeni a folyóhoz, kísérői közben a parton sétáltak. Észrevette a kosarat
a nád között, s odaküldte szolgálóját, hogy vegye ki. Amikor kibontotta, látta,
hogy egy nyöszörgő gyermek van benne. Részvét ébredt benne iránta. […] A
Mózes nevet adta neki, melynek jelentése: „A vízből húztam ki.”
(Kivonulás könyve 1,22; 2,1–6.10)
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Csendes elmélkedés
Imádság
Mennyei Atyánk,
áldj meg minden várandós nőt,
aki örökbe adja gyermekét,
és aki talán fiatal, és tele van félelemmel.
Annyira szeretik gyermeküket,
hogy egy szerető családra akarják rábízni.
Áldj meg minden olyan nőt is,
aki már azzal megmutatta anyai áldozatos szeretetét,
hogy örökbefogadási tervet készített gyermeke számára.
Add nekik a te bátorságodat és békédet.
Krisztus, a mi Urunk által.
Ámen.

Ima Szent Józsefhez
Szent József, bár Mária beszámolója
bizonyára felzaklatta lelkedet,
te bíztál Isten ígéreteiben.
Erzsébet is, aki meddőnek hitte magát,
bízott Isten ígéreteiben,
és fiút szült, Jánost,
aki a Messiás eljövetelét hirdette.
Hallgasd meg minden édesanya imáját,
aki örökbe adja gyermekét,
és járj közben értük nevelt Fiadnál, a mi Megváltónknál.
Szent József, Szűz Mária házastársa,
könyörögj érettünk!

Záróimák
Miatyánk, Üdvözlégy, Dicsőség.
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A gyermeküket örökbe adó édesapákért
Részlet a Szentírásból
Annyira szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta oda, hogy aki hisz
benne, az el ne vesszen, hanem örökké éljen.
(János evangéliuma 3,16)

Csendes elmélkedés
Imádság
Mennyei Atyánk, szavad által teremtetted az egész világot,
s szavad által fogant meg és lett emberré Fiad.
Áldd meg valamennyi örökbefogadásra szánt gyermek édesapját.
Segítsd őket, hogy mindig tudatában legyenek,
mennyire szereted őket,
ahogyan ők is mindig szeretni fogják gyermekeiket.
Adj nekik bátorságot és békét!
Ámen.

Ima Szent Józsefhez
Szent József, te is ismerted a félelmet és a kételyt,
mégis mindig bíztál Isten akaratában.
Hallgasd meg ezeknek az édesapáknak az imáit,
és vidd őket Jézushoz!
Szent József, te mindig hűséges vagy, te mindig szeretsz,
könyörögj érettünk!

Záróimák
Miatyánk, Üdvözlégy, Dicsőség.
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Az örökbeadásra szánt gyermekek hozzátartozóiért
Részlet a Szentírásból
Az én parancsom az, hogy szeressétek egymást, amint én szerettelek
benneteket. Senki sem szeret jobban, mint az, aki életét adja barátaiért. Ha
megteszitek, amit parancsolok nektek, a barátaim vagytok. Nem nevezlek
többé szolgának benneteket, mert a szolga nem tudja, mit tesz ura.
Barátaimnak mondalak benneteket, mert amit hallottam Atyámtól, azt mind
tudtul adtam nektek. Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak
benneteket, s arra rendeltelek, hogy menjetek, teremjetek gyümölcsöt,
maradandó gyümölcsöt. Akkor mindent megad nektek az Atya, amit a
nevemben kértek tőle. Ezt a parancsot adom nektek: szeressétek egymást!
(János evangéliuma 15,12–17)

Csendes elmélkedés
Imádság
Urunk, Jézus, szavaiddal és a szentségekben
állandóan tudatosítod bennünk,
mennyire szeretsz mindannyiunkat.
Add, hogy sose felejtsük el azt a gyengéd együttérzést és irgalmat,
amelyet irántunk tanúsítottál és tanúsítasz.
Önts mély szeretetet szívünkbe a szenvedők iránt,
és segíts, hogy az irgalmas Atya arcát tükrözzük.
Add, hogy az örökbefogadásra szánt gyermek rokonai
szeretettel támogassák az édesanyát,
amikor a szeretetet és az életet választja.
És add, hogy ezek a rokonok folyamatos támogatásra leljenek
mások kedvességében és biztatásában.
Adj mindenkinek bölcsességet és megértést,
hogy kegyelmed eszközei lehessünk.
Ámen.
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Ima Szent Józsefhez
Szent József, te az angyal vezetésével támogattad Máriát,
amikor igent mondott arra, hogy világra hozza Isten Fiát.
Az Úrban bízva kísérted őt ezen az úton,
védelmedet nyújtottál neki, és állhatatos szeretettel vetted körül.
Segíts imáiddal,
hogy az örökbefogadásra szánt gyermek családtagjai
szeretettel támogassák a gyermek édesanyját,
és ők is támogatásra leljenek a rokonok és barátok nyitott szívében.
Kérünk, járj közben ezekért a rokonokért,
hogy Isten gyengédségének közvetítői legyenek,
és ők is rátaláljanak irgalmas szeretettel kinyújtott kezedre.
Szent József, a családok oszlopa,
könyörögj érettünk!

Záróimák
Miatyánk, Üdvözlégy, Dicsőség.

Az örökbefogadásra váró gyermekekért
Részlet a Szentírásból
Akkor gyermekeket vittek hozzá, hogy tegye rájuk a kezét és imádkozzék
fölöttük. A tanítványok elutasították őket. Jézus azonban így szólt:
„Hagyjátok csak a gyermekeket, ne akadályozzátok meg őket, hadd jöjjenek
hozzám, hisz ilyeneké a mennyek országa!”
(Máté evangéliuma 19,13–14)

Csendes elmélkedés
Imádság
Urunk, Jézus, te a gyermekek ártatlanságában
megláttad azokat a tulajdonságokat,
amelyek méltóvá tesznek bennünket Isten országára:
bizalom, öröm, alázat, engedelmesség és hűség.
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Áldj meg minden örökbefogadásra váró gyermeket.
Szeretetre vágynak: találják meg azt igazán szerető szülőkben.
Állandóságot szeretnének: találjanak élő hitben gyökeret vert otthonra.
Elfogadást keresnek: találjanak őszinte elismerésre és támogatásra.
És mindig tudják,
hogy te meg nem fogyatkozó szeretettel szereted őket,
és lakozzék szívükben mindig annak öröme, hogy szerethetnek Téged.

Ima Szent Józsefhez
Szent József, te otthonodba fogadtad a gyermek Jézust,
törődtél mindennapi szükségleteivel,
és segítetted őt növekedni bölcsességben, korban és kedvességben.
Hallgasd meg valamennyi gyermek imáját,
akik szerető otthonra várnak,
és járj közben értük szent Fiadnál, a mi Megváltónknál,
Urunknál, Jézus Krisztusnál.
Szent József, őrző és védelmező,
könyörögj érettünk!

Záróimák
Miatyánk, Üdvözlégy, Dicsőség.

Az örökbefogadni szándékozó házaspárokért
Részlet a Szentírásból
Akiket Isten Lelke vezérel, azok Isten fiai. Nem a szolgaság lelkét kaptátok
ugyanis, hogy ismét félelemben éljetek, hanem a fogadott fiúság Lelkét
nyertétek el, általa kiáltjuk: Abba, Atya! A Lélek maga tesz tanúságot
lelkünkben, hogy Isten gyermekei vagyunk. Ha pedig gyermekei, akkor
örökösei is: Istennek örökösei, Krisztusnak társörökösei. Előbb azonban
szenvednünk kell vele együtt, hogy vele együtt meg is dicsőüljünk.
(Rómaiaknak írt levél 8,14–17)
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Csendes elmélkedés
Imádság
Mennyei Atyánk,
te vagy az élet és a szeretet szerzője.
Nevünkön szólítottál bennünket,
fiaiddá és leányaiddá tettél bennünket,
és terved van életünkkel.
Ha az a te akaratod,
áldd meg azokat, akik örökbe szeretnének fogadni,
adj nekik nagylelkű szívet,
küldj nekik egy gyermeket, akit szerethetnek
és akivel megoszthatják irántunk tanúsított nagy szeretetedet.
Jézus Krisztus, a mi Urunk által.
Ámen.

Ima Szent Józsefhez
Szent József,
te ismered az örökbefogadásra váró házaspárok szívének vágyakozását.
Sok szeretetet tudnak adni,
és szeretnék szeretetüket egy gyermeknek ajándékozni.
Ahogyan Máriát és Jézust názáreti otthonodba vitted,
úgy az apaság és anyaság kegyelmét is add meg nekik.
Kérjük, járj közben mennyei Atyánknál.
Szent József, Jézus nevelőapja,
könyörögj érettünk!

Záróimák
Miatyánk, Üdvözlégy, Dicsőség.
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Az örökbefogadott gyermekekért
Részlet a Szentírásból
Én majd kérem az Atyát, és más vigasztalót ad nektek: az Igazság Lelkét, aki
örökké veletek marad. A világ nem kaphatja meg, mert nem látja és nem
ismeri. De ti ismeritek, mert bennetek van és bennetek marad. Nem hagylak
árván benneteket, hanem visszajövök hozzátok. Rövid idő, s a világ nem lát
többé, ti azonban láttok, mert én élek, és ti is élni fogtok majd. Azon a napon
majd megtudjátok, hogy Atyámban vagyok, ti bennem, s én bennetek. Aki
ismeri és teljesíti parancsaimat, az szeret engem. Aki szeret engem, azt Atyám
is szeretni fogja. Én is szeretni fogom, és kinyilatkoztatom magam neki.
(János evangéliuma 14,16–21)

Csendes elmélkedés
Imádság
Mennyei Atyánk, mindannyian örökbefogadott gyermekeid vagyunk,
nem a test vagy a vágy által,
hanem szeretett Fiad, Jézus Krisztus megtestesülésének ereje által.
Áldd meg a gyermekeket, akiket új családba fogadtak örökbe,
hogy megtapasztalhassák azt a szeretetet, amelyet te tanúsítottál irántunk,
és amely az anya gyermeke iránti szeretetét is felülmúlja.
A nehéz átmenetek között
és a beilleszkedés közben tapasztalt nehézségek ellenére
add meg valamennyi örökbefogadott gyermeknek azt a kegyelmet,
hogy el tudja fogadni új családját,
és bízni tudjon örökké tartó atyai gondoskodásodban.
Jézus Krisztus, a mi Urunk által.
Ámen.

Ima Szent Józsefhez
Szent József, Jézus Krisztus alázatosan elfogadott téged földi apjának,
és engedelmeskedett neked és Szűz Máriának.
Jézust saját fiadként nevelted, védelmezted minden bajtól,
törődtél mindennapi szükségleteivel, és teljes szívedből szeretted.
Imádkozz minden örökbefogadott gyermekért:
a csecsemőkért, a kisgyermekekért, a tizenévesekért.
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Hallgasd meg az elfogadás és szeretet iránti mély vágyaikat,
és segítsd őket, hogy ne legyen bennük szorongás.
És amikor imádkoznak, járj közben értük az Atyánál.
Szent József, a gyermek Jézus őrzője,
könyörögj érettünk!

Záróimák
Miatyánk, Üdvözlégy, Dicsőség.

Az örökbefogadó anyákért
Részlet a Szentírásból
Jézus keresztje alatt ott állt anyja, anyjának nővére, Mária, aki Kleofás
felesége volt és Mária Magdolna. Amikor Jézus látta, hogy ott áll az anyja és
szeretett tanítványa, így szólt anyjához: „Asszony, nézd, a fiad!” Aztán a
tanítványhoz fordult: „Nézd, az anyád!”
(János evangéliuma 19,25–27)

Csendes elmélkedés
Imádság
Szerető, irgalmas Atyánk,
állandó jelenléteddel és bőséges kegyelmeddel
ismered minden szükségletünket.
Áldj meg minden nőt, aki gyermeket fogadott örökbe.
Ők annyira értékelték az élet ajándékát, a te adományodat,
hogy befogadtak egy gyermeket otthonukba,
megnyitották előtte szívüket és életüket.
Segítsd őket, hogy megismerjék szerető gondviselésedet,
és vezesd őket az anyaság útján.
Jézus Krisztus, a mi Urunk által.
Ámen.
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Ima Szent Józsefhez
Szent József, Szűz Mária házastársa,
te közvetlen tanúja voltál az anyaságból fakadó örömnek.
Légy figyelemmel e nők szükségleteire,
akik arra vágytak, hogy örökbefogadhassanak egy gyermeket.
Bátoríts minden örökbefogadó anyát,
hogy férjük támogatásával
megismerjék azt az örömöt, amely abból fakad,
hogy egész életükben anyaként, nevelőként és barátként szolgálhatnak.
Járj közben értük az Atyánál.
Szent József, Isten anyjának házastársa,
könyörögj érettünk!

Záróimák
Miatyánk, Üdvözlégy, Dicsőség.

Az örökbefogadó apákért
Részlet a Szentírásból
Jézus Krisztus születésének ez a története: Anyja, Mária, Józsefnek a jegyese,
még mielőtt egybekeltek volna, úgy találtatott, hogy gyermeket fogant a
Szentlélektől. Férje, József igaz ember volt, nem akarta a nyilvánosság előtt
megszégyeníteni, ezért úgy határozott, hogy titokban bocsátja el. Míg ezen
töprengett, megjelent neki álmában az Úr angyala, és így szólt hozzá: „József,
Dávid fia, ne félj magadhoz venni feleségedet Máriát, hiszen a benne fogant
élet a Szentlélektől van! Fiút szül, akit Jézusnak nevezel el, mert ő szabadítja
meg népét bűneitől.” […] József erre fölébredt álmából és úgy tett, ahogy az
Úr angyala parancsolta: magához vette feleségét.
(Mátvé evangéliuma 1,18–21.24)

Csendes elmélkedés
Imádság
Az apaság Istentől ered,
így hozzád imádkozunk, Mindenható Atyánk,
azokért a férfiakért, akik gyermeket fogadtak örökbe.
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Adj nekik útmutatásodra fogékony elmét,
türelmes hangot és szeretető szívet.
Segítsd őket, hogy megismerjék az akaratod követéséből fakadó örömöt,
és tükrözzék állandó és változatlan szeretetedet.
Jézus Krisztus, a mi Urunk által.
Ámen.

Ima Szent Józsefhez
Szent József, Jézus nevelőapja,
te is otthonodba fogadtál egy gyermeket, aki nem tőled származott,
mert engedelmeskedtél Isten tervének.
Bátorítsd az örökbefogadó apákat,
hogy feleségük támogatásával
megismerjék az óvó és védelmező apai szolgálatból fakadó örömöt.
Szent József, az apák védőszentje,
könyörögj érettünk!

Záróimák
Miatyánk, Üdvözlégy, Dicsőség.

Az örökbefogadó családok összes tagjáért
Részlet a Szentírásból
Meghajtom térdemet az Atya előtt; tőle származik minden atyaság az égben és
a földön. Adja meg nektek […], hogy gyökeret verjetek és alapot vessetek a
szeretetben. Akkor majd fel tudjátok fogni az összes szenttel együtt, mi a
szélesség és a hosszúság, a magasság és a mélység, megismeritek Krisztusnak
minden értelmet meghaladó szeretetét, és beteltek az Isten egész teljességével.
(Efezusiaknak írt levél 3,14–15.17–19)
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Csendes elmélkedés
Imádság
Istenünk, Atya, Fiú és Szentlélek,
te egy Isten vagy, és szeretetkapcsolatban élsz.
Amikor Krisztus emberré lett,
megosztottad ezt az isteni szeretetet az emberiséggel,
és örökre eljegyezted a földet a mennyel.
Áldd meg mindazokat, akik örökbefogadott gyermekekről gondoskodnak.
Adj nekik nagylelkű és megértő szívet.
Segíts, hogy mindnyájan jóindulatúak és befogadók legyünk,
hogy minden nemzet, faj és nyelv
családod tagjaiként békében élhessen együtt.
Jézus Krisztus, a mi Urunk által.
Ámen.

Ima Szent Józsefhez
Szent József, te Máriát és Jézust otthonodba fogadtad.
Követted a törvény előírásait,
bemutattad Jézust a templomban,
megtanítottad őt az ácsmesterség fortélyaira,
és nap mint nap megosztottad vele azokat a hagyományokat,
amelyek az általa beteljesítendő ígéreteken alapultak.
Hallgasd meg a testvérek, nagyszülők, nagynénik és nagybácsik,
az örökbefogadott gyermekek egész családjának imáit.
Legyenek számukra a szeretetteljes befogadás és az élő hit forrása.
Szent József, Dávid leszármazottja,
könyörögj érettünk!

Záróimák
Miatyánk, Üdvözlégy, Dicsőség.
(Fordította: Tőzsér Endre SP)
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