PROHÁSZKA IMASZÖVETSÉG

PROHÁSZKA IMASZÖVETSÉG

Vállalt kötelezettségek:
• Naponta imádkozik szent papokért és papi, szerzetesi
hivatásokért (imádság a túloldalon)
• Hetente legalább ¼ órányi szentségimádást végez
papokért, hivatásokért, vagy ugyanennyi idıben olvassa a
Szentírást
• Lehetısége szerint anyagilag támogatja a papképzést
• Lehetısége szerint részt vesz az Imaszövetség tagjaként
az évi – október 10-hez kapcsolódó – Prohászka misén a
székesfehérvári Prohászka emléktemplomban
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JELENTKEZÉSI LAP

JELENTKEZÉSI LAP

Név: ........................................................................
Foglalkozás: ...........................................................
Cím: .......................................................................
Tel: .........................................................................
Születési év:............................................................
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Aláírásommal igazolom, hogy tagja kívánok lenni a
Prohászka Imaszövetségnek, és lelkiismeretesen vállalom a
tagsági kötelezettségek teljesítését.
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Köszönjük papjainkat, akik feléd vezetnek, segítenek bennünket
életünk útjain.
Szenteld meg ıket, hogy szentek legyenek, és szentül
szolgáltassák ki szentségeidet! Óvd meg ıket a veszélyektıl és
adj nekik sok neked tetszı örömet bennünk Téged szolgáló
életükben!
Adj új papi és szerzetesi hivatásokat! Hívj szolgálatodba fiatal
fiúkat és lányokat, és ha Neked úgy tetszik, hívj az én
családomból is, hogy ık magukat neked adva, a világról
lemondva neked tetszı, boldog életet éljenek!
Szőz Mária, az Egyház és a papok Édesanyja, könyörögj
érettünk!
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