
 

Imádságaink 
 

Reggeli imák 

Szívből kérlek Istenem, 

ma egész nap légy velem.  

Segíts meg, hogy jó legyek,  

mindenkivel jót tegyek. 

Ha rám nézem e napon, 

öröm legyen arcodon. Ámen 

 

 

Én Istenem felébredtem, 

Te őrködtél én felettem. 

Köszönöm, hogy megtartottál, 

Hogy felettem virrasztottál. 

El ne hagyj a mai napon, 

Légy kísérőm a jó úton, 

Hogy parancsod meg ne szegjem, 

Jézusomat hűn kövessem. Ámen 

 

 

Édes Jézus szeretlek, 

Tudom, szeretsz engem. 

Neked adom a napom, 

örömöm és bánatom. 

Legyen tied mindenem, 

egész kicsi életem. Ámen 

 

 

Kinyitom a kis szívemet, 

kis Jézusom, jöjj be hát! 

Legyen az én gyermekszívem 

a te meleg kis szobád. Ámen 

 

 

 

 



 

Imák lefekvés előtt 

Kis kezemet összetéve  

imádkozom reggel, este. 

Elmondom, hogy boldog vagyok, 

az Istennek hálát adok. Ámen 

 

 

Őrangyalom, szívből kérlek, 

Bűntől, bajtól őrizzél meg! 

Életemben légy vezérem, 

Halálomkor állj mellettem! 

Ámen. 

 

Két kezedbe Istenem, 

gyermekszívem leteszem. 

Kinyitom az ajtaját, 

napsugarad járja át. 

Hitem fényét, melegét, 

szívem minden örömét, 

tőled kaptam Istenem, 

őrizd meg az életem. Ámen 

 

 

Kezed közé leteszem 

elmúlt napom, Istenem. 

Minden munkám, örömöm, 

ami jó volt, köszönöm. 

Ígérem, még jobb leszek, 

őrizd Uram gyermeked! Ámen 

 

 

 

Én Istenem, Jóistenem, 

Lecsukódik már a szemem. 

De a tiéd nyitva Atyám, 

Amíg alszom, vigyázz reám!  

 

Vigyázz az énszüleimre,  

Meg az én kis testvéremre, 

Mikor a nap újra felkel, 

Csókolhassuk egymást reggel. 

Ámen. 

 



 

Imák étkezés előtt és után 

Édes Jézus, légy vendégünk, 

Áldd meg, amit adtál nékünk! 

Adjad Uram, hogy jól essék, 

Jézus neve dicsértessék! Ámen. 

 

 

 

Édes Jézus éhes vagyok,  

Köszönöm, hogy enni kapok. Ámen 

Aki ételt, italt adott, 

Annak neve legyen áldott! 

Mi jól laktunk, hála Isten, 

Annak is adj, kinek nincsen! Ámen. 

 

 

 

Édes Jézus jóllaktam, 

Köszönöm, hogy enni kaptam. Ámen 

 

 



 

Imák különböző alkalmakra 

Szent Margit és minden szentek 

Isten előtt örvendeznek,  

imádkoznak buzgón értünk, 

hogy mi is a mennybe térjünk. Ámen 

 

 

 

Szeress engem, jó Istenem, 

szüleimet tartsd meg nekem! 

Oltalmazd meg óvodánkat, 

áldd meg a mi szép hazánkat! Ámen 

Gárdonyi Géza: Hálaima 

 

Atyám, számon tartasz 

minden kis fűszálat, 

utolsó porszem is 

felírva Tenálad. 

 

Híven gondot viselsz 

az égi madárra, 

öledben a gyermek, 

öledben az árva. 

 

Legyen áldás mindig 

apámon, anyámon, 

magyarok szép földjén, 

szegény jó hazámon! Ámen 

 

 

 

 

 

 

 

Imádsággal köszöntelek 

Szűz Mária, jó anyám,  

dicsérlek az angyalokkal, 

kérlek, add áldásod rám. Ámen 


