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HAMVAZÓSZERDA 
Tartsatok 

bűnbánatot és 
higgyetek az 

Evangéliumban!

NAGYSZOMBAT 
Imádkozom a 

megszentelt életet 
élőkért.

http://papaimisszio.hu

HÚSVÉTVASÁRNAP 
Krisztus feltámadt 

alleluja! Ima: a 
jámbor Istenhez hű 

emberekért.

Imádkozom Ferenc 
pápáért és új 
hivatásokért!

Nagyböjt 4. 
vasárnapja. 

Megköszönöm a 
missziós vezetőmnek 

a kitartó és lelkes 
önkéntes munkáját. 

Nagyböjt 5. vas. Ma az 
engedelmességre 

törekszem, mindent 
első szóra teljesítek, 

nem lustálkodom egy 
picit se.

Napi hibáimat 
megbeszélem 

Jézussal. 
(bűnbánat!)

Ma igyekszem több 
olyat tenni,

aminek
Jézus örül.

Imádkozom a 
papokért, 

nővérekért, és 
minden emberért, 

aki az Istent 
szolgálja.

Lemondásommal 
támogatom a 

pakisztáni 
gyermekek 
misszióját.

Békére és 
szeretetre 

törekszem, 
bocsánatot kérek, 

vagy megbocsátok!

Békére és 
szeretetre 

törekszem, 
bocsánatot kérek, 

vagy megbocsátok!

Példakép szeretnék 
lenni az iskolában, 

ma különösen is 
�gyelmes leszek 

mindenkivel.

Megvígasztalom a 
szomorkodókat!

NAGYCSÜTÖRTÖK 
Ma Krisztus 

egyházáért, a 
keresztényekért 

imádkozom.

NAGYPÉNTEK 
Elhívom a családomat 

a nagypénteki 
keresztútra! 

Imádkozom a 
bűnösökért!

Imádkozom 
minden élő 
emberért!

Valamivel örömet 
szerzek a szüleim-
nek és a testvére-

imnek.

Napi hibáimat 
megbeszélem 

Jézussal.    Elmegyek 
és meghívom a 

missziós barátaimat 
is a keresztútra!

Ma elektronikus 
böjtöt tartok. TV 

és számítógép 
helyett Bibliát 

olvasok.

Ma elektronikus 
böjtöt tartok. TV 

és számítógép 
helyett Bibliát 

olvasok.

VIRÁGVASÁR-
NAP Imádkozom 

a pápáért és új 
hivatásokért.

Példakép 
szeretnék lenni 

az iskolában, ma 
különösen is 

�gyelmes leszek 
mindenkivel.

Semmiért sem 
panaszkodom, 
keresem a nap 

örömeit.

A héten minden 
este 

megköszönöm 
Jézusnak a sok 
jót amit velem 

tett.

Elolvasom a 10 
parancsolatot és 
gondolkodom, 
hogy megszeg-

tem-e
valamelyiket.

Imádkozom az 
üldözött keresz-

tényekért és a 
világ békéjéért!

Valamivel örömet 
szerzek a

szüleimnek és a
testvéreimnek.

Beszélek a 
hitemről 

annak, akit 
érdekelhet a 

vallás.

Imádkozom az 
üldözött keresz-

tényekért és a világ 
békéjéért!

Elmegyek és 
meghívom a 

missziós barátai-
mat is

a keresztútra!

Semmiért sem 
panaszkodom, 
keresem a nap 

örömeit.

Példakép szeretnék 
lenni az iskolában, 

ma különösen is 
�gyelmes leszek 

mindenkivel.

Imádkozom a 
világ minden 
misszionári-

usáért.

Imádkozom 
minden meghalt 

emberért.

A böjt ima nélkül 
fogyókúra. Minden 
nap kis imára és kis 

áldozatra 
törekszem.

Imádkozom az 
éhező gyerme-

kekért. Megkínálok 
valakit az 

uzsonnámból.

Nagyböjt 1. 
vasárnapja. Ma 

elmondom 
anyunak, hogy 
miért szeretem

őt.

Nagyböjt 2. 
vasárnapja. 
Felhívom a 

nagyszüleimet 
telefonon.

Segítek a bevásárlás-
ban, lemondásom-
mal támogatom a 

pakisztáni gyerme-
kek misszióját.

Rosszalkodó 
társamat szeretet-

tel �gyelmez-
tetem, és 
segítem a 

jóra.

Pénteki bűnbánati 
napon vállalok 

valami lemondást 
és az árát a 

perselybe rakom.

Pénteki bűnbánati 
napon vállalok 

valami lemondást 
és az árát a 

perselybe rakom.

Segítek 
otthon a házi 
munkában!

Segítek 
otthon a házi 
munkában!

Nagyböjt 3. 
vasárnapja.

Ma aput szeretem 
jobban és a 

kedvébe járok.

Megbocsátok
az ellenem
vétőknek.
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