
A SZENTATYA IMASZÁNDÉKAI A 2018-AS ÉVRE,  

AMELYEKET AZ IMAAPOSTOLSÁGRA BÍZOTT 
 

 

JANUÁR – Evangelizációs 

Ázsia vallási kisebbségeiért: Hogy az ázsiai 

országokban a keresztények és más vallási 

kisebbségek hitüket teljes szabadságban él-

hessék meg. 

 

FEBRUÁR – Egyetemes 

A korrupció ellen: Hogy akiknek anyagi, po-

litikai vagy spirituális hatalmuk van, ne 

hagyják befolyásolni magukat a korrupció-

tól.  

 

MÁRCIUS – Evangelizációs 

A lelkek megkülönböztetésére való felké-

szültségért: Hogy az egész Egyház felismerje 

a lelkek megkülönböztetésére való felké-

szültség sürgető szükségességét mind sze-

mélyes mind közösségi szinten.  

 

ÁPRILIS – Egyetemes 

A gazdasági felelősséggel bírókért: Hogy a 

gazdaság szellemi és gyakorlati felelőseinek 

meglegyen a bátorságuk ahhoz, hogy a kire-

kesztő gazdaságot elvessék, és új utakat tud-

janak nyitni. 

 

MÁJUS – Evangelizációs 

A laikusok missziójáért: Hogy a laikus hívők 

kreativitásukat latba vetve napjaink kihívá-

sainak szolgálatában eleget tegyenek sajátos 

küldetésüknek.  

 

JÚNIUS – Egyetemes 

A közösségi médiáért: Hogy a közösségi mé-

dia előmozdítsa a szolidaritást és a másik 

tiszteletét a maga különbözőségében. 

 

 

JÚLIUS – Evangelizációs 

A papok lelkipásztori küldetéséért: Hogy a 

papok, akik fáradtan és magányosan végzik 

lelkipásztori munkájukat, segítve és megerő-

sítve érezzék magukat az Úrral való barátság 

és a testvérek által.  

 

AUGUSZTUS – Egyetemes 

A családokért: Hogy a politika és gazdaság 

nagy döntései óvják a családokat, mint az 

emberiség kincsét. 

 

SZEPTEMBER – Egyetemes 

Afrika fiataljaiért: Hogy az afrikai kontinens 

fiataljai hozzáférhessenek a tanuláshoz és a 

munkához. 

 

OKTÓBER – Evangelizációs 

Az Istennek szenteltek küldetéséért: Hogy az 

Istennek szentelt férfiak és nők felébresszék 

magukban a missziós buzgóságot, és legye-

nek jelen a szegények, a kirekesztettek, és 

azok között, akik nem tudják hallatni a hang-

jukat. 

 

NOVEMBER – Egyetemes 

A béke szolgálatáért: Hogy a szív és a párbe-

széd szava mindig felülkerekedjen a fegyve-

rek szaván. 

 

DECEMBER – Evangelizációs 

A hit továbbadásának szolgálatáért: Hogy 

azok, akik a hit továbbadásának szolgálatá-

ban állnak a kultúrákkal való párbeszédben 

megtalálják ehhez a megfelelő nyelvezetet. 

 


