A Közösség tagjainak mindennapi imája
Mennyei Atyánk, minden ajándék és öröm
osztogatója, aki nekem az édesanyai hivatást
adtad, hálát adok neked és áldom szent Nevedet.
Úr Jézus! Kérlek, növeld hitemet, erősítsd reményemet és tökéletesítsd szeretetemet, hogy jó
keresztény édesanya lehessek.
Szentlélek Úristen, erősíts engem, hogy életem
minden nehézsége közepette se szűnjek meg
gyermekeink hitéért imádkozni.
(Minden könyörgés előtt mondjuk:) Segíts minket!
- hogy gyermekeinket életünk példájával vezessük
Tefeléd.
- hogy amikor gyermekeinkkel foglalkozunk,
jóságos higgadtság, tekintély és szeretet áradjon
belőlünk.
- hogy figyelemmel kövessük gyermekeink
jellembeli fejlődését és meg tudjuk óvni őket a
rossz környezeti befolyásoktól.
- hogy keresztény életünk oly vonzó legyen
gyermekeink számára, hogy azt kövessék és
másokra is átsugározzák.
- hogy gyermekeink tiszteljék Szentatyánkat,
ragaszkodjanak az Egyházhoz i és
együttműködjenek lelkipásztorainkkal.
- hogy ha gyermekeink közül valamelyik
meghívást kapna a papi vagy szerzetesi életre, azt
hálásan elfogadjuk és támogassuk.
- hogy gyermekeink életük csalódásai,
veszélyhelyzetei vagy testi megpróbáltatásai
közepette is megtapasztalják gondoskodó
szeretetedet.

- hogy ha az élet útvesztőiben egyik vagy másik
gyermekünk megrendülne hitében és letérne a
helyes útról, őt akkor is szeretetünkkel,
türelmünkkel és imáinkkal segítsük, hogy
visszataláljon Hozzád.
- hogy ha gyermekeink megbántanak, eltávolodnak tőlünk, vagy hálátlanok velünk
szemben, mi akkor is teljes bizalommal
terjesszük eléd kéréseinket.
- hogy férjeink megértsék, milyen fontos feladat
gyermekeink jellemének és hitének erősítése, és
szívből segítsék őket imáikkal is.
- hogy gyermekeink családjában a Te békéd és
szereteted uralkodjon, és unokáink is
erősödjenek hitükben.
- hogy amikor más édesanyákkal találkozunk, fel
tudjuk ébreszteni bennük a Közösségünkhöz
való tartozás vágyát.
Különösen könyörgök a mai napon (saját kérés)
gyermekért.
Könyörögjünk!
Szűz Mária, égi Édesanyánk, eszközöld ki
számunkra is azt az örömet, amiben Szent
Mónikának volt része, amikor láthatta fia
életében a hit diadalát.
Úr Jézus, kérünk add meg nekünk szülőknek és
gyermekeinknek azt a nagy kegyelmet, hogy majd
együtt örvendezhessünk a Te dicsőségedben az
egész örökkévalóságon át. Ámen.
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A SZENT MÓNIKA KÖZÖSSÉG
Madridban, az Akció Katolika gyűlésén egy édesanya felvetette: „Mit tehetünk mi édesanyák, hogy gyermekeink ne
veszítsék el hitüket?” A válasz egy imaközösség megalakulása volt, amely Szent Mónikát választották eszményképül.
A kis közösség 1987-ben megkapta a madridi bíboros-érsektől az Egyház hivatalos jóváhagyását. A közösség a világ más
országaiba is eljutott és egyre terjed. Hazánkba Róna Gábor jezsuita atya hozta el ennek a közösségnek a hírét. Az első
csoport Kalocsán jött létre 1992. augusztus 27-én alakult. 2005. január 28-án Dr. Erdő Péter bíboros, prímás, érsek úr
elfogadta felkérésünket és elvállalta közösségünk fővédnökének tisztségét.

A KÖZÖSSÉG JELLEGE

Könyörögjünk!
Irgalmas Istenünk, szomorúak
vigasztalója, te Szent Mónika
könnyes imádságát fiának,
Ágostonnak megtérésével
jutalmaztad. Közbenjárásukra
add, hogy bűneinket
megsirassuk és megbocsátó
kegyelmedet elnyerjük.
A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te
Fiad által, aki veled él és
uralkodik a Szentlélekkel
egységben, Isten mindörökkönörökké. Ámen.

A Közösség a krisztushivők jogi személyiséggel nem
rendelkező, országos magántársulása, mely az Egyházi
Törvénykönyv 321-326. kánonjai szerint működik. Mivel
jellemzően világi krisztushívőkből áll, laikusi magántársulásnak minősül (vö. CIC 327-329. k.).

A KÖZÖSSÉG CÉLJA

A Közösség alapvető célkitűzése ébren tartani az édesanyák
lelkében azt a felelősséget, amelyet gyermekeik megkeresztelésekor vállaltak; megmutatni az ima, az Istennel való
szoros kapcsolat erejét, mint a remény egyetlen igazi
forrását; magatartásukkal hirdetni az Egyházhoz való
tartozás fontosságát.

A K Ö Z Ö S S É G F E L A DATA

A Közösség feladatának tekinti minél több édesanyához
eljuttatni napi imájának szövegét, hogy az édesanyák
küldetésüknek érezzék gyermekeik hitének és lelki életének
megalapozását, tökéletesítését és mélyítését a mindennapok
természetes élethelyzeteiben is. A Közösség feladatának
vallja, hogy keresztény függetlenséggel és elmélyüléssel őrizze
és felmutassa a világ előtt karizmáját, az imát.

