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Keresztúti áhítat jó papokért 
 
 
Bevezetı ima 
Irgalmas Isten! Mély bőnbánatban egyesülve a fájdalmas Szőzanyával felajánlom 
neked Jézus Krisztus szenvedésérıl és haláláról való elmélkedésemet vezeklésül 
bőneimért és az egész világ bőneiért. Különösképpen felajánlom ezt a keresztutat, 
hogy imádságom által sok jó papi hivatás fakadjon, és az gazdag áldás legyen 
papjaink mőködésére. Minden búcsút* el akarok nyerni, melyet az Anyaszentegyház 
engedélyez a keresztút elvégzéséért. Istenem, segíts ezt az áhítatot jól elvégeznem! 
Ámen. 

 
1. Állomás 
Jézust halálra ítélik 
Mennyei Atya! Nézd szeretett Fiadat, akit bőneink miatt a szégyenletes 
kereszthalálra ítéltek! Légy könyörülettel hozzánk összes hibánkért és bőnünkért! 
Isteni Megváltó! Szeretetedért, ahogy halálos ítéleted némán tudomásul vetted, áldd 
meg azokat a papokat, akiket a szent hitért üldöznek és elítélnek s így osztoznak 
sorsodban! Adj nekik erıt és bátorságot a szenvedéshez, és szabadítsd meg ıket 
szorongattatásaikból, ha ez nagyobb dicsıséged szolgálja! 
Szentlélek Úristen, erı és hallgatás Lelke. A hallgatásra tekintettel, (melyet Jézus ennél 
az állomásnál oly hısiesen gyakorolt), adj minden papnak bensıséges lelkületet és a 
hallgatás Lelkét, hogy szabadon mőködhess lelkükben. 
Mária, papok Anyja! Könyörögj sok jó, buzgó és szent papért! Ámen. 

 
2. Állomás 
Jézus vállára veszi a keresztet 
Mennyei Atya! Nézd szeretett Fiadat, aki a keresztet bőneink miatt tárt karral 
fogadta! Légy könyörülettel minden pap iránt, akire a kereszt súlyos felelıssége 
nehezedik! 
Isteni Megváltó! Felfoghatatlan szeretetedért, mellyel a nehéz keresztet magadra 
vetted, áraszd minden papra áldásodat és kegyelmedet, hogy belsı és külsı 
keresztjeiket bátorsággal és belenyugvással hordozzák! 
Szentlélek Úristen, erısség Lelke! Jézus keresztje iránti szeretetéért, (melyet ennél az 
állomásnál gyakorolt), adj a papok szívébe nagy szeretetet keresztjeik és szenvedéseik 
elviseléséhez, hogy isteni kegyelmed ily módon hivatásukban egyre több 
gyümölcsöt hozzon! 
Mária, papok Anyja! Könyörögj sok jó, buzgó és szent papért! Ámen. 

 
3. Állomás 
Jézus elıször esik el a kereszttel 
Mennyei Atya! Nézd szeretett Fiadat, amint elıször esett el a kereszt súlya alatt! 
Légy könyörülettel minden pap iránt, aki most kezdi meg hivatalát! Add, hogy 
papjaid ne bátortalanodjanak el a munkájukban és a hivatásukban felmerülı 
nehézségek miatt! 
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Isteni Megváltó! Elsı elesésed a kereszt alatt oly fájdalmas volt számodra. Ebbıl az 
elesésedbıl fakadjon áldás a papok és hitoktatók mőködésére, akikre az ifjúságot 
bíztad! 
Szentlélek Úristen, buzgóság Lelke! Keltsd életre az ı buzgalmukat és szeretetüket a 
halhatatlan lelkek iránt, különösképpen pedig, a gyermeklelkek iránt; adj nekik 
türelmet és ösztönzı felelısséget! 
Mária, papok Anyja! Könyörögj sok jó, buzgó és szent papért! Ámen. 

 
4. Állomás 
Jézus fájdalmas anyjával találkozik  
Mennyei Atya! Tekints most e két keserő fájdalomtól szétszaggatott szívre, melyet 
oly mélységesen szeretsz! Légy könyörülettel papjaid iránt, akiknek nehéz 
üldöztetéseket és rágalmakat kell elszenvedniük! Irgalmazz Szentatyánknak, 
bíborosainknak, érsekeinknek, püspökeinknek és minden papunknak! 
Isteni Megváltó! Szeretetedért, mellyel szeretett Anyád felé fordultál légy a szegény 
és félreismert papoknak vigasza és lelki ereje szenvedéseikben! 
Szentlélek Úristen, igazság Lelke! Szolgáltass igazságot minden megvetett, 
kigúnyolt, üldözött, rágalmazott papnak; hallgattasd el ellenségeiket! 
Mária, papok Anyja! Könyörögj sok jó, buzgó és szent papért! Ámen. 

 
5. Állomás 
Cirenei Simon segít Jézusnak vinni a keresztet 
Mennyei Atya! Nézd szeretett Fiadat, aki annyira már annyira gyenge, hogy Cirenei 
Simont kellett kényszeríteni, hogy segítsen neki a kereszt hordozásában! Légy 
könyörülettel a pápa iránt, aki az egész kereszténység felelısségének súlyát 
hordozza vállain! 
Isteni Megváltó! Szeretetedre való tekintettel, mellyel még a kikényszerített 
szeretetszolgálatot is megjutalmazod, áldd meg a pápát, tartsd meg ıt sokáig 
nekünk, áldásul az egész keresztény egyház számára! 
Szentlélek Úristen, bölcsesség Lelke! Vezesd Krisztus helytartója által az egész 
Anyaszentegyházat, hogy gyıztesen és dicsıségesen kerüljön ki minden viharból! 
Mária, papok Anyja! Könyörögj sok jó, buzgó és szent papért! Ámen. 

 
6. Állomás 
Veronika kendıjét nyújtja Jézusnak  
Mennyei Atya! Nézd szeretett Fiad vértıl, sebektıl és ütésektıl eltorzított arcát! 
Légy könyörülettel azon papok iránt, akik hibás lépéseikkel és súlyos 
eltévelyedéseikkel képedet, az isteni kegyelmet kitépték saját szívükbıl! 
Isteni Megváltó! Szeretetedért, mellyel Veronika szeretetszolgálatát oly gazdagon 
megjutalmaztad, légy könyörülettel minden pap iránt, aki langyos a hivatásában, 
vagy nagy veszélyben van, hogy magasztos hívatásához ne váljék hőtlenné! 
Szentlélek Úristen, a világosság Lelke! Világosítsd meg az eltévelyedett papokat, 
hogy a megbánás és bőnbánat révén visszataláljanak a helyes útra! 
Mária, papok Anyja! Könyörögj a megtérés és bőnbánat kegyeleméért ezeknek a 
papoknak!  Segíts nekik szentté válniuk! Ámen. 
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7. Állomás 
Jézus másodszor esik el a kereszt súlya alatt 
Mennyei Atya! Nézd szeretett Fiadat, amint másodszor esik el a kereszt súlya alatt! 
Légy könyörülettel a bátortalansággal és csüggedéssel küzdı papok iránt! 
Isteni Megváltó! Szeretetedre való tekintettel, mellyel másodszor emelkedsz fel az 
elesésbıl, hogy folytasd kálváriádat, add minden szomorú, lelkileg megtört papnak a 
kegyelmed, hogy bizalommal újra felkeljen és az isteni akarat útján járjon! 
Megváltónk! Hadd legyen minden papod áldozattá a papságában! Adj nekik erıt 
ehhez! 
Szentlélek Úristen, elszántság Lelke! Erısítsd meg papjaidat! Emeld fel, aki elesett, 
beteg, csüggedı és bátortalan. 
Mária, papok Anyja! Könyörögj sok igaz bőnbánó és szent papért! Ámen. 

 
8. Állomás 
Jézus megvigasztalja a jeruzsálemi síró asszonyokat 
Mennyei Atya! Nézd szeretett Fiadat, amint minden szenvedése ellenére is 
vigasztalta a síró asszonyokat! Légy könyörülettel minden lelkigondozó és pap iránt, 
akiknek ma gyakran igen nehéz a helyzete! 
Isteni Megváltó! Szeretetedre való tekintettel, mellyel megvigasztaltad a jeruzsálemi 
asszonyokat, adj a papoknak mély megértést, részvétet, és segítı szeretetet a 
szívükbe mások szükségletei felé, különösképpen azok iránt, akik nehéz lelki 
kínokat élnek át! 
Szentlélek Úristen, vigasz Lelke! Add minden papnak a kegyelmet, hogy 
megtalálják, ami elveszett, és erısítsék, ami gyenge és nyomorúságos! Éljenek 
papjaid éjjel-nappal a szeretetedben, hogy midig mások vigasztalására és segítségére 
lehessenek! 
Mária, papok Anyja! Könyörögj sok jó és szent papért, buzgó papért számunkra itt, 
és a missziókba! Ámen. 

 
9. Állomás 
Jézus harmadszor esik el a kereszttel 
Mennyei Atya! Nézd szeretett Fiadat, amint harmadszorra kimerülten a földre esett! 
Légy könyörülettel minden pap iránt, aki börtönökben vagy ideggyógyintézetekben 
dolgozik, vagy hitetlen és erkölcstelen emberek lelki gondozását végzi, és mint igazi 
pap, aki áldozattá válik. 
Isteni Megváltó! A harmadik és oly fájdalmas földre esésedre való tekintettel adj 
ezeknek a papoknak bölcsességet, szeretetet és türelmet; add, hogy mint jó 
pásztorok megtalálják neked az elveszett bárányokat! Hiszen te azt akarod, hogy 
mindenki megmeneküljön. 
Szentlélek Úristen, jóság Lelke! Ajándékozd a papok lelkébe jóságod és irgalmad 
sugarát, és a szegények iránti szeretetedet az egyre mélyebbre süllyedı emberiség 
iránt. 
Mária, papok Anyja! Könyörögj sok jó, buzgó, bölcs, okos és szent papért, akik 
még feltartóztathatják a világ pogányságba zuhanását! Ámen. 
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10. Állomás 
Jézust megfosztják ruháitól 
Mennyei Atya! Nézd szeretett Fiadat, az Örök Szépséget gyötrelmes módon 
megfosztották minden ruhájától! Légy könyörülettel minden szegény különösképp 
könyörületre szoruló pap iránt, aki feladta szent hivatását, és papi példaképét 
eldobta magától! 
Isteni Megváltó! A szörnyő kínra való tekintettel, amit ennél az állomásnál 
elszenvedtél, légy irgalommal azok iránt, akik a papság magasságából lezuhanva, a 
hitet eldobva vagy bőnös életet élve Anyánknak, az Anyaszentegyháznak keserő 
bánatot okoznak! 
Szentlélek Úristen, sugárzó tisztaság Lelke! Semmisíts meg mindent a papok 
lelkében, ami ellentétes szentségeddel! Segíts a veszélyeztetett papoknak, segíts és 
vezessed vissza ıket a romlás szélérıl! 
Mária, papok Anyja! Könyörögj sok jó, buzgó, tiszta és szent papért! Ámen. 

 
11. Állomás 
Jézust a keresztre szegezik 
Mennyei Atya! Nézd szeretett Fiadat, ahogy a keresztre feszítették! Az İ vérére és 
szent sebeire tekintettel légy könyörületes minden emberrel, ezen belül minden 
pappal, különösképp azokkal, akiket köt a hármas szerzetesi fogadalom! 
Isteni Megváltó! A gyalázatra tekintettel melyet a kínkeserves keresztre szegezés 
okozott, a szeretet keresztjére tett fogadalom által tartsd meg a szerzetes papokat; 
töltsd el a langyossá vált világi és szerzetespapokat új hévvel/lelkesedéssel, hogy a 
tökéletességre törekedjenek! 
Szentlélek Úristen, kitartás Lelke! Adj a papoknak buzgóságot, hogy a saját 
halhatatlan lelkük üdvösségérıl is gondoskodjanak. Segíts, hogy tökéletes és 
példamutató életet éljenek! Szenteld meg papjaidat! 
Mária, papok Anyja! Könyörögj sok jó, buzgó és szent papért! Ámen. 

 
12. Állomás 
Jézust meghal a kereszten 
Mennyei Atya! Nézd szeretett Fiadat, ahogy bőneinkért vérét ontotta a kereszten! 
Légy könyörületes a papok iránt, akik most haláltusájukat vívják, és még ma 
meghalnak! 
Isteni Megváltó! Szeretetbıl meghaltál értünk, légy részvéttel minden papi lélek 
iránt, aki a halállal küzd. Légy számukra „Jézus”, a kegyelmes Megváltó! 
Kérlek, ırizd meg a papokat a váratlan és felkészületlen haláltól! 
Szentlélek Úristen, irgalmasság Lelke! Segítsd a haldokló papokat, őzd el isteni 
fényeddel a sötétség szellemét halálos ágyuktól! 
Mária, papok Anyja! Légy anyjuk különösen a nehéz utolsó órában, a 
haldoklásukkor! Isteni anya, könyörögj minden pap számára a jó halál kegyelméért! 
Ámen.  
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13. Állomás 
Jézust holttestét anyja ölébe fektetik 
Mennyei Atya! Nézd szeretett Fiadat amint halottan mélyen megrendült anyja 
ölében nyugszik. Mária fájdalmára tekintettel add meg a prédikáló papoknak és a 
gyóntató atyáknak a kegyelmet, hogy még a megkérgesedett szívő vétkezık szívét is 
megindítsák, és az igaz bőnbánat és megbánás útjára vezessék! 
Isteni Megváltó! Tekints szeretett anyádra, ahogy a fájdalomtól átjárva halott tested 
fölé borul! Lobbantsd lángra minden pap szívét, hogy bensıséges szeretettel és 
tisztelettel forduljanak legtisztább anyád felé, hogy a Szőzanya közben járására 
gazdag áldás legyen munkájukon! 
Szentlélek Úristen, felismerés Lelke! Adjál mély megértést minden papnak, hogy 
felismerjék a szenvedés értékét! Adj nekik nagy türelmet és belenyugvást a 
próbatételekhez.  
Fájdalmas Anya! Légy védelme és vigasztalója a szenvedı papoknak! Jó Anyánk, 
könyörögj sok szent papért! Ámen. 

 
14. Állomás 
Jézus holttestét a sírba helyezik 
Mennyei Atya! Nézd szeretett Fiadat amint a sírban nyugszik Beteljesítette a mővet, 
melyet rábíztál. İ tökéletes engesztelı áldozattá vált minden emberért, 
különösképpen a papokért és a megszentelt élető nıkért és férfiakért. 
Isteni Megváltó! Szeretetednek mővét beteljesítetted: teljesítsd hát be 
könyörületességed mővét is a szegény, gyámoltalan papi lelkeken, melyek a 
tisztítótőzben tisztulva színed látására sóvárognak! Rövidítsd meg szenvedésüket és 
vond magadhoz ıket, kiváltképp a legelhagyottabb papi lelkeket! 
Szentlélek Úristen, öröm Lelke! Vedd magadhoz a megszentelteket, a Mennyei Atya 
áldottait az örök fénybe, az örök atyai házba! 
Mária, papok Anyja! Könyörögjél mihamarabbi megszabadulásáért kiváltképp azon 
lelkeknek, akik régóta nyomorultul szenvednek a Tisztítótőzben! Vond magadhoz 
ıket anyai szívedre! Ámen. 

 
Záró ima 
Urunk, Jézus Krisztus, végigelmélkedtük szenvedésed állomásait. Lealacsonyítottad 
magadat hozzánk, hogy megtisztítsál minket a bőntıl és megszenteljél minket, mint 
Atyád gyermekeit. Köszönjük neked mindezt. Kérünk, add kegyelemedet, hogy 
veled együtt saját vérünk és életünk által hozzájárulhassunk Isten megdicsıítéséhez 
és embertársaink üdvösségéhez! Add, hogy életünk örömteli és a fájdalmas óráiban 
gondoljunk megváltásunk árára és szívbıl viszonozzuk szeretetedet! Ámen. 
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* Azok a hívek, akik keresztúti ájtatosságot végeznek, teljes búcsút nyerhetnek.  
A keresztúti ájtatossággal fölelevenedik azoknak a fájdalmaknak emléke, amelyeket az isteni 
Megváltó szenvedett útközben Pilátus udvarától, ahol halálra ítélték, a Kálvária hegyéig, ahol 
üdvösségünkért a kereszten meghalt. 
 
A teljes búcsú elnyeréséhez szükséges: 
1. A keresztúti ájtatosságot szabályosan felállított keresztút állomásai elıtt kell végezni. 
2. A keresztút felállításához szükséges 14 kereszt és ezekhez szokás mellékelni ugyanannyi képet 
is, amelyek a jeruzsálemi állomásokat mutatják be. 
3. Általánosabb szokás szerint a keresztúti ájtatosság 14 olvasmányból áll, amelyekhez valami 
szóbeli imát csatolnak. Az ájtatosság végzéséhez azonban csak az Úr Jézus szenvedésérıl és haláláról 
való buzgó elmélkedés szükséges. Nem kell minden állomás titkáról külön elmélkedni. 
4. A keresztutat járni kell, egyik állomástól a másikig. A keresztúti ájtatosság közös végzésénél, ha 
az összes jelenlevık járása nem lehetséges zavar nélkül, elengedhetı, ha legalább az ájtatosság 
vezetıje járja a keresztutat és a többiek a helyükön maradnak. 
5. A törvényesen akadályozottak ugyanazt a búcsút elnyerhetik, ha legalább valamennyi ideig, pl. 
egy negyed óráig az Úr Jézus szenvedésérıl és haláláról olvasnak és elmélkednek. 
6. A keresztúti ájtatossághoz hasonlóak a búcsúnyerés szempontjából is azok az illetékes 
Hatóságtól jóváhagyott más jámbor gyakorlatok is, amelyekkel felelevenedik Urunk 
szenvedésének és halálának emléke. Ilyenkor is hasonlóképpen 14 állomást állítunk fel. 

 
A nagyböjtben teljes búcsút nyerhetünk az alábbi feltételekkel:  
Az általánosan ismert feltételek mellett (megszentelı kegyelem állapota, aznapi áldozás, ima a 
pápa szándékára): 
1. Legalább félórás szentségimádással (egyénileg vagy közösségileg az Oltáriszentség elıtt 
végezve) 
vagy 
2. Legalább félórás Szentírás-olvasással (Isten szavának kijáró tisztelettel és lelki olvasmány 
módjára olvasva) 
vagy 
3. Keresztúti ájtatossággal (szabályosan felállított keresztút állomásai elıtt végezve, az Úr Jézus 
szenvedésérıl, haláláról való buzgó elmélkedéssel) 
4. Rózsafüzér imádkozásával (közösségben végzett 5 tizedes rózsafüzér egyfolytában, titokkal 
való elmondásakor) 
                    (Büntetéseink elengedése – Szent István Társulat, 1989.) 
 
De természetesen a részleges búcsú is könnyít a tisztuló lelkek terhein, amit rengeteg esetben 
elnyerhetünk. De ha szenvedésünket, napjainkat, örömünket, bánatunkat felajánljuk a tisztuló 
lelkekért, azzal is óriási segítséget nyújthatunk nekik, és egyébként ezáltal mi is 
megszentelıdhetünk. 
„Ha csak egy pohár vizet ad is nektek valaki inni azért, mert Krisztuséi vagytok, bizony mondom 
nektek, megkapja érte a jutalmat.” (Mk 9,41) 
 
Az Egyház egyébként a következı módokat ajánlja a tisztulókon való segítségnyújtásnak: 
- A legáldásosabb a szentmiseáldozat bemutatása a halottunkért, és az azon való részvétel (ez nem 
azonos a szentmiserészvételünk felajánlásával, mert az elsıben az Egyház szolgálata által 
jelenvalóvá válik Krisztus keresztáldozata, amit a holtért mutat be az Egyház, az utóbbi az én 
személyes szentmiserészvételem felajánlása) 
- Szentáldozás, szentségimádás 
- Közösségi v egyéni imádság (rózsafüzér, dicsıítés, litániák stb.) 
- Keresztút, böjt, alamizsna, lemondások 
- Irgalmasság testi-lelki cselekedetei, szeretet cselekedetei 
- Szenvedés, öröm vagy érdem felajánlása, "helyettesítı elégtétel" 


