
Uram, irgalmazz!    Uram, irgalmazz! 
Krisztus, kegyelmezz!    Krisztus, kegyelmezz!                               
Uram, irgalmazz!   Uram, irgalmazz! 
Krisztus, hallgass minket!  Krisztus, hallgass minket! 
Krisztus, hallgass meg minket!  Krisztus, hallgass meg minket! 
 
Mennyei Atyaisten,   irgalmazz nekünk 
Megváltó Fiúisten,   irgalmazz nekünk! 
Szentlélek Úristen,   irgalmazz nekünk! 
Szentháromság egy Isten,  irgalmazz nekünk! 
 
Szentséges Szűz Mária,        könyörögj érettünk! 
 
Boldog Zdenka, aki Isten akaratát kerested     könyörögj érettünk! 
Boldog Zdenka, aki szeretted a szenvedő és megfeszített Krisztust 
Boldog Zdenka, aki vágyakoztál Krisztussal és Krisztusért szenvedni 
Boldog Zdenka, aki az irgalmas és megfeszített Krisztus nyomdokait követted 
Boldog Zdenka, aki szeretted az Oltáriszentséget 
Boldog Zdenka, aki tisztelted a Boldogságos Szűz Máriát 
Boldog Zdenka, aki bíztál Őrangyalodban 
Boldog Zdenka, aki elszánt voltál az Egyház építésében 
Boldog Zdenka, aki szeretted a kongregációt 
Boldog Zdenka, akit eltöltött a bűnbánat lelkülete 
Boldog Zdenka, aki szívesen hoztál másokért áldozatot 
Boldog Zdenka, aki türelmes voltál a nehézségekben és a meg nem értésben 
Boldog Zdenka, aki a betegeket és a szenvedőket szolgáltad 
Boldog Zdenka, a hitükért üldözöttek segítője 
Boldog Zdenka, aki elszánt a papok megmentésében 
Boldog Zdenka, az erőszak és a szeretet áldozata 
Boldog Zdenka, aki a szenvedésben Istennek ajánlottad magadat 
Boldog Zdenka, aki hősies voltál a megbocsájtásban 
Boldog Zdenka, a szilárd hit példája 
Boldog Zdenka,  a remény teljességének hordozója 
Boldog Zdenka, a mosoly továbbadója 
Boldog Zdenka, a békesség sugárzója 
Boldog Zdenka, a vasárnap megszentelésének védelmezője 
Boldog Zdenka, aki hálás minden kegyelemért 
Boldog Zdenka, aki kitartó voltál a szenvedésben 
Boldog Zdenka, a felebaráti szeretet gyakorlója 
Boldog Zdenka, aki töretlenül hűséges voltál 
Boldog Zdenka, aki alázatos a szolgálatban 
Boldog Zdenka, a csend kedvelője 
Boldog Zdenka, a megszentelt élet példaképe 
Boldog Zdenka, aki minden embert szerettél     könyörögj érettünk! 
 
P.: Könyörögj érettünk Boldog Zdenka! 
H.: Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire. 
 
Könyörögjünk 
Istenünk, a megfeszített Krisztus iránti önzetlen szeretettel ajándékoztad meg Boldog Zdenkát, 
aki a betegek és papok iránti áldozatkész szolgálatával tett erről tanúbizonyságot. Add kérünk, hogy 
lelki példáján felbuzdulva mi is őszinte készséggel szolgálhassuk felebarátainkat, és így lelkes 
tanúi lehessünk Fiadnak, Jézus Krisztusnak, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 
Isten mindörökkön örökké. Amen. 


