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MÁRIA öröksége: az engesztelő nép 

A magyarság önazonossága, mint engesztelő áldozat,  
„szeretni, ahogy az Úr szeretett minket”, Magyarország őrangyalának kezét fogva! 

 
Kedves Testvérek az Úrban! 

Mivel messze nem tudok mindent elmondani a magyarok engeszteléséről, ami a Ma-
gyarországról szóló könyvemben van, nézzenek utána a „Magyarság öt seb titka” c könyv-
ben.1 
 
 Ebben a könyvben, a keresztény magyarság önazonosságáról 5 hívatást és 5 feladat-

kört mutattam meg. Ezek a magyarság keresztény évezredében nagy szerepet játszottak, sőt 

részben már előzőleg is. Az 5 feladat közül nem mindegyik volt a különböző időkben egy-

formán fontos. De a harmadik hivatás és feladat kezdettől máig lényeges szerepet játszott. 

Ez pedig az a hívatás, hogy engesztelő ország, MÁRIA népe vagyunk. Néha inkább rejtet-

ten volt ez jelen, máskor egész nyilvánvalóan. Ez az engesztelő hivatás és küldetés végig 

meg is fog maradni, azaz KRISZTUS újra eljöveteléig. Ekkor föl fogja állítani 1000 éves 

béke birodalmát, amely összefügg MÁRIA Szeplőtelen Szívének diadalával, ahogy ezt Don 

Gobbi Magyarországról kapott üzenete hangsúlyozza. 

 Ez az engesztelő küldetés a magyarság őrangyalával függ össze. Ezért mély önazonos-

ságot fejez ki ez a megjelölés: „engesztelő ország/engesztelő nép, MÁRIA öröksége”. Ez a 

feladat a magyarság középpontjával, szívével van összefüggésben: avval hogy Regnum Ma-

rianum, MÁRIA Országa vagyunk. Ezt a könyv a kereszten ábrázolva szemlélteti. (19. és 

45. old.), MÁRIA a kereszt alatt állva lett FIA Magváltó tevékenységének engesztelő segítő-

jévé. MÁRIA általános papsága kiegészítette FIA különleges papságát a Kereszten való ál-

dozatban. Így az az ország és nép, amelyet Regnum Marianumnak hívnak, és még hozzá 

MÁRIA öröksége is, hivatva van az Egyházban engesztelő segítésre az emberiség megmen-

tésére és örök megváltására. Általános papságával segítenie kell a felszentelt papságnak. 

Ahogy már előbb mondtuk, ezt a magyar önazonosságot leginkább a magyarok angyalán ke-

resztül ismerhetjük föl és érthetjük meg. Hiszen ő a papszentelés és a papság angyala. Ebben 

áll a nagysága, amit P. Pió hangsúlyozott. 

                                                
1 Engesztelésről szóló oldalak a könyvben: 9-18; 19, 27, 37, 38-44; 54, 64-80; II-3: 88-89; 113-16; 119-122; 134-35; 140-148; 
166, 257-258. 
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 Reinhold Schneider, (1903-1958), ez a német költő és író egyszer ezt mondta: Egy 

ország őrangyala hordozza leginkább az ország és a nép jellemzőit, önazonosságát és 

tulajdonságait. Ezért most a magyarok szent angyalának a tulajdonságain keresztül mutat-

juk be a magyarság önazonosságát. 

 A magyarság őrangyalának képén láthatjuk már néhány ismertetőjelét és jellemzőjét 

Magyarországnak. Izzó térdelő odaadás ISTENNEK, egészen a vértanúságig. Háttérben a 

Kereszt, kezében az áldozat tömjénezője, a Passio Dominin (az Úr szenvedésén) való részvé-

tel, és az egésznek szeretetláng formája van. Ez a SZENTLÉLEK lángja, igazi istenfélő imá-

dás, amely felszáll ISTEN trónjához, mint az ima, áldozat, engesztelés tömjénfüstje, és ki-

váltja ISTEN segítségét és irgalmát angyalain keresztül az Egyház és a világ számára. 

 Még világosabb lesz mindez, ha ezt a szt. angyalt a tömjénezővel, a magyarok angya-

lát a Jel 8,3-5-ben megnézzük. „A világ győzedelmes Királynője” üzeneteiben, azt mondja 

Natália nővér, hogy Magyarország kiválasztott az egész világért engesztelni. Úgy is mond-

hatnánk, hogy a Jel 8,3 angyalának Magyarország az engesztelő medencéje, (Kárpát meden-

ce) áldozati tálja, füstölő edénye, a harsonaszók, haragcsészék, az ítélet és aratás idején. A 

vértanúk és hitvallók az oltár alatt ISTENHEZ kiáltanak bosszúért, ahogy ezt a Jel 6,9-ben 

olvassuk és ez az angyal arany füstölőjében fölviszi imáikat és áldozataikat a mennyei oltár-

ra. A Jel 8,3 angyalát és a szentek imáit és könyörgéseit az oltár alatt az ötödik pecsét feltö-

rése idején (Jel 6,9 és folyt.) összefüggésbe hozhatjuk Magyarországgal. A vértanúk és hit-

vallók közbenjáró imája és engesztelése, amiből Magyarország történelme folyamán sokat 

küldött az ég felé, hogy ott kiáltsanak és könyörögjenek. (Különösen a sok ismeretlen vérta-

núét a török elleni háborúk 400 éve alatt). Ez és a szétszórt szeretet-szikrák, (ahogy Eszter-

gomi Boldog Özséb látta a kereszt előtt a pusztában), meggyorsíthatják ISTEN beavatkozá-

sát a hűségesek megmentésére. az ateizmus és relatívizmus modern pusztájából. A Jel 6,11 

szavai szerint a megölt vértanúk legyenek még egy kis ideig türelemmel. És idetartoznak a 

kommunizmus magyar vértanúi is.2 Talán Mindszenty bíborosra is érthetjük ezt a sürgetést, 

aki mintegy „szent türelmetlenséggel” sürgette volna a kommunizmus végét. 

 Amikor ez a szt. angyal lehajítja füstölőjét a Földre, az ISTEN oltáráról vett izzó szén-

nel, akkor elkezdődik a végső idők ítéletének és harcának csúcspontja. A harsona angyalok 

                                                
2 l. Havasy Gyula: „Katolikusok vértanúsága Magyarországon 1944-1989.” (Dokumentum gyűjtemény 1990. 113-121. old. „8 
magyar püspököt és 190 papot öltek meg. 1100 papot és 2200 nővért kínoztak börtönben vagy internáló táborban” Köztük Már-
ton Áron püspököt és Mindszenty bíboros, hercegprímást). 
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és a haragcsésze angyalok elkezdik működé- süket és ez segítséget hoz ISTEN választotta-

inak a földön, hogy felszabadítsa őket a sárkány, az antikrisztus és a hamis próféta hatalma 

alól, amely szolgaságban tartja őket. Úgy, ahogyan a rabszolgaságban tartott zsidó népet ki-

szabadította ISTEN annakidején az egyiptomi rabságból. ISTEN Szeretetének ezt az izzó 

parazsát, amit az angyal a Földre hajít, Magyarország Máriás formában kapja, úgy hogy az 

az embernek elviselhetőbb. Mégpedig MÁRIA Szeplőtelen Szívének Szeretetlángja alakjá-

ban. 

 
 Mit jelent mindez? Magyarország, amely történelmileg, államilag és egyházilag kez-

dettől MÁRIA birodalma volt és ma is az, lehet még jobban azzá. És kell is hogy azzá le-

gyen, amikor eljön a végidők még nagyobb keresztje, amely a magyarságnak és a világnak 

minden eddigi keresztjénél nagyobb lesz. (v.ö. Mt 24,21-22; Dán 12,1; Jel 7,14.). Akkor lesz 

igazán MÁRIA Birodalma, ha ezt a keresztet MÁRIÁVAL együtt fölmagasztalja, azaz 

minden szenvedést, halált, áldozatot és lemondást, ISTEN elleni külső és belső lázadás nél-

kül elfogad; tisztán, hittel és alázattal, mint MÁRIA tette a kereszt alatt. Sőt mindezt föl kell 

ajánlania, imádkozva, engesztelve, könyörögve - mint a vértanúk és hitvallók az oltár alatt - 

a legsúlyosabb bűnök által megfeszített emberiségért és a kereszthalálig üldözött Egyházért. 

(l. a könyv 41-42. o.). 

 MÁRIA Birodalmának felépítése (Regnum Marianum), mely 1000 éve tart, első-

sorban nem politikai dolog, és nem egy népnek vagy nemzetnek a dicsőséges történel-

me, hanem a Kereszt fölmagasztalása. Ez azt jelenti, hogy meg kell valósítani a Kereszt 

fölmagasztalásának ünnepét a Teremtés rendjében, a Megváltás rendjében és a megszentelő-

dés rendjében. Mert, ha a Kereszt fölmagasztosul és rajta az Úr, akkor Ő „mindeneket magá-

hoz vonz”, angyalt, embert és az egész teremtett világot. Ezeket egyesíti ISTENI SZÍVÉ-

BEN, mint Vért, Vizet és Lelket, (v.ö. 1 Jn 5,7-8; Jn 20,34; és KEK 694.), MÁRIA Szeplőte-

len Szíve által. (Könyv 37. o.) 

 Ezért nem csodálkozhatunk, hogy a magyar történelemben, a történelmi Regnum Ma-

rianumban annyi kereszt, szenvedés, áldozat és vértanúság volt. Mert, aki a Regnum Maria-

numot építi, az szükségképpen felmagasztalja a Keresztet a történelemben, a nép között és az 

országban. Ezt megerősíti a Szűzanya, a Magna Domina Hungarorum, Don Gobbinak adott 

üzenetében. Azt mondja: „Ez a nép századokon át saját testével védte a keresztény Európát, 

különböző nem keresztény ellenségekkel szemben. Önfeláldozó, diadalmas harcára emlékez-
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teti a keresztény világot, máig is a déli ha- rangszó. A nyugat a magyar nemzetet ’a ke-

reszténység védőbástyája’ címmel tüntette ki. De nem volt hálás ennek a népnek mérhetet-

len véráldozatáért és emberfölötti szenvedéséért.” (Könyv 43.o. 3. bekezdés). 

 A magyarság szenvedéssel és áldozatokkal teli történelmének természetfeletti értelmét 

sokan nem ismerték fel és ezért rosszként mutatták be a magyarság véres történelmét. Mert 

nem értették meg a keresztet és nem igenelték. Vagy MÁRIA Birodalmának titkát nem hoz-

ták összefüggésbe a Kereszttel és MÁRIA hétszeresen átszúrt szívével. Pedig ebből jön a 

magyarság ötödik hivatása. 

 Ébresszen fel a magyarság szent angyala, hogy jól megértsük a magyar nép áldozatos 

engesztelő hivatását és küldetését, ahogy Don Gobbi kapta az üzenetben Magyarországról 

1981-ben Északamerikában. De már előzőleg Natália nővér is megkapta, később a Szeretet-

láng és a Szeretet áldozata üzenetek is megmutatják. De már a Jelenések Könyvében is meg 

van írva, mert ebben minden keresztény ország sorsa tükröződik. Mennyivel inkább Magya-

rországé, MÁRIA tulajdonáé, hiszen a Jel 8,3-5 leírja őrangyalát, ahogy már előbb elmond-

tam. 

 A magyarságnak ez a jellemzője: hogy engesztelő medence, áldozati kehely és az ál-

dozat tömjénező edénye, ez az őrangyalától származik, aki 1000 éve formálta és rányomta 

bélyegét. A Kereszt és a Korona volt az a két ajándék, amit II. Szilveszter pápa küldött az 

első magyar királynak. Még pedig a szt. angyal tanácsára, akár szt. Gábriel volt az, akár a 

magyarság őrangyala. Ezt értelmezhetjük az őrangyalunk két szárnyának. A Koronát, ISTEN 

uralkodói hatalmának koronáját, csak a kormánypálcával együtt, adja át ISTEN, és ez a kor-

mánypálca a kereszt! Ezért volt a Szent Korona, és annak története is, mindig összekapcsol-

va a Kereszttel és szenvedéssel. Uralom ezen a világon csak akkor állhat fenn, csak akkor 

maradandó, ha a kereszt igenelésével valósítják meg! Ezért minden korona, ha szent, csak az 

Úr tövis koronája lehet az állam és az Egyház számára. Ez volt a mi Szent Koronánk is Ma-

gyarország számára, mert uralkodása az országot századokon át Európa védőbástyájává tette, 

keresztes hadjáratban az iszlám félhold hatalma ellen. Eközben százezernyi véráldozatra volt 

szükség, amit a legnagyobb hősiességgel, a Kereszt balgaságában hozott meg a magyar nép, 

a túlerőben lévő ellenfél elleni harcban. 

 Ha a világi hatalom a Kereszt ellen harcolt valamely nép történelmében, ott előbb-

utóbb a Kereszt letaszította az uralkodót a trónról, koronájával együtt. De a magyar történe-
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lemben ez nem így volt, ezért a Kereszt ellen- sége máig is bosszút áll Magyarországon. De 

ISTEN a maga idején meg fogja fordítani ezt a sorsot, ahogy P. Pió beszélt a magyarság 

irígylésreméltó jövőjéről. 

 Ezért hordozzák a magyarság őrangyalai a Keresztet és a Koronát együtt, szoros kap-

csolatban egymással. Ahol ezek ilyen szoros kapcsolatban vannak, mint Magyarországon, ott 

a népnek és a felelősöknek nagy erőre van szükségük, hogy szeressék az áldozatot. Ott szük-

ség van az Úr magatartására: „szeretni, ahogy Ő szeretett minket” egészen az élet odaadásá-

ig a kereszten. Ez azt jelenti, hogy meg kell hozni a Trianoni áldozatot is, az ötszörös meg-

sebzettséget. Ha ez a kényszer, megcsonkítás JÉZUS Szíve ünnepen történt, akkor tudni le-

het, hogy ez ISTEN szent Akarata. Ezt az áldozati és engesztelő gondolatot MÁRIA Orszá-

gában és tulajdonában mélyen belevéste a magyarok szent őrangyala a szívekbe. De még mé-

lyebben bele akarja vésni mostantól. 

 Portugália őrangyala, a béke angyala, is nyomatékosan tanította a Fatimai gyerekek-

nek, hogyan könyöröghetik ki hazájuknak a békét és üdvösséget. Azt mondta: „Mindent te-

gyetek áldozattá, amit csak bírtok, és ajánljátok föl ISTENNEK, engesztelésül a bűnösökért, 

akik annyira megbántják, és mint közbenjáró imát ezek megtéréséért. Ezen a módon leesditek 

a békét országotokra. Én vagyok az őrangyal, Portugália angyala. De mindenekelőtt fogad-

jatok el és viseljetek el mindent alázatosan, amit ISTEN küld.” 

 Amit Portugália őrangyala tanított, az a magyarok őrangyala maga személyesen. A 

papi áldozat és föláldozottság angyala, az engesztelő és megmentő kereszt szeretetének an-

gyala. Ezt az alapmagatartást: a szenvedés, áldozat, lemondás elfogadását engesztelő oda-

adásban – a katasztrófák elhárítására a néptől és országtól – kezdettől fogva ismerték és 

megvalósították az Árpád-ház szent uralkodói. Ezért ismert itt és szent hagyomány: felaján-

lani magunkat, mint „eleven engesztelő áldozatot”. Már a kereszténység előtti fejedelmeink 

is ismerték ezt, méginkább katolikus uralkodóink: Szt. István, aki fiát, Imrét engesztelőáldo-

zatnak szánta, vagy IV Béla, aki szt. Margitot és szt. Kingát, már az anyaméhben fölajánlta. 

De a magasrangú egyháziak is, mint boldog Apor Vilmos püspök, aki halála előtt, engesztelő 

felajánlást tett az egész világért, vagy Mindszenty bíboros, hercegprímás, aki „Engesztelő 

Művet” alapított, és egymillió engesztelőt kívánt. 

 És az utolsó magyar király, boldog Károly, tökéletesen betetőzte az engesztelés 1000 

éves hagyományát, amelyet István király és családja (boldog Gizella és szt. Imre) indított el. 



MÁRIA engesztelő népe 6
Az engesztelésnek ez a formája, a szent le- mondás, egészen Máriás formája az engesz-

telésnek. A Szent Angyalok Művében ezt MÁRIA fátylának nevezzük. Ez a szeretetből va-

ló szent lemondás a legerősebb engesztelő fegyver, amely végülis legyőzi az ellenfélt. Egy 

előadásban nem tudok mindent elmondani, hisz oly gazdag MÁRIA engesztelő országának 

önazonossága. Azért nézzenek utána a könyvemben, amit ott írtam erről, Magyarország szent 

családjának, szt. Istvánnak, boldog Gizellának és szt. Imrének engesztelő lemondásáról és 

hálaáldozatának erejéről.3 És boldog Károly király és császár engesztelő lemondásáról.4 Mert 

Magyarország őrangyala formálta őket, égő, térdelő odaadásra, az áldozati tömjénezőben, 

hogy lekönyörögjék ISTEN irgalmát és a békét, a nép és az ország számára, sőt az egész em-

beriség számára. 

 
 A magyarság őrangyala, mint a Jel 8, 3-5 angyala, ma is erre akar nevelni: engesztelő, 

imádkozó, papi, áldozatos odaadásra. Át akar minket változtatni kereszténnyé és nemes lel-

kűvé, hogy a végidők nagy szorongatottsága idején az angyalok kiváltsák számunkra ISTEN 

segítségét. És ő, ahogy a Jelenések Könyvében van, lehajíthassa a földre az áldozat, ima, en-

gesztelés és vértanúság tömjénező edényét, telve ISTEN irgalmával. Akkor a Szent Korona 

is a lelkekben nemes hatalmi területet talál és visszaállíthatja régi szent uralmát.5 

 Ez az angyal bizonyára papi engesztelő áldozatra és odaadásra akar elvezetni, ahogy 

szt. Margittal tette. Vagy, ahogy hitvalló bíborosunknak, Mindszentynek sugallta, hogy 

egymillió engesztelőt kívánjon6, hogy a magyarság megtapasztalhassa a végső időkben a bé-

két és ISTEN irgalmát. Más szóval, hogy az 5. közösségben, Magyarországon le legyen pe-

csételve ISTEN Irgalma. (l. a Jelenések Könyve 7 egyháznak írt leveleit.) 

 Aki engedi magát a magyarok angyalától vezetni, az MÁRIA Szeplőtelen Szívéből 

való égő szeretetlánggá változik és kész minden szeretet-áldozatra. Ezáltal megtanulja sze-

retni a kereszt szépségét (l. szt. István apostoli keresztjét)7 és az áldozat békéjét. Ennek a sze-

retetnek az izzása, amely „szeret, ahogy az Úr szeretett minket”, másokat is vonzani és 

lelkesíteni fog, úgy hogy ők is készen lesznek a vértanúságra. Éppen ezt a kegyelmet akarja 

közvetíteni a Magyarok Nagyasszonya szeretetlángjával. Az ilyenek, akik engedik magukat 

                                                
3 A könyv 140-148. o. a magyar szent család engesztelő lemondásáról. 
4 u.o. 64-70.o. a korona szentségéről. 
5 u.o. 70-75. o. 
6 v.ö. Magyarország harmadik hívatása - MÁRIA engesztelő országává lenni. u.o. 88-99. o. 
7 lásd ehhez a könyv ábráját, 19-28.o. ahol a magyarság 5 hivatását és feladatát ábrázoltuk a kereszten. 
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az őrangyaluktól vezetni, nem fognak félni a kereszttől, szenvedéstől, még a haláltól sem. 

Sőt, vágyakozni fognak utána, mint ezt a magyar szent vértanúk és hitvallók mutatják. 

 Azért mi is állandóan kezünkben akarjuk tartani az áldozati tömjénezőt, mint a Fatimai 

gyermekek. A szerető áldozat jó illata felszáll a Magasságbeli trónjához a magyarság szent 

őrangyalának füstölőjéből, telve édes illattal és szépséggel. Égő, szerető odaadásra akar elve-

zetni ez az angyal és segíteni is fog – ahogy Portugália angyala vezette a Fatimai gyermeke-

ket –  hogy soha ki ne aludjon bennünk az izzó szeretet-áldozat füstölőjéből a tűz – ha égő 

szeretetláng-lelkek vagyunk. Ezáltal legyőzhetjük az engesztelésben a világot irgalommal és 

szeretettel, és elérhetjük a békét a világ és az Egyház számára – ahogy a Fatimai angyal is 

mondta a gyermekeknek. Sőt, kikönyöröghetjük az 1000 éves béke birodalmát is, azt a békét, 

amit a világ nem adhat. Bárcsak sohase fogyna ki füstölőnkből a szeretetláng szerető áldoza-

ta, akkor ISTEN irgalma is megmaradna, lepecsételődne MÁRIA ötödik birodalmában: Ma-

gyarországon. Ezt az izzó, térdelő odaadást az áldozat tömjénezőjével gyümölcsözővé tehet-

jük a három magyar rózsafüzér segítségével. Ezek egészen világossá teszik a magyarság en-

gesztelő, áldozatkész önazonosságát. Ez a három: 

a Szeretetláng rózsafüzér, 

 a magyar 5-seb rózsafüzér  

 és az áldozati rózsafüzér. 

Utóbbit bizonyára a magyarok szent angyala sugallta, a hetenként 5-től 7-ig tartott keddi 

imaórákon. Ez ugyanis a magyarság őrangyalának napja és órája. 

 Ezen a módon megkaphatjuk a magyarok angyalán keresztül a győzelmi Koronát és a 

győzelmi pálmát, ha a keresztet és szenvedést, amit ISTEN küld, igeneljük, elfogadjuk és 

szeretjük. Így valóban angyaltól vezetett, nemeslelkű és papi gyermekei leszünk MÁRIÁ-

NAK, akiknek a feladata áldozatot hozni és feláldozódni, mint MÁRIA Engesztelő Országa, 

amely mindig tökéletesebben megvalósítja az égő, térdelő odaadást ISTENNEK, egészen a 

keresztig. 

 Ennek az égő, térdelő ISTENNEK való odaadásnak, amelyet az áldozat tömjénező 

edénye jelképez, van neve is: „Szeretni egymást, ahogy az Úr szeretett minket,” egészen az 

élete odaadásáig. Ez MÁRIA örökségének, a Regnum Marianumnak a szíve, a középpontja. 

Az igazi, gyümölcsöző engesztelés a legnagyobb szeretet kifejeződése: „ahogy ÉN szerette-

lek titeket”. Azért JÉZUS Isteni Szívéből kell jönnie, MÁRIA Szeplőtelen Szívén keresztül. 
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Így  a  JÉZUS  Szíve  péntekek  és  a  MÁRIA  Szíve szombatok nagyon fontosak MÁRIA 

engesztelő népének. Hiszen megkaptuk az engesztelő feladatot 1920. június 4-én, amikor 

keresztre feszítették Magyarországot, ötszörös megsebzéssel. Ez a nap pedig JÉZUS Szíve 

péntek volt és JÉZUS Szentséges Szívének évi ünnepe is.8  

 Magyarország szíve a kereszten, az 5. seb, a szívseb, amely megfelel a 13-nak (l: 21-

28. o.), a János evangélium szavával jellemezhető: „Szeressétek egymást, ahogy ÉN szeret-

telek titeket.” (Jn 15,12), ahogy már mondtuk. Ez az élet odaadását jelenti másokért, azaz 

áldozatot hozni egészen az öt sebig a kereszten. Ezt a szeretetből való odaadást meg lehet 

mutatni a Regnum Marianum, Magyarország mind az öt hívatásán, ill. feladatán. Ez világos-

sá teszi, hogy mind az 5 hivatás engesztelő áldozat, ezért MÁRIA öröksége minden területen 

és időben engesztelő ország, ill. nép volt.9  

 

Röviden az 5 hivatás, mint Szeretet, ahogy ÉN szerettelek titeket:  

1. feladatkör a Szent Korona. Szt. István és szent családja teljesen lemondott ar-

ról, hogy utódlással dinasztiát alapítson, amikor átadta a népet, országot és a ko-

ronát a Szűzanyának és evvel úgy szeretett, ahogy az Úr. 

2. feladatkör a szoros kapcsolat a pápaság és a magyar birodalom között. Ez kü-

lönösen látható volt a „bíboros hercegprímási hivatal” létében. Ez tette Mind-

szenty bíborost Magyarország nagy engesztelőjévé, amikor „devictus vincit”, 

legyőzve győzött. Evvel valóban „úgy szeretett, ahogy az úr szeretett”. 

3. feladatkör az a hivatás, hogy „MÁRIA engesztelő országa” legyünk. Az en-

gesztelés, mint szeretetáldozat, és mint szeretetláng valóban kifejezője az Úr 

magatartásának: „Szeressétek egymást, ahogy ÉN szerettelek titeket”. 

4. hivatás Európa védőbástyája lenni. Olyan lényegi tulajdonság, ami a magyar 

birodalom kezdete óta megvan. A készség, nemzeti földünket odaadni a keresz-

tény Európa védelmében, és így szeretni, ahogy az Úr szeretett.10 Az 

5.   Máriás feladatkör, összefoglalja az előzőeket Magyarország szívében, a Reg-

num Marianumban. Ennek a magyarság őrangyala a sáfárja, aki mindenekelőtt az 

engesztelő áldozatot tanítja, mint szerető odaadást ISTENNEK, a lelkek megmen-

                                                
8 V.ö. P. Bálint József S.J. rövid összefoglalását a könyv alapgondolatáról. 2003. 257/58. o. 
9 l. a Regnum Marianumról szóló fejezetet, mint 13 és szív a kereszten. 113-117. o. „Szeretni, ahogy az Úr szeretett minket. 
10 v.ö. 116. o. „Íme itt vagyok, én a katona! Életem legyen Európa védőbástyája!” 
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tésére és az ördög megszégyenítésé- re. A leggyümölcsözőbb engesztelés az a sze-

retet, ahogy az Úr szeretett minket, mert nincs nagyobb szeretet annál, mint ame-

lyik életét adja testvéréért. (v.ö. 1 Jn 3,16).       

          Ámen. 

 

Ima a magyarok őrangyalához 

 Szerető és irgalmas ISTEN, TE minden nemzetnek adtál saját őrangyalt. Add 
meg nekünk, Nagyasszonyunk ősi örökségének – a magyar nép őrangyalának közben-
járására és segítségével –, hogy beteljesítsük hivatásunkat a szeretet áldozatának láng-
jában, azáltal, hogy úgy szeretünk, ahogy TE szerettél minket. Ez az engesztelés legma-
gasabb formája! Győzd le általunk a világot, és szabadíts meg a gonosz ellenség minden 
támadásától, hogy elérhessük az örök dicsőség koronáját. Erre kérünk, JÉZUS 
KRISZTUS a TE FIAD által, aki Veled és a SZENTLÉLEKKEL egységben uralkodik, 
most és mindörökkön örökké. Ámen. 
 

+++ 


