
SZŰZANYA ÜZENETE 
Árpád-házi Szent Margit ünnepén: 2016.01.18-án 

 
Mint 2011. óta minden évben, úgy most, 2016. február 02-án is megünnepeljük Gyertyaszentelő 
Boldogasszony napját. Minden évben újból és újból készülve az ünnepre, 2014.01.24.-én indult el először 
az az ima-kilenced, amely éppen február 02-re készülve kapcsolja össze Árpád-házi Szent Margitot és 
Szent Fausztinát, az Irgalmasság buzgó apostolát. Akkor először készülhettünk az Isteni Irgalmasság 
Kilencedén keresztül az Úr Jézus Szavaival, (Szent Fausztina, Napló: 1210-1230.) és „Árpád-házi Szent 
Margit imájának” részleteivel, - valamint néhány, mának szóló gondolattal - Gyertyaszentelő 
Boldogasszony napjára.  
Ebben az évben lett esedékes az a harmadik alkalom, amikor mindezt megtehettük. Ezzel együtt azonban 
egy örömteli ünneplés előzte meg, illetőleg nyitotta meg az előkészületeket 2016. január 18-án, Árpád-házi 
Szent Margit ünnepén. 

 
Ma, az Irgalmasság rendkívüli Évében 
ugyanis, még szorosabbá válik hazánkban az 
Isteni Irgalmasság és a Szeretetláng 
összekapcsolása. És ezzel a gondolattal 
elérkeztünk a címben jelzett jeles 
mondanivalóhoz is. 
2016.01.18-án, a Szeretetláng Székely 
Bertalan utcai kápolnájában ünnepélyes 
Szentmise keretei között került oltárra a 
csodálatos Árpád-házi Szent Margit ereklye, 
Szent Fausztina ereklyéje mellé! Úgy állt ott 
az oltáron e két neves szent ereklyéje, hogy a 
Szűzanya keze-sugara egyenesen rájuk 
vetült…  

 
 E kép szinte lelkembe vetítette a Szűzanya Szavait:  
 
„Gyermekeim, legyetek lelkes, hálás és hűséges megvalósítói annak a hatalmas Isteni Kegyelemnek, melyet 
a Mennyei Atya újabb gondoskodása ad. Drága Fiam Megváltó, Irgalmas Szeretete kinyilvánítja vezetési 
szándékát Szent Korona Országa számára, és én teljes Anyai Szeretetemmel állok mellette. Így 
előrelépésetekhez egy újabb megerősítést kaptok. 
  
A Mennyben mellettem lévő drága szentjeim úgy jelennek meg az Oltáron, ahogy a szeretet szálain 
keresztül, imáitokban már megjelenítettétek. Mindaz, amit az Ég most e jelben megmutat, nagy 
jelentőséggel bír a fizikai szemetek előtt láthatatlan világban: Árpád-házi Szent Margit, a magyar nép 
legnagyobb engesztelő szentje, és kedves Erzsébetem, Szeretetlángom Írnoka múltat és jelent 
összekapcsolva jelennek meg oldalamon. Édes Fausztina lányom pedig Szent Fiam Irgalmasságát hirdető 
apostolként segít benneteket.”  
 
A Szűzanya itt megerősítette bennem, hogy minden szívből jövő imánk így nyer meghallgatást akkor is, ha 
az égi válasz nem mutatkozik meg ilyen látványosan, mint most az Oltáron, és azt kérte, jobban figyeljünk a 
jelekre. A kezéből kiáramló fénysugarakkal kapcsolatban pedig, – melyek az ereklyetartók irányába 
futottak, - hasonlatokkal élt, hogy „hogyan” fejtik ki szentjeink hatásukat az Ő Anyai megerősítésére. A 
Szűzanya inspirációjára összegzem az alábbi megértéseim:  
- Ahogy a két Szent Szív a Legszentebb Isteni Szeretetben összekapcsolódik a világ megmentésére, úgy 
kapcsolódnak össze az Oltárra állított szentek is a megsegítésünkre.  
- Ahogy az Apostoli Királyság Szent Koronáján (annak eredeti állapotában) a Szűzanya a Szentháromság 
oldalán mindig jelen volt, és (ugyan láthatatlanul, de) teljes Királynői és Anyai minőségében jelen van ma is, 
ugyanúgy a két szent összekapcsolódása és együttes segítő tevékenysége is felerősödik, és megerősíti 
bennünk azt a feladatot, amely a magyar nép számára megvalósításra kijelölt népfeladat.  
- Ez utóbbi a gyakorlatban: Égi Édesanyánk segítségével, és Árpád-házi Szent Margit és Szent Fausztina 
közreműködésével, igazságos és irgalmas tettekkel és szavakkal kell a világ felé felmutatni a tiszta 
szeretetnek, a lelkek mentésének, és az engesztelésnek különböző formáit. Ez tehát „A” feladat.  
- A megvalósítás a magyar szívek által, leginkább földi határaitokon belül, és a külföldön élő magyarok 
között kell, hogy megtörténjen.   



Tetteink legyenek minőségiek, hogy az Úr által elfogadva, hatásukban – az égi tevékenység következtében - 
sokkal szélesebb körűvé válhassanak.   
 
„Ezért hát ragadjatok meg minden lehetőséget, amelyet Kegyelmi Ajándékként a Szeretet Istene nyújt 
Nemzetetek számára egységesen, de személyre lebontottan, mindenkinek külön-külön is. 
Legyetek hű apostolai – egyénenként, és összefogással is, - az Atya Tervének, Krisztus Király vezetésével az 
Én földi Országomból! Feladatotok megvalósítása a Mennyei Atya Tervének részét képezi! 
Nincs vesztegetni való idő, minden perc drága!  
Itt álltok egy világháború küszöbén, mely éppúgy elkerülhető lett volna, mint számotokra a második 
világégés, ha akkor időben megteszitek azt, amit az Ég engesztelési ajándékként kért tőletek! Tanuljatok 
halogatásotok hibájából! 
Higgyétek el, minden imátoknak, igyekezetetek minden megnyilvánulásának jelentősége van! Jelentősége 
van annak is, hogy éppen Árpád-házi Szent Margit napján indult el egy újabb könyörgő imalánc az Anna 
rétre kért kápolna megépüléséért, melyet a Menny világából is sok szent jótékony, és erős segítsége, imája 
kísér.    
Szedjétek össze hát minden erőtöket, vegyetek példát szent elődeitekről, akik soha nem kímélték magukat, 
ha Isten és a Haza dolgáról volt szó. Kérjétek segítségüket, hívjátok angyalaitokat, és velük, és egymással is 
fogjatok össze, bíztassátok egymást, hogy kitartásotok legyen.”  
 
A Szűzanya, - hogy konkrétabbá tegye mondanivalóját, - az alább következőket megint egy hasonlattal élve 
világította meg előttem: Ha egy léghajó nem ért el még a rendeltetési helyére, de süllyedni kezd, akkor a 
benne ülők minden nélkülözhető holmit kidobálnak belőle. Kidobják azt is, amit korábban fontosnak ítéltek.  
Ehhez hasonlóan kell nekünk is az összefogást gátló és a bennünket szétválasztó gondolatokat kihagyni a 
tevékenységünkből, mert nincs idő a halogatásra! Olyan helyzet van, mint a léghajó süllyedésénél! Ezért 
Isten és Haza dolgában közös gondolatra, közös elhatározásra kell kerülni az égi kérés megvalósítása 
érdekében! 
Meg kell értenünk: a „JÓ” felmutatása maga az apostoli tevékenység egyik formája! 
Gondoljunk csak példaként arra, hogy mekkora hitet kért Isten a választott néptől: Jerikó falainál az 
ostromra, harcra készülő zsidóságtól azt kérte, hogy tegyék le a fegyvert, és trombitaszóval, énekkel 
körbejárva a várost, dicsőítsék Isten Hatalmát! – Ők megtették, és Jerikó falai leomlottak! 
Tőlünk most összefogást kér az Ég! - Királynőnk Országában, és az Úr Jézus vezetésében élve nem is lenne 
szabad másképp tennünk, csak úgy, hogy az Úr Jézus tiszta tanítását követve, ítélkezések nélkül, csak Őrá 
figyelve, egyéb érdekeket félretéve kövessük az Úr vezetését.  – Ahogy Nándorfehérvár védelmezői is tették: 
„A csata előtt mindenki bűnbánatot tartott és imádkozott. A katolikusok gyóntak és áldoztak, majd Szűzanya 
zászlója alatt indultak a csatába.” – így szól a krónika. 
Ami pedig nem teljesen megegyező a keresztény alapú csoportok gondolkozásában, arra azt mondja a 
Szűzanya:  
Hagyjátok, hogy Szent Fiam és Én, Édesanyátok dolgozzunk a lelkekben. Inkább imádkozzatok azokért, 
akikkel nehezen tudtok egyezségre jutni. Még ma is sok dolog enyhíthető, kisebbé tehető, ha szavam 
meghalljátok, és a Menny segítségét elfogadjátok! Vessetek el minden sötét gondolatot, csak Jézusra, 
vezetésére figyeljetek! 
Drága gyermekeim, nagyon fontos a küldetésetek, sok Áldást kaptok hozzá. Éljetek ezekkel halogatás 
nélkül! 
Legyetek nagyobb bizalommal Szent Fiam iránt, és legyetek éberek a világban megjelenő kétes értékű „jó 
szándékokkal” szemben! Ismerjétek JÓL és pontosan a Tízparancsolatot és az Evangéliumot, és el ne 
térjetek attól, ami szívetekbe vésetett e Szent Iratok által. Legyetek okosak, éberek, szeretetteljesek, és 
megismétlem: ragadjatok meg minden kegyelmi lehetőséget! 
A teljes Szentháromság Áldását közvetítem felétek: Királynőtök, szerető Égi Édesanyátok, Mária.”   
 
Engeszteljük hálával, szeretettel, hűséggel az Ég és Föld Urát, és úgy kérjük: bocsássa meg egyéni, és 
nemzeti vétkeinket, és adja Szent Áldását édes Hazánkra, családjainkra és ránk, hogy a Magyar Nép 
az Ő Isteni elrendelése szerint, és vezetésével teljesíthesse be feladatát: Isten nagy dicsőségére, és az 
egész Menny és Föld örömére! 

2016-01-31.          Szeretettel: M.G.Mária 
 


