A MAGYAR NÉP SZENT ŐRANGYALA
Örök Atyánk! Szerető gondoskodásodban minden nemzetnek adtál egy saját, nagyhatalmú Őrangyalt, hogy az egész népet
Hozzád vezesse, és az Üdvtörténeti Tervedben kigondolt egyedi népfeladatát hűséggel és szeretettel betöltse. Azt kívánod,
hogy a szellemi felnövekedés korszakának végén, a „népítéletben” minden nemzet örömmel, és dicsőségedre állhasson meg
Előtted.
Teremtő Atyánk, Te ily módon Isteni Bölcsességeddel rendezted el a Szent Angyalok, és az emberek kapcsolatát, és a minden
lélek fejlődését elősegítő összefogást. Ennek a Szent küldetésnek, amit az emberiség elé, és azon belül is a nemzetek elé
állítottál, különösen most – az idők végén – meg kell mutatkoznia.

Jóságos Teremtő Istenünk! Te a Magyar Nép lelki-szellemi feladatát Megváltó Krisztus Urunk igazságos és
irgalmas vezetésével, a Boldogságos Istenanya, Királynőnk Szeretetlángjának oltalmában, apostoli
szellemiséggel megáldva gondoltad megvalósítani, és ehhez a feladathoz adtál nagyhatalmú Őrangyalt is
Magyarország számára. Fenséges Terved azonban eddig nem bírt kibontakozni földi nyomorúságunkban.
Megtépázott lelkünk és országunk segítségért kiáltott Hozzád Urunk, s Te meghallottad azt.
A Szűzanya életében „mintát” tettél szemünk elé, s vártad, hogy meglássuk, és Terved megindíthasd
Mennyei Atyánk! Te a fiatal Máriát megkérdezted Megváltói Terved elindítása kezdetén, és csak a földi ember
tudatos IGEN-je után indítottad el Szent Fiad az emberiség megváltására.
Az Úr Jézus is „megkérdezte” Kánában a Szűzanyától, hogy készen áll-e a Megváltás Művének Lelki Társa lenni?
Kész-e arra, hogy Simeon jóslatát végérvényesen beváltsa? --- A „minta” tehát készen állt számunkra…

S Te jó Urunk körénk készítettél mindent:
A Szent Korona négy Szent Arkangyala, és Szent Őrangyalok sokasága ébreszt, elevenít, segít. Népünk szentjei,
és nagy, Hozzád, és Hazájukhoz hű emberlelkei immár közeledből, imáikkal támogatnak, és érezhetően,
tevékenyen vannak velünk. Végezetül pedig Magyarország Szent Őrangyalát is elindítottad napvilágra kerülő
tevékenységében, mert a helyes tettekhez szükségünk van a tisztánlátásra.
Szemünk homálya szűnik, Téged keres mindenben, Istenünk.
Fülünk nyílik az Igazságra, s Vezetésed Hangjára vágyik.
Karunkat, lábunkat egész emberi valónkat erő tölti fel, hogy megtegyük, mit Szent Akaratod kíván.
Ajkunk Általad kíván szólni, s egész valónk Igazságos Irgalmadra vár.
És most Te lelkünkbe nézel, úgy kérdezel bennünket: Szűzanyánk mai, földön élő gyermekeit…
S bár „készen” nem vagyunk, de mit is mondhatnánk mást Atyánk, Urunk, Istenünk. …
Te ismered erőnket, múltunkat, jelenünket s jövőnket, Te tudod, hogy kik lesznek erősek és szentek.
Nemzetünk Szent Őrangyala a Szentlélek által mozgatottan összegyűjtötte lelkünk titkos sóhaját:
Veled Uram, s csakis Veled vívhatjuk meg a győztes csatát!
Hálánkat, bizalmunkat legjobban az fejezheti ki, ha megismételjük a Szent Őrangyal Imáját:
„…Örök Atya!
Felajánljuk Szeretett Fiad Szent Vérével együtt
a Magyar Nép minden igaz csepp kiontott vérét,
és minden fájdalmas, testi-lelki szenvedését,
és felajánljuk máig megőrzött,
és Vezetésed alatt munkába fogható, tiszta Szellemi Örökségét.
Áldj meg kérünk Mindenség Teremtő Atyja,
hogy az Istenanya, Nagyasszonyunk Mária,
Koronás Királynőnk oltalmában,
és Megváltó Jézus Urunk vezetése alatt népünk beteljesíthesse
Szellemi Feladatát, Igaz Küldetését.
Ó add ezt meg nekünk Szeretet Istene!
Vezéreljen bennünket mindenkor Szent Akaratod,
és teljesedjék be
velünk, Általad és bennünk Isteni, szerető Atyai Szándékod!
Most, és mindörökké, Ámen.”
S EZZEL AZ „IGEN” ELHANGZOTT,
- s mert várni tovább a világ dolgai miatt amúgy sem lehetett, ÉLETÜNKBEN ELINDUL AZ ISTEN TERVE SZERINTI ÚJ FEJEZET!
Ó ATYÁNK! JÉZUS URUNK és SZŰZANYÁNK!
SZENT ANGYALOK és HITHŰ, IGAZ SZENTJEINK!
ERŐSÍTSÉTEK SZÍVÜNKET, FOGJÁTOK KEZÜNKET!
VEZESSE ÖSSZEFOGÁSBAN a MAGYAR NÉPET az ISTENI SZERETET!
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