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z 1990-ben megjelent, majd 2014-ben másod-
szor kiadott Többlet Engesztelô Imaóra imafüzet 

harmadik, javított kiadását 2019. decemberében határozta 
el a Világ Királynôje Engesztelô Kápolnáért Alapítvány. A 
megújult engeszteléseket szeretnénk támogatni az ismételt 
közreadással. Az elemeiben már korábban is jóváhagyott, 
és közismert imádságok méltó tiszteletadással elôsegíthetik 
engesztelô küldetésünk beteljesítését. 

A Z  I M A Ó R A  E R E D E T E ,
elôszó az eredeti  kiadáshoz

edves engesztelô Testvéreink! A ti ké ré-
se tekre és örömötökre jelentettük meg a “többlet 

engesztelô imaóra” öt változatát egy füzetben. Buzgón en-
geszteljetek! 

Bízzatok abban, hogy imáitok meghallgatást nyernek!
Christus vincit, Christus regnat, Christus, Christus im-

perat. 

E L O S Z O

A

K

´´ ´



6

Istenem, hányan énekelték és milyen megrendült lélek-
kel 1990. február 8-án, Mindszenty József bíboros Requi-
emjén Esztergomban: Christus Vincit!

Gyôz Krisztus, és gyôz a Szûzanya. 

Az Úr Jézus mondta Natália nôvéren keresztül:
“A magyar, Anyámba vetett szent bizalommal,  

szent büszkeséggel hangoztassa:
Gyôzni fogunk Magyarország  

és a Világ Gyôzelmes Királynôje által.”

A Z  Ú R  J É Z U S  Ü Z E N E T E 
Natália  nôvéren keresztül

agyarok Nagyasszonya ünnepén, 1988. ok-
tóber 8-án, az Úr Jézus többlet engesztelést kérve 

kívánt segítségünkre lenni, hogy a gonosz léleknek a ma-
gyarságra vonatkozó tervei meghiúsuljanak. Többek között 
így szólt: “Üzenem, és kérem magyar gyermekeimet, mivel 
nehéz napok elôtt áll az ország, és nem csupán az országnak, 
hanem az Egyháznak is szüksége van imára, kilenc hónapon 
keresztül még nagyobb imaerôvel engeszteljenek, kimon-
dottan az ország területén elkövetett bûnökért heti egy en-
gesztelô imaóra többlettel.

Az engesztelô imanapot és a többlet imaórát a lelki-
atya az engesztelô testvérekkel együtt határozza meg. Az 

M
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imaszándékot heti változtatással, mindig a soron követ-
kezôt, az imaóra elôtt jelentse be a lelkiatya, vagy megbí-
zottja.” Az Úr Jézus maga határozta meg, mely imákból 
állítsuk össze az imaórák szövegét. Ezek mind egyházilag 
jóváhagyott imák. Maga fogalmazta meg a tíz szándékot 
is. Az imaórát ezek közül mindig csak egy szándékra kér-
te felajánlani, hetenként váltva azokat. A tizedikben azok 
a súlyos bûnök szerepelnek, amelyeket nem kívánt külön 
megnevezve közzé tenni.

Az Úr Jézus tudatta, hogy az engesztelô csoportok-
hoz mindig csatlakozik a Gyászoló (Engesztelô) Szûz anya, 
mint Világ Királynôje. A Szûzanya csatlakozásának köszön-
hetôen, miközben engesztelést nyújtunk az ország terüle-
tén elkövetett bûnökért, többletkegyelmeket is nyerünk a 
Mennyei Atya ígérete folytán.

Jézus szava: “Szeplôtelen Anyám országa tisztul, kegyel-
met kap. Buzgón engeszteljetek! Fáradozzatok a lelkek üd-
vösségéért! Bensôséges könyörgésekkel imádkozzatok! A 
felsorolt bûnöknek meg kell szûnniük Szeplôtelen Édes-
anyám országában.”

Az Úr évek óta kéri, hogy “ahol eddig még nem vált 
szokássá, váljon azzá a hívek imája: Krisztus lelke, szen-
telj meg minket!” Kérte, hogy ezen imafohászokat többes 
számban mondjuk. Elmagyarázta, a nôvérnek látomásban 
be is mutatta, mi a különbség az engem, illetve a minket 
szó használata között. Ha azt mondjuk, “engem”, akkor 
a kegyelem mûködik a kérésnek megfelelôen egy ember-
re. Amikor azt mondjuk, “minket”, akkor a föld hátán élô 
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minden ember részesül kegyelemben, az is, aki Jézusnak 
még a nevét sem hallotta.

Kérte az Úr Jézus, hogy ezeket az imafohászokat mond-
ják a hívek közösen a szentáldozás befejezése után, a misézô 
papnak elég csak elkezdenie.

Kegyelmeket nyerünk el minden embertestvérünk részé-
re akkor is, ha magunkban, egyedül, jártunkban-keltünk-
ben, lelki áldozásként elimádkozzuk a Krisztus lelke kezdetû 
fohászokat. “Az imafohászok egyrészt engesztelésként száll-
nak fel a Mennyei Atyához, másrészt kegyelmeket kap, tisz-
tul általuk a világ.”

A kilenc hónap letelte elôtt több templomból jelezték, 
hogy szükségesnek érzik ezen imaórák folytatását. Natália 
nôvér az Úr Jézusnak ajánlva a kifejezett szándékokat, ezt a 
választ kapta: “Szép volna, ha a nép magától folytatná.” A 
nô vérnek úgy tûnt, mintha Isten sok mindent az engeszte lés-
tôl tenne függôvé. Többnyire esôcseppek formájában kapjuk 
a kegyelmeket, pedig záporesô formájában is kap hat nánk.

Az Úr Jézus az imaórára vonatkozó üzenetét késôbb ki-
egészítette. Összesen öt imaóra változatot kért. Ezeket, már 
az egész világon imádkozhatják a magyar mintának megfe-
lelôen, azzal a különbséggel, hogy mindenütt a saját hazá-
juk megnevezése mellett engesztelnek az ország területén 
elkövetett bûnökért. A többletkegyelmet mindenütt elnyerik, 
ahol az Úr Jézus útmutatásának megfelelôen buzgó lélek-
kel megtartják a heti egy “többlet engesztelô imaórát”. Nem 
az addig megszokott engesztelésnek az elhagyásáról van szó, 
hanem azon felül vállalt engesztelésrôl.
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Az Úr szava: “A kis idô megéri, hogy elhárítsátok a nagy 
bajt. Az engesztelés nem az Én dicsôségemet, hanem a ti ja-
vatokat szolgálja.”

A többi már rajtunk múlik, mennyire kapcsolódunk 
bele abba a mozgalomba, amit az Úr Jézus, Engesztelési 
Mûvének részeként a negyvenes években indított el Natá-
lia nôvéren keresztül.

A Nagy Magyar Engesztelés mozgalmában a magyar 
nép apraja-nagyja részt vállalt az engesztelôk közül. Sok lel-
kes pap és szerzetes buzgólkodott országmentô, világmentô, 
lélekmentô céllal.

Ma is nagy szükség van arra, hogy a tizenötmillió ma-
gyarból mindenki összefogjon, aki felismerte a küldetés, a 
feladatok komolyságát. Mulasztásainkkal késleltetjük az 
országnak és a világnak ígért kegyelmek megérkezését, s 
a világbéke eljövetelét. Biztosak vagyunk abban is, hogy a 
Szûzanya, a Világ Királynôje intézkedése az elkészült király-
nôi székhelyérôl eredményesebb lenne az aktuális válságok-
kal szemben is (pl. migráció, világjárvány), mint bármilyen 
emberi erôfeszítés.

Javítsuk meg életünket, tegyük rendbe gondolatainkat, 
és Krisztust követô lelkülettel engeszteljünk, hogy az Úr 
Jézus Engesztelési Mûve (ahogy Ô nevezte) kibontakozzon, 
megvalósuljon a maga nagyságában, szépségében, tisztulást 
eredményezve az egyház és az állam életében egyaránt. A 
napi nehézségeinket, kellemetlenségeinket ajánljuk fel, pa-
nasz helyett forduljunk hálával a Mennyei Atyához, aki 
még mindig irgalmas hozzánk.
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Sokak kérésére, akiknek nem jutott a tizenhétezer 
“Többlet engesztelô imaóra” füzetbôl, amibôl itthon és 
külföldön engesztelnek magyar testvéreink a Szûzanyával, 
heti egy imaóra többletet vállalva (Mt. 18, 29-30), itt most 
kivonatosan közzé tesszük az öt imaóra változatot, amit az 
Úr Jézus útmutatásainak megfelelôen állítottunk össze. 

Az Úr Jézus kérte, hogy néha álljunk meg egy kis idô-
re imaóra közben, maradjunk csendben, hogy Ô is meg-
szólalhasson lelkünkben, mert Neki is van mondanivalója 
számunkra. Arra is kitért, hogy az Általa kiválasztott ke-
resztutat padban ülve is lehet mondani, mert az elmélkedô 
imák hosszúak. Kérte, ki ne hagyjuk a Krisztus lelke kez-
detû imafohászokat, mert azok annyira titokzatosak, és oly 
sok kegyelmet nyerhetünk általa! Mondjuk gyakran: “Gyá-
szoló Szûzanya, Világ Királynôje, imádkozzál velünk, és 
megmenekülünk. Imádkozzál velünk, és gyôzünk.” Ebben 
bízzunk! A Szûzanyával együtt engeszteljünk. 
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E N G E S Z T E LŐ  I M A S Z Á N D É KO K

Heti egy alkalommal a “többlet engesztelô imaóra” megtar-
tása, a hazánkban elkövetett bûnök engeszteléséért az itt fel-
sorolt szándékok szerint történjen, a szándékokat hetenként 
váltva vesszük, mindig egyet megnevezve az imaóra elején. 

Engeszteljünk:

 1. A káromkodás bûnéért
 2. Az Oltáriszentség, Jézus és Mária szent nevének 

meggyalázásáért
 3. Az iszákos állapotban elkövetett súlyos bûnökért 
 4. Azon édesanyák nagy bûnéért, akik gyermeküket 

nem engedik életre születni 
 5. A betörôkért, akik a betörés közben gyilkolnak,  

az Oltáriszentséget a földre szórják, tapossák
 6. Azokért, akik a vallásos nevet viselik, de a 

vallásgyakorlatból semmit sem cselekszenek
 7.  Azokért, akik szentségi házasságot nem kötnek,  

és törvénytelen házasságban élnek
 8. Azokért, akik Isten létét tagadják és lelkük 

üdvösségében nem hisznek
 9. A rabokért, hogy megtérjenek és üdvözüljenek
 10. Mindazon bûnökért, amelyeket a korábbi 

imaórákon felsoroltakon kívül elkövetnek 
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Engesztelô imáinkhoz kérjük

M I N D S Z E N T Y  J ÓZ S E F 
S E G Í T Ő  KÖZ B E N J Á R Á S ÁT !

 

Ami nekünk szívügyünk, az neki is az volt, és most is az. 
Amikor Natália nôvér 1987. március 11-én az erdélyi ekért 
könyörgött, mondván: “Jézusom utolsó csepp véred re kér-
lek, segíts rajtuk, hiszen véreddel váltottad meg ôket!” 

Jézus így szólt:
“Minden kérésetekkel forduljatok Mindszenty fiamhoz. 

Ô az égben, abban a kegyelemben részesült, hogy a föld-
kerekségen bárhol élô magyar testvérei tôle bármit kérnek, 
általam és Szeplôtelen Édesanyám által, ô minden kérésü-
ket teljesíti. Mennyei Atyám azért tüntette ôt ki ezzel a ke-
gyelemmel, mert ô szíve rejtekén sokat szenvedett amiatt, 
hogy atyai szívének olyannyira kedves magyar gyermeke-
itôl elzárták.”
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SZENTSÉGKITÉTEL

Ének:	 Szent vagy, Uram, szent vagy, minden fölött
   szent vagy,

Jézus kenyér színében, az Oltáriszentségben.
Térdet, fejet hajtok, néked áldást mondok,
Hiszem itt vagy valóban, e nagy 
 Szakramentumban.

Pap:	 Áldj meg minket, Uram, az Oltáriszentségbôl! 
 Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.

Ma	 a	 hazánkban	 elkövetett	 bûnök	 miatt	 engesztelünk.	
Elsôsorban:	

Nyisd	meg	Uram	ajkunkat,	szent	Neved	dicséretére,	tisz
títsd	 meg	 szívünket	 minden	 hiú	 és	 vétkes	 gondolattól,	
hogy	tisztelettel,	figyelemmel	és	áhítattal	tarthassuk	meg	
imaóránkat,	és	meghallgatásra	találjunk	szent	Színed	elôtt.

P̃.:	Dicsértessék	és	áldassék	Jézus!
H̃.:	A	legméltóságosabb	Oltáriszentségben!

E L S O
változat
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Hozzád	kiáltunk,	Úristen,	
Jézus szent nevében, 
Jézus szentséges Vére által, 
Jézus szentséges Szíve által, 
Szûz Mária szeplôtelen Szíve által, 
amíg meg nem könyörülsz rajtunk. 
Hisz csodálatos módon tudsz rajtunk segíteni! 
Szent Isten! Szent, erôs Isten! Szent és halhatatlan Isten! 
Könyörülj rajtunk és az egész világon!  
Istenem,	hiszek	Benned,	és	imádlak	Téged,	
remélek Benned, és szeretlek Téged. 
Bocsáss meg azoknak, akik nem hisznek, 
nem remélnek Benned és nem szeretnek Téged. Gyászoló 
Szûzanya, Világ Királynôje, imádkozzál velünk és 
megmenekülünk.
Imádkozzál velünk, és gyôzünk. 
Szent	Mihály	fôangyal,	ne	engedj	elveszni	minket		
a	nagy	harcban!

Ének:		 Jézus, világ Megváltója, Üdvözlégy, élet adója!
 Megfeszített Istenfia, szent kereszted szívem
  hívja.
 Jézus, add, hogy Hozzád térjek, Veled halljak  
  Veled éljek!
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J É Z U S  S Z E N T  S Z Í V É N E K 
L I TÁ N I Á J A

Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, kegyelmezz nekünk!
Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket!

Mennyei Atyaisten!							 Irgalmazz	nekünk!
Megváltó Fiúisten!
Szentlélek Úristen!
Szentháromság, egy Isten!
Jézus Szíve, az örök Atya Fiának Szíve,  
 Irgalmazz	nekünk!
Jézus Szíve, a Szûzanya méhében a Szentlélektôl alkotott 

Szív 
Jézus Szíve, az Isten Igéjével lényegileg egyesített Szív
Jézus Szíve, végtelen fölségû Szív
Jézus Szíve, Isten szent temploma 
Jézus Szíve, a Magasságbelinek szent szekrénye
Jézus Szíve, Isten háza és a Mennyország kapuja
Jézus Szíve, a szeretet lángoló tûzhelye  
Jézus Szíve, az igazságosság és szeretet tárháza
Jézus Szíve, jósággal és szeretettel teljes Szív
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Jézus Szíve, minden erény mélysége
Jézus Szíve, minden dicséretre legméltóbb Szív 
Jézus Szíve, minden szív királya és középpontja
Jézus Szíve, amelyben a bölcsesség és tudomány összes 

kincsei megvannak
Jézus Szíve, amelyben az Istenség egész teljessége lakozik
Jézus Szíve, amelyben a Mennyei Atyának kedve telt
Jézus Szíve, amelynek teljességébôl mindannyian merítet-

tünk 
Jézus Szíve, az örök halmok kívánsága
Jézus Szíve, béketûrô és nagy irgalmasságú Szív
Jézus Szíve, dúsgazdag mindazok iránt, akik Hozzád 

folyamodnak
Jézus Szíve, az élet és szentség forrása
Jézus Szíve, vétkeinkért engesztelô áldozat
Jézus Szíve, gyalázatokkal tetézett Szív
Jézus Szíve, gonoszságainkért megtört Szív
Jézus Szíve, mindhalálig engedelmes Szív
Jézus Szíve, lándzsával átdöfött Szív
Jézus Szíve, minden vigasztalás kútfeje
Jézus Szíve, életünk és feltámadásunk
Jézus Szíve, békességünk és engesztelésünk
Jézus Szíve, bûnösök áldozata
Jézus Szíve, Benned reménylôk üdvössége
Jézus Szíve, Benned kimúlók üdvössége 
Jézus Szíve, minden szentek gyönyörûsége

Isten Báránya, Te elveszed a világ bûneit. 
 Kegyelmezz	nekünk!
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Isten Báránya, Te elveszed a világ bûneit. 
 Hallgass	meg	minket!
Isten Báránya, Te elveszed a világ bûneit. 
 Irgalmazz	nekünk!	

Szelíd	és	alázatos	szívû	Jézus,	alakítsd	szívünket		
a	Te	szent	Szíved	szerint!

Könyörögjünk:	
Mindenható örök Isten! Tekints szeretett Fiad Szívére, és 
mindama dicséretre és elégtételre, amelyet a bûnösök ne-
vében Irántad lerótt, és adj megengesztelôdve bocsánatot 
azoknak, akik irgalmasságodért esdekelnek, ugyanazon 
szent Fiad, Jézus Krisztus nevében, Aki Veled él és uralko-
dik a Szentlélekkel egységben, Isten, mindörökkön örök-
ké. Ámen. 

Jézus,	az	Élô	Isten	Fia, irgalmas Megváltója az elesett em-
beriségnek bocsáss meg nekünk, és könyörülj rajtunk! A 
bántalmakat, amelyekkel az emberek illetnek Téged, az 
Isten iránti szeretetben és hûségben való növekedés által 
igyekszünk jóvá tenni.

P̃.: Minél inkább káromolják szent titkaidat,
H̃.: mi annál erôsebben hiszünk bennük!
P̃.: Minél inkább törekszik a hitetlenség, hogy halhatatlan 

reményeinket elrabolja tôlünk, 
H̃.: mi annál jobban remélünk Benned, Jézus Szíve, 

emberek reménye!
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P̃.: Minél inkább ellenszegülnek a szívek a kegyelem hívá-
sának,

H̃.: mi annál inkább szeretünk Téged!
P̃.: Minél inkább támadja Istenségedet a hitetlenség,
H̃.: mi annál inkább imádunk Téged!
P̃.:  Minél inkább elfelejtik és megszegik szent 

parancsaidat,
H̃.: mi annál inkább megtartjuk azokat!
P̃.:  Minél inkább nem tisztelik és elhanyagolják 

szentségeidet,
H̃.: mi annál inkább akarunk azokkal szeretettel és 

tisztelettel élni.
P̃.:  Minél inkább félreismerik a Te imádásra méltó 

erényeidet,  
H̃.: mi annál inkább fogunk törekedni gyakorlásukra.
P̃.:  Minél inkább fárad a pokol a lelkek romlásán,
H̃.: annál erôsebb legyen a mi buzgalmunk az ô 

megmentésükre!
P̃.:  Minél inkább törekszik az élvezetvágy és a kevélység, 

hogy az önmegtagadást és a kötelességteljesítést kiirtsa,
H̃.: mi annál inkább hozzászegôdünk az áldozat és az 

önmegtagadás szelleméhez.
P̃.: Minél hevesebben zúdul a pokol hatalma 

Anyaszentegyházad ellen,
H̃.: mi annál inkább ragaszkodunk hozzá.
P̃.:  Minél jobban fellázad a világ a pápa ellen,
H̃.: mi annál inkább hallgatunk rá, gyermeki hittel, és 

annál alázatosabban követjük végzéseit.
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P̃.:  minél inkább elkülöníti egymástól az embereket az 
önzés bûne, 

H̃.: annál bensôbben akarjuk mi, mint Isten családjának 
tagjai, egymást Benned szeretni, megváltó Istenünk! 

P̃.:	 Végezzünk közösen lelki áldozást:
Hívek	magukban: Teljes szívembôl bánom bûneimet, jöjj 

az én szívembe Jézus! (rövid csend)

Krisztus	lelke,	szentelj	meg	minket!	
Krisztus teste, üdvözíts minket! 
Krisztus vére, illess meg minket! 
Krisztus oldalából kifolyó víz, moss tisztára minket! 
Krisztus kínszenvedése, erôsíts meg minket! 
Ó, jóságos Jézus, hallgass meg minket! 
A Te szent sebeidbe rejts el minket! 
Ne engedd, hogy elszakadjunk Tôled! 
A gonosz ellenségtôl, oltalmazz meg minket!
Halálunk óráján hívj Magadhoz minket!
Add, hogy eljussunk Hozzád, és szentjeiddel dicsérjünk 

Téged, mindörökkön, örökké! Ámen.
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F Á J D A L M A S  R Ó Z S A F Ű Z É R

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.
Hiszekegy, 
Miatyánk, 
három Üdvözlégy Mária

Titkok:	
 1. Jézus, aki értelmünket megvilágosítsa
 2. Jézus, aki emlékezetünket megerôsítse
 3. Jézus, aki akaratunkat tökéletesítse

Dicsôség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, mikép-
pen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. Ó, Jézusom, 
bocsásd meg bûneinket! Ments meg minket a pokol tü-
zétôl! Vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik 
legjobban rászorulnak irgalmadra.

A	tizedek	titkai:
 1. Jézus, aki érettünk vérrel verejtékezett
 2. Jézus, akit érettünk megostoroztak
 3. Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak
 4. Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta
 5. Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek
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A	tizedek	után:
Dicsôség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, 
miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.
Ó, Jézusom bocsásd meg bûneinket! Ments meg minket 
a pokol tûzétôl! Vidd a mennybe a lelkeket, különösen 
azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
 
P̃.:	Engeszteljünk	a	káromkodás	bûnéért:

Áldott	legyen	az	Isten!	
Áldott legyen szent Neve! 
Áldott legyen Jézus Krisztus, valóságos Isten és valóságos 
ember! 
Áldott legyen Jézus neve! 
Áldott legyen szentséges Szíve! 
Áldott legyen drága szent Vére! 
Áldott legyen Jézus a legméltóságosabb Oltáriszentségben! 
Áldott legyen a vigasztaló Szentlélek! 
Áldott legyen Isten fölséges anyja, Mária! 
Áldott legyen szent és szeplôtelen fogantatása! 
Áldott legyen dicsôséges mennybevétele! 
Áldott legyen Szûz Mária szent neve! 
Áldott legyen Szent József, Mária tisztaságos jegyese! 
Áldott legyen Isten az Ô angyalaiban és szentjeiben! 
Ámen. 
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Ének:	Világnak	Királyné	Asszonya

Vi-lág-nak   Ki-rály-né      Asz-szo-nya!         Köl-töz-zél  szí-vünk-be  Szűz-a-nya!

Ol-dozd meg  szí-vün-kön bű-ne-ink lán-cát, szün-tesd a gyű-lö-let  sá-tá-ni    tán-cát!

Má-ria,  Nagy-asz-szony, ma-gya-rok Any-ja,  Vi-lág-nak ha-tal-mas Ki-rály-né-ja!

2. Bûneink éjjelén el ne hagyj, 
Esengve kérünk, mert tiszta vagy. 
Bûnbánat ostoroz, kerget Tehozzád, 
Ne sírjon érettünk szép könnyes orcád. 
Mária,	Nagyasszony,	magyarok	Anyja,	
Világnak	hatalmas	Királynéja!

3. Vezeklô szívünket meg ne vesd, 
Jézushoz bennünket elvezess. 
Szent kezed fogja meg roskadó vállunk, 
Míg Fiad Szívéhez hazatalálunk. 
Mária,	Nagyasszony,	magyarok	Anyja,	
Világnak	hatalmas	Királynéja!
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SZENTSÉGI	ÁLDÁS

Ének:	 Tebenned remélek, szívembôl szeretlek!
   Készebb vagyok meghalni, mint Téged   
  megbántani.

SZENTSÉGBETÉTEL

Világ Királynôje, könyörögj érettünk!
Szent József, az engesztelôk pártfogója,  

könyörögj érettünk!



24

M Á S O D I K
változat
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Ének:	Világnak	Királyné	Asszonya

Vi-lág-nak   Ki-rály-né      Asz-szo-nya!         Köl-töz-zél  szí-vünk-be  Szűz-a-nya!

Ol-dozd meg  szí-vün-kön bű-ne-ink lán-cát, szün-tesd a gyű-lö-let  sá-tá-ni    tán-cát!

Má-ria,  Nagy-asz-szony, ma-gya-rok Any-ja,  Vi-lág-nak ha-tal-mas Ki-rály-né-ja!

2. Bûneink éjjelén el ne hagyj, 
Esengve kérünk, mert tiszta vagy. 
Bûnbánat ostoroz, kerget Tehozzád, 
Ne sírjon érettünk szép könnyes orcád. 
Mária,	Nagyasszony,	magyarok	Anyja,	
Világnak	hatalmas	Királynéja!

3. Vezeklô szívünket meg ne vesd, 
Jézushoz bennünket elvezess. 
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Szent kezed fogja meg roskadó vállunk, 
Míg Fiad Szívéhez hazatalálunk. 
Mária,	Nagyasszony,	magyarok	Anyja,	
Világnak	hatalmas	Királynéja!

SZENTSÉGKITÉTEL

Ének:	 Szent vagy, Uram Szent vagy, minden fölött  
   Szent vagy,

 Jézus kenyér színében, az Oltáriszentségben.

Pap:		 Áldj meg minket Uram, az Oltáriszentségben! 
  Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.

Ma	a	hazánkban	elkövetett	bûnök	miatt	engesztelünk.	
Elsôsorban: 

Nyisd	meg	Uram	ajkunkat,	szent	neved	dicséretére,	tisz
títsd	 meg	 szívünket	 minden	 hiú	 és	 vétkes	 gondolattól,	
hogy	tisztelettel,	figyelemmel	és	áhítattal	tarthassuk	meg	
imaóránkat,	 és	 meghallgatásra	 találjunk	 szent	 Színed	
elôtt.

P̃.:	Dicsértessék	és	áldassék	Jézus!
H̃.:	A	legméltóságosabb	Oltáriszentségben!

Hozzád	kiáltunk,	Úristen,	
Jézus szent nevében, Jézus szentséges Vére által, 



26

Jézus szentséges Szíve által,  
Szûz Mária szeplôtelen Szíve által, 
amíg meg nem könyörülsz rajtunk. 
Hisz csodálatos módon tudsz rajtunk segíteni! 
Szent Isten! Szent, erôs Isten! Szent és halhatatlan Isten! 
Könyörülj rajtunk és az egész világon!  
Istenem, hiszek Benned, és imádlak Téged, 
Remélek Benned, és szeretlek Téged. 
Bocsáss meg azoknak, akik nem hisznek, 
nem remélnek Benned és nem szeretnek Téged.
Gyászoló Szûzanya, Világ Királynôje, 
imádkozzál velünk és megmenekülünk. 
Imádkozzál velünk, és gyôzünk. 

Szent	Mihály	fôangyal,	ne	engedj	elveszni	minket	a	nagy	
harcban!

Ének:	 Jézus,	világ	Megváltója,	
	 	 Üdvözlégy, élet adója.
 Megfeszített Istenfia, 
  szent kereszted szívem hívja.
 Jézus, add, hogy Hozzád térjek, 
  Veled haljak, Veled éljek.
 Jézusom, ha jön a végnap, 
  ismerj engem magadénak.
 Homlokomon piros véred, 
  Tied vagyok, úgy ítélj meg!
   Jézus, add, hogy Hozzád térjek, 
  Veled haljak, Veled éljek.
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A  S Z E N T  V É R  L I TÁ N I Á J A

Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, kegyelmezz nekünk!
Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket!

Mennyei Atyaisten! Irgalmazz nekünk!
Megváltó Fiúisten!
Szentlélek Úristen! 
Szentháromság egy Isten!

Krisztus	Vére, az örök Atya egyszülött Fiának vére   
 Üdvözíts minket! 
Krisztus Vére, az Isten megtestesült Igéjének vére 
Krisztus Vére, az új és örök szövetség vére 
Krisztus Vére, a haláltusában földre hullott vér 
Krisztus Vére, a megostorozáskor kiserkent vér 
Krisztus Vére, a töviskoronától kicsordult vér 
Krisztus Vére, a keresztfán kiontott vér 
Krisztus Vére, üdvösségünk váltságdíja 
Krisztus Vére, amely nélkül nincs bûnbocsánat 
Krisztus Vére, az Oltáriszentségben a lelkek itala és meg-

tisztulása 



28

Krisztus Vére, az irgalmasság folyama 
Krisztus Vére, a gonosz lelkek legyôzôje
Krisztus Vére, a vértanúk erôssége 
Krisztus Vére, a hitvallók szilárdsága 
Krisztus Vére, szüzeket termô vér 
Krisztus Vére, a veszélyben forgók támasza 
Krisztus Vére, a szenvedôk enyhülése 
Krisztus Vére, a sírásban vigasztalásunk 
Krisztus Vére, a bûnbánók reménysége 
Krisztus Vére, a haldoklók megnyugvása 
Krisztus Vére, az örök élet záloga
Krisztus Vére, a tisztítóhelyen szenvedô lelkek szabadítója 
Krisztus Vére, minden dicsôségre és magasztalásra 

legméltóbb vér

Isten báránya, Te elveszed a világ bûneit,
 kegyelmezz nekünk! 
Isten báránya, Te elveszed a világ bûneit,
 hallgass meg minket!
Isten báránya, Te elveszed a világ bûneit,
 irgalmazz nekünk!

P̃.: Megváltottál minket, Uram, szentséges véreddel!
H̃.: És Istenünk országává tettél bennünket!

Könyörögjünk!	 Mindenható, Örök Isten, Aki egyszülött 
Fiadat a világ Megváltójává rendelted, és vére által megen-
gesztelôdni akartál, engedd, kérünk, üdvösségünk árát úgy 
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tisztelnünk, és annak erejével az élet bajaiban úgy nyer-
nünk oltalmat a földön, hogy örökké tartó gyümölcseinek 
örvendhessünk az Úrban. Ugyanazon a mi Urunk, Jézus 
Krisztus által. Ámen.

P̃.:	Végezzünk közösen lelki áldozást:
Hívek	magukban: Teljes szívembôl bánom bûneimet, jöjj 
az én szívembe Jézus! (rövid csend)

Krisztus	lelke,	szentelj	meg	minket!	
Krisztus teste, üdvözíts minket! 
Krisztus vére, illess meg minket! 
Krisztus oldalából kifolyó víz, moss tisztára minket! 
Krisztus kínszenvedése, erôsíts meg minket! 
Ó, jóságos Jézus, hallgass meg minket! 
A Te szent sebeidbe rejts el minket! 
Ne engedd, hogy elszakadjunk Tôled! 
A gonosz ellenségtôl, oltalmazz meg minket!
Halálunk óráján hívj Magadhoz minket!
Add, hogy eljussunk Hozzád, és szentjeiddel dicsérjünk 
Téged, mindörökkön, örökké! Ámen.

Ének:	 Zálogát adtad, ó, Jézus, örök szeretetednek,
  Rendelvén e nagy Szentséget, és adván tieidnek,
  Hogy Teveled egyesüljünk,
  Téged viszont szeressünk.
   Örök hála és imádás legyen azért nevednek.
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K E R E S Z T Ú T  
A Z  O LTÁ R I S Z E N T S É G I  J É Z U S  

G YA L Á Z Á S Á N A K  E N G E S Z T E L É S É R E

 

P̃.: Gyertek, imádjuk Jézust!
H̃.: A mi királyunkat, aki szent Vérének bíborába öltözve 

a Kálvária útjára lépett.
P̃.: Gyertek, kövessük Ôt ez úton!
H̃.: A legforróbb szeretettel!
P̃.: Gyertek, imádjuk Jézus Krisztust, aki a Golgotán, sze-

retetének trónusán, a szent kereszten függött.
H̃.: Hogy minket magához vonzzon.
P̃.: Gyertek, imádjuk Jézust!
H̃.: Kínszenvedésének és halálának titkairól elmélkedve.
P̃.: Gyertek, mondjuk az ég összes angyalaival és szentjei-

vel:

Mind:	Szent, Szent, Szent a Seregek Ura, Istene, telve van 
az ég és a föld az Ô dicsôségével. Dicsôség az Atyának, 
dicsôség a Fiúnak, dicsôség a Szentléleknek, most és 
mindörökké. Ámen.
Örök Atyánk! Fölajánljuk Neked szentséges Fiadnak 
kínszenvedését, haláltusáját, kereszthalálát, engesztelésül 
bûneinkért.
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P̃.: Jézusunk, isteni Üdvözítônk, kínszenvedésednek és 
halá  lodnak okai a mi bûneink voltak. Keserves kín-
szen  ve désed elôestéjén rendelted a kegyelemteljes 
Oltári szent séget, hogy mindenkor mi köztünk lakoz-
zál, mert szereteted a Neked oly nagyon kedves em-
berektôl való elválást nem tudta elviselni. Néhány 
órával késôbb pedig már hal lot tad, amint kiáltozták: 
“El Jézussal, keresztre vele!” Ezért ôszinte fájdalmunk-
ban kegyelemért, irgalomért és bocsánatért esedezünk 
mindannyiunk számára. 

H̃.: Emlékezzél meg, Jézusunk, mily nagy váltságdíjat fizet-
tél érettünk a Mennyei Atyának. Ne engedd elveszni a 
lelkeket, amelyeket drága, szent Véred által megváltot-
tál!

P̃.:  Mi Megváltó Jézusunk, Te a legméltóságosabb Oltári-
szentségben kínszenvedésednek és halálodnak emlékét 
hagytad ránk. Azt kívántad, hogy halálodat hirdessük, 
valahányszor ezen szent titkot szemléljük, amíg vég-
re Magad is újra eljössz hozzánk. Ezen kívánságodhoz 
híven elmélkedünk keresztutadról, és megemléke-
zünk arról, hogy e Szentségben ugyanazon test lakozik, 
ugyan azon szeretettel és alázatossággal, mint egykor a 
keresztfán.

H̃.: Te pedig, boldogságos Szûzanyánk, ki ezen Szentség-
ben éppúgy imádod és szereted szentséges Fiadat, mint 
egykor a keresztfán, jöjj segítségünkre, hogy ezen en-
gesztelô keresztúti ájtatosságot kellô áhítattal végezzük.
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Mind: Egyesüljünk Jézus és Szûz Mária szándékával, hogy 
a lehetséges búcsúkat elnyerhessük. Szent ôrzôangyalok, 
és ti, ezen templom védôszentjei és összes szentek, kikre 
templomunk emlékeztet, ôrködjetek fölöttünk!

1. állomás:	
Pilátus Jézust kereszthalálra ítéli

Mind:	 Imádunk	Krisztus,	és	áldunk	Téged!
   Mert	szent	kereszted	által	megváltottad	a	világot.

P̃.: Jézus, élôk és holtak igazságos bírája, Téged egészen 
ártatlanul ítéltek halálra a fôpapok, a bírák, és a nép. 
Ha tudták volna, hogy Te egykor majd az ég felhôin 
újra eljössz nagy hatalommal és dicsôséggel megítélni 
a világot, bizonyára remegve imádtak volna Téged. Te 
azonban hallgattál, s azt akartad, hogy ártatlanul elítél-
jenek, nehogy egykor az ítélet napján, igazságos ítéle-
ted hallatára el kelljen némulnunk bûneink sokasága 
miatt, és el kelljen távoznunk Tôled. Itt hagytad ne-
künk végtelen szereteted zálogát, átadod nekünk most 
és halálunk óráján szent Testedet és Véredet, hogy biz-
tosítékunk legyen az örök boldogság elnyerésére.

P̃.:	 Irgalmazz	nekünk,	ó	Jézus,	irgalmazz	nekünk!
H̃.:	És	kegyelmezz	nekünk	kínszenvedésed érdemei által. 

Gyászoló Szûzanya, Világ Királynôje, imádkozzál 
velünk! 
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Mind:	Miatyánk, Üdvözlégy Mária

P̃.:		 Könyörülj rajtunk, Uram!
H̃.:	És a Tisztítótûzben szenvedô lelkeken! Ámen

2. állomás: 
Jézus vállára veszi a keresztet

Mind:	 Imádunk	Krisztus,	és	áldunk	Téged!
			 Mert	szent	kereszted	által	megváltottad	a	világot.

Szeretô Jézusunk! Te már elôre ismerted azon borzasztó kí-
nokat és gyalázásokat, amelyeket a keresztfán el kellett visel-
ned. Mégis sóvárogva nyújtottad ki szent kezedet kereszted 
után, mert ezen kereszt Atyádnak rendelése szerint eszkö-
zül szolgált arra, hogy a Téged bántalmazókat megmentsd. 
Szent Szíved szeretete erôsebb volt a halálfélelemnél. De még 
mielôtt a keresztet, amelyet az emberek gonoszsága készített 
Számodra, Eléd hozták, egészen más keresztet készítettél Te 
magadnak. Tudtad, Uram, hogy a legméltóságosabb Oltá-
riszentségben rejtôzô szent titok ellen szórt meggyalázások 
fekete tengere fog Reád zúdulni, és hogy az oltáron a Szen-
tostya színe alatt rejtôzô végtelen szeretetnek folyvást nagy-
pénteket ácsolnak majd a gonosz emberek. Mégis örömmel 
maradtál velünk a titokzatos testben, vállalva e keresztet is 
értünk a világ végezetéig. Áldunk Téged mindent elviselô 
türelmedért. Add, Urunk, hogy ezen szent titokban Téged 
mindig jobban megismerjünk és szeressünk.
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P̃.:	 Irgalmazz	nekünk,	ó	Jézus,	irgalmazz	nekünk!
H̃.:	És	kegyelmezz	nekünk	kínszenvedésed érdemei által. 

Gyászoló Szûzanya, Világ Királynôje, imádkozzál 
velünk! 

Mind:	Miatyánk, Üdvözlégy Mária
P̃.:	 Könyörülj rajtunk, Uram!
H̃.:	És a Tisztítótûzben szenvedô lelkeken! Ámen.

3. állomás: 
Jézus elôször esik el a kereszt súlya alatt

Mind:	 Imádunk	Krisztus,	és	áldunk	Téged!
   Mert	szent	kereszted	által	megváltottad	a	világot.

Úr Jézus! Az egek hirdetik a Te dicsôségedet, uralkodsz 
a kerubok fölött, a világegyetem csak harmatcsepp a Te 
kezedben, de íme, elrejted mindenhatóságodat, s elesel a 
válladra nehezedô kereszt alatt. Így bûnhôdtél Te az én 
kevélységem és engedetlenségem miatt. Így élsz köztünk, 
Megváltó Istenünk, a Szentostyában is, végtelen hatal-
maddal, innen kormányzod az eget és a földet, intézed az 
emberek sorsát, de elrejted hatalmadat, mozdulatlannak 
látszol az emberek elôtt, aláveted Magad szolgáid akaratá-
nak, sôt, kiszolgáltattad Magad ellenségeid sátáni dühének 
is, hogy félelem nélkül mehessünk Hozzád. Így megtanul-
hatjuk Tôled a valódi alázatosságot. Bocsásd meg nekünk 
azon nagy bûnünket, hogy mindig “valakik” akarunk len-
ni, felebarátainknál nagyobbak.
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P̃.:	 Irgalmazz	nekünk,	ó	Jézus,	irgalmazz	nekünk!
H̃.:	És	kegyelmezz	nekünk	kínszenvedésed érdemei által. 

Gyászoló Szûzanya, Világ Királynôje, imádkozzál 
velünk! 

Mind:	Miatyánk, Üdvözlégy Mária
P̃.:	 Könyörülj rajtunk, Uram!
H̃.:	És a Tisztítótûzben szenvedô lelkeken! Ámen.

4. állomás: 
Jézus szent Anyjával találkozik

Mind:	 Imádunk	Krisztus,	és	áldunk	Téged!
   Mert	szent	kereszted	által	megváltottad	a	világot.

Csodálatos Édesanyja a Mennyei Atya egyszülött Fiának! 
Te nem elégedtél meg azzal, hogy lélekben szentséges Fi-
addal együtt légy fiatal életének szenvedésteli keresztútján. 
Testben is követted a keresztúton. Anyai szíved szörnyû 
szenvedéseit egyesítve isteni Fiad szenvedéseivel már ak-
kor felajánlottad a Mennyei Atyának értünk, értem. Oltá-
riszentségben lakozó Jézusoddal együtt ma is, mint egykor 
a keresztúton, a lelkek mentését tartottad a legfontosabb-
nak. Hálánkat és szeretetünket fogadd el, könyörgô szava-
inkat pedig hallgasd meg, fájdalmas, gyászoló Szûzanyánk!

P̃.:	 Irgalmazz	nekünk,	ó	Jézus,	irgalmazz	nekünk!
H̃.:	És	kegyelmezz	nekünk	kínszenvedésed érdemei által. 

Gyászoló Szûzanya, Világ Királynôje, imádkozzál 
velünk! 
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Mind:	Miatyánk, Üdvözlégy Mária
P̃.:	 Könyörülj rajtunk, Uram!
H̃.:	És a Tisztítótûzben szenvedô lelkeken! Ámen.

5. állomás: 
Cirenei Simon segít Jézusnak a keresztet vinni

Mind:	 Imádunk	Krisztus,	és	áldunk	Téged!
   Mert	szent	kereszted	által	megváltottad	a	világot.

Kereszthordozó Jézusunk, aki az emberekért szenvedtél, 
azt akarod, hogy az emberek segítsenek hûséges szeretetük-
kel és áldozatvállalásukkal a nehéz keresztedet hordani.

Légy irgalmas hozzánk Jézusunk, bocsásd meg hanyag-
ságainkat, mulasztásainkat, amelyeket elkövettünk, amikor 
a segítségnyújtást elutasítottuk.

P̃.:	 Irgalmazz	nekünk,	ó	Jézus,	irgalmazz	nekünk!
H̃.:	És	kegyelmezz	nekünk	kínszenvedésed érdemei által. 

Gyászoló Szûzanya, Világ Királynôje, imádkozzál 
velünk! 

Mind:	Miatyánk, Üdvözlégy Mária
P̃.:	 Könyörülj rajtunk, Uram!
H̃.:	És a Tisztítótûzben szenvedô lelkeken! Ámen.
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6. állomás: 
Veronika kendôt nyújt Jézusnak

Mind:	 Imádunk	Krisztus,	és	áldunk	Téged!
	 Mert	szent	kereszted	által	megváltottad	a	világot.

Azon arcnak isteni szépségét, amelynek szemlélése az an-
gyalok legnagyobb öröme, az emberi gonoszság eltorzí-
totta. Angyalaidnak nem engedted meg, hogy letöröljék 
arcodról a vért, a sarat, de Veronika szolgálatát örömmel 
fogadtad. Amit emberi gonoszság beszennyezett, azt em-
beri szánalom tisztítsa meg újra. Te most is az emberekhez 
fordulsz. Veronikák kellenek, akik engesztelést nyújtanak 
a gyalázatokkal ma is folyton bántott szentséges Szíved-
nek. Adj nekünk a szeretetedbôl, Urunk, de olyat, amelyik 
túlcsordul, amelyik válogatás nélkül szívébe fogad minden 
embertestvért, hogy imádjunk és engeszteljünk Téged az ô 
nevükben, helyettük is.

P̃.:	 Irgalmazz	nekünk,	ó	Jézus,	irgalmazz	nekünk!
H̃.:	 És	kegyelmezz	nekünk	kínszenvedésed érdemei által. 

Gyászoló Szûzanya, Világ Királynôje, imádkozzál 
velünk! 

Mind:	Miatyánk, Üdvözlégy Mária

P̃.:	Könyörülj rajtunk, Uram!
H̃.:	És a Tisztítótûzben szenvedô lelkeken! Ámen.
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 7. állomás: 
Jézus másodszor esik el a kereszt súlya alatt

Mind:	 Imádunk	Krisztus,	és	áldunk	Téged!
   Mert	szent	kereszted	által	megváltottad	a	világot.

Jézus, minden nép várakozása, dicsôítve kellett volna fo-
gadniuk Téged minden fejedelmeknek és népeknek. Ehe-
lyett kiûztek Téged a városból, nem fényes kísérettel, 
hanem gúny és gyalázás egész özönével kísértek, Te pedig 
sokat jelentô bukással elesel a város kijáratánál. Te az ol-
tár titkában is elvárhatod, hogy minden fejedelem és nép 
leborulva imádjon, ehelyett, gonosz tévtanítók álnoksága 
folytán sok templomból kiûztek, s a megmaradt helyeken 
is elhagy néped, magadra hagy, s még szívének szentélyé-
bôl is kizár.

Teljes szívünkbôl bánjuk mulasztásainkat, amiért láto-
gatásodat mel lôz tük, Rád, az Oltáriszentségi Jézusra nap-
közben egy kis idôt sem fordítottunk.

P̃.:	 Irgalmazz	nekünk,	ó	Jézus,	irgalmazz	nekünk!
H̃.:	És	kegyelmezz	nekünk	kínszenvedésed érdemei által. 

Gyászoló Szûzanya, Világ Királynôje, imádkozzál 
velünk! 

Mind:	Miatyánk, Üdvözlégy Mária
P̃.:	 Könyörülj rajtunk, Uram!
H̃.:	És a Tisztítótûzben szenvedô lelkeken! Ámen.
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8. állomás: 
Jézus találkozik a siránkozó asszonyokkal 

Mind:	 Imádunk	Krisztus,	és	áldunk	Téged!
   Mert	szent	kereszted	által	megváltottad	a	világot.

Irgalmas Jézus, ha még azon jámbor asszonyokat is bûnbá-
natra hívtad, akik sajnálattal voltak eltelve Irántad, meny-
nyivel hathatósabb bûnbánatot kell nekünk, bûnösöknek 
tartanunk, akik eszünk használata óta Téged szakadatlanul 
bántalmaztunk.

A legméltóságosabb Oltáriszentségben lakozó Istenünk, 
teljes szívünkbôl bánjuk bûneinket, amelyeket akár mi, 
akár mások szereteted Szentsége ellen elkövettek. Minden 
jelenlétedben tanúsított tiszteletlenséget, szereteted szentsé-
gének minden tiszteletlen említését, a szentmise elmulasz-
tását, templomaid elôtt való minden tiszteletlen elhaladást, 
minden hanyag térdhajtást és keresztvetést.

Add Urunk, hogy ezentúl a szentmiséken csak Rád 
gondoljunk, csak Rád figyeljünk, a szent keresztáldozatod-
ra, értünk kiontott drága szent Véredre, amellyel megmen-
tettél bennünket.

P̃.:	Irgalmazz	nekünk,	ó	Jézus,	irgalmazz	nekünk!
H̃.:	És	kegyelmezz	nekünk	kínszenvedésed érdemei által. 

Gyászoló Szûzanya, Világ Királynôje, imádkozzál 
velünk! 

Mind:	Miatyánk, Üdvözlégy Mária
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P̃.:	Könyörülj rajtunk, Uram!
H̃.:	És a Tisztítótûzben szenvedô lelkeken! Ámen.

9. állomás: 
Jézus harmadszor esik el a kereszttel 

Mind:	 Imádunk	Krisztus,	és	áldunk	Téged!
   Mert	szent	kereszted	által	megváltottad	a	világot.

Jézusom! Egykor szent nevedre térdre fog borulni minden-
ki a mennyben, a földön és az alvilágban, most pedig Te 
esel el harmadszor a kereszt súlya alatt. Kínzóidban nyo-
ma sincs az emberi szánalomnak. Te ilyen megaláztatáso-
kon akartál átmenni, hogy a legmélyebbre süllyedt bûnöst 
is felemelhesd. Az idôk végén, midôn majd a bûn embere 
megjelenik, aki ellene támad mindennek, ami isteni, oly 
gyalázásokkal halmoznak el majd Téged, amelyhez ha-
sonlót ember még nem látott, de Te még akkor is híven 
megmaradsz köztünk a legméltóságosabb Oltáriszentség-
ben tieid vigasztalására. Urunk Jézus, kérünk Téged, hogy 
a legnehezebb helyzetben is tarts meg bennünket Magad 
mellett, hûségben és szeretetben.

P̃.:	 Irgalmazz	nekünk,	ó	Jézus,	irgalmazz	nekünk!
H̃.:	És	kegyelmezz	nekünk	kínszenvedésed érdemei által. 
 Gyászoló Szûzanya, Világ Királynôje, imádkozzál 

velünk! 
Mind:	Miatyánk, Üdvözlégy Mária
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P̃.:	Könyörülj rajtunk, Uram!
H̃.:	És a Tisztítótûzben szenvedô lelkeken! ! Ámen.

10. állomás: 
Jézust megfosztják ruháitól 

Mind:	 Imádunk	Krisztus,	és	áldunk	Téged!
   Mert	szent	kereszted	által	megváltottad	a	világot.

Jézusunk, mindent elvettek Tôled. Megfosztottak ruhádtól 
is. Ott álltál sebekkel borítva a gúnyolódó tömeg elôtt. Jé-
zusom, a Szentostyában is megfosztod Magad minden kül-
sô fénytôl, és megelégszel azzal a dísszel, amellyel a hívôk 
szeretete fölékesít. A világ szentségtörô keze sokszor még 
most is meggyaláz, rabolja templomaidat. Az emberi go-
noszság még ma sem hagyott fel az Oltáriszentség ellen el-
követett szörnyû bûneivel. 

Bocsásd meg bûneinket, irgalmas Jézus, tekintsd a go-
nosz ártó hatalmát és emberi gyöngeségünket, mentsd meg 
a lelkeket!

P̃.:	Irgalmazz	nekünk,	ó	Jézus,	irgalmazz	nekünk!
H̃.:	És	kegyelmezz	nekünk	kínszenvedésed érdemei által. 

Gyászoló Szûzanya, Világ Királynôje, imádkozzál 
velünk! 

Mind:	Miatyánk, Üdvözlégy Mária
P̃.:	Könyörülj rajtunk, Uram!
H̃.:	És a Tisztítótûzben szenvedô lelkeken! Ámen.
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11. állomás: 
Jézust keresztre feszítik 

Mind:	 Imádunk	Krisztus,	és	áldunk	Téged!
   Mert	szent	kereszted	által	megváltottad	a	világot.

Jézusunk, örök Fôpap, most lépsz a kereszt fôoltárára. Ki-
terjeszted karjaidat, hogy az egész emberiséget magadhoz 
öleld. Ezen könyörgô papi helyzetben engeded Magad ke-
resztre feszíteni. A testnek és a léleknek összes bûneiért 
fölajánlod szent tagjaid borzasztó kínjait és lelked iszonyú 
gyötrelmeit.

Jézusunk, Melkizedek rendje szerinti Fôpap, ugyana-
zon áldozatot, amelyet a keresztfán bemutattál, naponként 
megújítod a föld ezer és ezer oltárán. A szentmisében ti-
tokteljesen itt függsz a kereszten, és többet teszel értünk 
egyetlen pillanatban, mint amire az összes teremtmények 
együttesen képesek volnának. Itt is ugyanazt a szeretetet, 
alázatosságot és engedelmességet gyakorlod, mint a keresz-
ten. Téged keresztfára fektettek és rászögeztek. Amikor 
méltatlankodunk a minket ért megbántások miatt, juttasd 
eszünkbe, hogy Te nem panaszkodtál, hanem imádkoztál 
kínzóidért.

P̃.:	Irgalmazz	nekünk,	ó	Jézus,	irgalmazz	nekünk!
H̃.:	És	kegyelmezz	nekünk	kínszenvedésed érdemei által. 

Gyászoló Szûzanya, Világ Királynôje, imádkozzál 
velünk! 
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Mind:	Miatyánk, Üdvözlégy Mária
P̃.:	Könyörülj rajtunk, Uram!
H̃.:	És a Tisztítótûzben szenvedô lelkeken! Ámen.

12. állomás: 
Jézus meghal a kereszten 

Mind:	 Imádunk	Krisztus,	és	áldunk	Téged!
   Mert	szent	kereszted	által	megváltottad	a	világot.

Jézus Krisztus, Te a kereszten függve, látva Szeplôtelen 
Édesanyád fájdalmát is, mit tettél? Könyörögtél értünk 
a Mennyei Atyánál. Mentettél, védtél minket: “Atyám, 
bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek!”  
– mondtad. Könyörögj értünk most is irgalmas Jézusunk! 
Ó, örök Fôpap, Te a szentmisében megújítod áldozatodat, 
s azok közül, akikért újra meg újra meghozod az áldozatot, 
hányan elhanyagolják szentmiséidet! Semmibe veszik a sze-
retet oltárát. Valóban nem tudjuk, hogy mit cselekszünk! 
Bocsáss meg mindenért, ne tekintsd hálátlanságunkat!

P̃.:	 Irgalmazz	nekünk,	ó	Jézus,	irgalmazz	nekünk!
H̃.:	És	kegyelmezz	nekünk	kínszenvedésed érdemei által. 

Gyászoló Szûzanya, Világ Királynôje, imádkozzál 
velünk! 

Mind:	Miatyánk, Üdvözlégy Mária
P̃.:	Könyörülj rajtunk, Uram!
H̃.:	És a Tisztítótûzben szenvedô lelkeken! Ámen.
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13. állomás: 
Jézus holttestét Anyja ölébe teszik 

Mind:	 Imádunk	Krisztus,	és	áldunk	Téged!
   Mert	szent	kereszted	által	megváltottad	a	világot.

Ó, Mária, fájdalmas Édesanyánk, te nagyon szerettél, és 
sokat szenvedtél. Szívedben te is érzed a lándzsadöfés fáj-
dalmát, amikor öledbe fogadtad Jézusnak, szent Fiadnak 
meghidegült testét. Mekkora lehetett a fájdalmad, amikor 
láttad agyonsebzett gyermeked holttestét!
Szûzanyánk, nyerd meg számunkra azt a kegyelmet, hogy 
Jézus szent testét mindenkor méltó elôkészülettel fogad-
hassuk a szívünkbe.

P̃.:	Irgalmazz	nekünk,	ó	Jézus,	irgalmazz	nekünk!
H̃.:	És	kegyelmezz	nekünk	kínszenvedésed érdemei által. 

Gyászoló Szûzanya, Világ Királynôje, imádkozzál 
velünk! 

Mind:	Miatyánk, Üdvözlégy Mária

P̃.:	Könyörülj rajtunk, Uram!
H̃.:	És a Tisztítótûzben szenvedô lelkeken! ! Ámen.

Ének:	 A keresztfához megyek, mert máshol nem  
  lelhetek nyugodalmat lelkemnek.

  S ott talállak, ó, Szûzanya, fájdalom közt   
  bágyadozva, tôr veré át lelkedet.
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14. állomás:
Jézus szent testét sírba teszik

Mind:		 Imádunk	Krisztus,	és	áldunk	Téged!
   Mert	szent	kereszted	által	megváltottad	a	világot.

Jézus, az élet Ura tested mozdulatlanul feküdt a sírban, még-
is egyesülve volt Istenségeddel. Mindenki imádására méltó 
Lelked azonban tovább folytatta szereteted mûvét, fölkeres-
te a pokol tornácában a szabadulás után sóvárgó lelkeket. 
Szereteted Szentségében kegyes Megváltónk továbbra is hat-
hatósan könyörögsz és küzdesz érettünk a Mennyei Atyánál 
a világ végezetéig. Ezért Hozzád fordulunk, irgalmas, jósá-
gos Szívedhez, és Tôled kérünk áldást a munkánkra. Eb-
ben áll a mi erônk és meghallgatásunk titka. Te mellettünk 
vagy, ki lehet ellenünk? Ha Te nem építed a házat, hiába fá-
radoznak a munkások, nélküled semmit sem tehetünk. Te 
pedig a legméltóságosabb Oltáriszentségben lakozó Jézus 
Édesanyja, kérd számunkra azt a kegyelmet, hogy mostan-
tól kezdve csak Szent Fiadért éljünk, dolgozzunk, tûrjünk, 
szenvedjünk és haljunk, Aki az Oltáriszentségben jelen van, 
mert Ô a mi kezdetünk, célunk és jutalmunk.

P̃.:	Irgalmazz	nekünk,	ó	Jézus,	irgalmazz	nekünk!
H̃.:	És	kegyelmezz	nekünk	kínszenvedésed érdemei által. 

Gyászoló Szûzanya, Világ Királynôje, imádkozzál 
velünk! 

Mind:	Miatyánk, Üdvözlégy Mária
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P̃.:	Könyörülj rajtunk, Uram!
H̃.:	És a Tisztítótûzben szenvedô lelkeken ! Ámen.

Ének:  Áll a gyötrött Istenanyja, kín az arcát   
  könnybe vonja,
 Úgy siratja szent Fiát, úgy siratja szent Fiát. 

Imádkozzunk a Szentatya szándékára a teljes búcsú 
elnyeréséért: 
Miatyánk, Üdvözlégy Mária, Dicsôség.

P̃.:	Engeszteljünk	a	káromkodás	bûnéért:

Áldott	legyen	az	Isten!	
Áldott legyen szent neve! 
Áldott legyen Jézus Krisztus, valóságos Isten és valóságos 

ember! 
Áldott legyen Jézus neve! 
Áldott legyen szentséges Szíve! 
Áldott legyen drága szent Vére! 
Áldott legyen Jézus a legméltóságosabb Oltáriszentségben! 
Áldott legyen a vigasztaló Szentlélek! 
Áldott legyen Isten fölséges anyja, Mária! 
Áldott legyen szent és szeplôtelen fogantatása! 
Áldott legyen dicsôséges mennybevétele! 
Áldott legyen Szûz Mária szent neve! 
Áldott legyen Szent József, Mária tisztaságos jegyese! 
Áldott legyen Isten az Ô angyalaiban és szentjeiben! 
Ámen. 
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SZENTSÉGI	ÁLDÁS

Ének: Tebenned remélek, szívembôl szeretlek!
 Készen vagyok meghalni, mint Téged 
  megbántani.

SZENTSÉGBETÉTEL

Világ Királynôje, könyörögj érettünk!
Szent József, az engesztelôk pártfogója, könyörögj éret-
tünk!
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SZENTSÉGKITÉTEL

Ének:	 Leborulva áldlak, láthatatlan Istenség, kenyér és  
  borszínben elrejtezett emberség.
 Noha itt nem láthat, meg nem tapasztalhat 
  az emberi gyengeség. 
 Isteni erôdet elrejted a keresztfán, testi   
  gyarlóságnak homályával takarván. 
 Itt emberi tested elôlünk elrejted, színek alatt  
  titkolván.

P̃.: Áldj meg minket Uram, az Oltáriszentségbôl! 
 Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.

Ma	a	hazánkban	elkövetett	bûnök	miatt	engesztelünk.	
Elsôsorban:

Ének: Isten, hazánkért térdelünk Elôdbe,
 rút bûneinket jóságoddal född be.
 Szent magyaroknak tiszta lelkét nézzed,
 érdemét idézzed.

H A R M A D I K
változat
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István királynak szíve gazdagságát.
Szent Imre herceg kemény tisztaságát,
László királynak vitéz lovagságát,
Ó, ha csak ezt látnád!

Szent Erzsébetbôl hôs szeretet árad.
Margit imái vezekelve szállnak.
Minket hiába, Uram, ne sirasson, 
áldott Boldogasszony!

Ránk, bûnösökre, minden verés ránk fér,
De könyörögnek ôk tépett hazánkért.
Hadd legyünk mink is tiszták, hôsök, szentek,
Hazánkat így mentsd meg!

 
Nyisd	meg	Uram	ajkunkat,	 szent	neved	dicséretére,	 tisz
títsd	 meg	 szívünket	 minden	 hiú	 és	 vétkes	 gondolattól,	
hogy	tisztelettel,	figyelemmel	és	áhítattal	tarthassuk	meg	
imaóránkat,	és	meghallgatásra	találjunk	szent	színed	elôtt.

P̃.: Dicsértessék	és	áldassék	Jézus!
H̃.:	A	legméltóságosabb	Oltáriszentségben!

Hozzád	kiáltunk,	Úristen,	
Jézus szent nevében, 
Jézus szentséges Vére által, 
Jézus szentséges Szíve által, 
Szûz Mária szeplôtelen Szíve által, 
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amíg meg nem könyörülsz rajtunk. 
Hisz csodálatos módon tudsz rajtunk segíteni! 
Szent Isten! Szent, erôs Isten! Szent és halhatatlan Isten! 
Könyörülj rajtunk és az egész világon!  
Istenem,	hiszek	Benned,	és	imádlak	Téged,	
remélek Benned, és szeretlek Téged. 
Bocsáss meg azoknak, akik nem hisznek, 
nem remélnek Benned és nem szeretnek Téged. 
Gyászoló Szûzanya, Világ Királynôje,  
imádkozzál velünk és megmenekülünk.  
Imádkozzál velünk, és gyôzünk. 
Szent	Mihály	fôangyal,	ne	engedj	elveszni	minket	a	nagy	
harcban!

Ének:	 Jézus,	világ	Megváltója,	Üdvözlégy, élet adója!
 Megfeszített Istenfia, szent kereszted szívem hívja.
 Jézus, add, hogy Hozzád térjek,  
  Veled haljak, Veled éljek.
 Jézusom, ha jön a végnap,     
  ismerj engem magadénak.
 Homlokomon piros véred,  
  Tied vagyok, úgy ítélj meg!
 Jézus, add, hogy Hozzád térjek,     
  Veled haljak, Veled éljek.

P̃.: Urunk Jézus, örök Fôpap, ki a keresztfán bemutatott ál-
dozatodat a legszentebb Oltáriszentségben az idôk végeze-
téig folytatod, emlékezzél meg irgalmasságodról, amellyel a 
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kereszten függve, ellenségeidért imádkoztál. Gondolj leg-
szentebb, szeplôtelen Édesanyád érdemeire, aki maga volt 
a fájdalmak Anyja ott a kereszted alatt. Az ô közbenjárá-
sára könyörülj rajtunk, és tekints irgalmas szeretettel a Te 
népedre.

Ének: Áll a gyötrött Istenanya, 
   kín az arcát könnybe vonja,
  Úgy siratja szent Fiát, úgy siratja szent Fiát.

H É T F Á J D A L M A S  O LVA S Ó

Hétfájdalmú Szûzanya, minden ember fájdalommal teljes 
égi Édesanyja! A Mennyei Atya megmutatta szeretetét az-
által, hogy egyszülött Fiát adta értünk áldozatul. Jézus ne-
ked is mindened volt, mégis felajánlottad Ôt te is értünk, 
hogy el ne vesszünk, hanem örökké éljünk. Ôrködj felet-
tünk, Szûzanya, ôrködj összes imádkozó gyermeked fö-
lött. Segíts, hogy Fiadnak drága, szent Vérével megváltott, 
könnyeiddel megöntözött lelkünk teljesen az Úrhoz térjen, 
és az Ô szolgálatára legyen.

P̃.: Tiszteljük a szeplôtelen Szûzanya fájdalmát!
H̃.: És imádjuk az Urat, aki érettünk szenvedett!
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Fájdalmas Anya, dicsérd és dicsôítsd értünk 
Jézus Krisztust, isteni Fiadat, a legméltóságosabb 
Oltáriszentségben!

Hétszer: 
Miatyánk,	Üdvözlégy	Mária,	Dicsôség	

A hetedek titkai:
1. Jézus, kinek szenvedéseit Simeon neked elôre   

 megjövendölte
2. Jézus, kivel Egyiptomba menekültél
3. Jézus, akit fájdalommal kerestél 
4. Jézus, ki vállán a kereszttel találkozott veled 
5. Jézus, akit meghalni láttál a keresztfán 
6. Jézus, kinek holttestét a keresztrôl levéve, öledbe tették 
7. Jézus, akit fájdalommal fektettél sírjába

Utolsó heted után:
Bûn nélkül fogantatott, boldogságos Szûz Mária, te a bol-
dog remény és a szép szeretet Anyja vagy. Könyörögj éret-
tünk, hogy szent Fiadnak megváltó Vére által megtisztulva, 
minden bûnt kerüljünk, és az Ô halála, valamint a te szen-
vedéseid által az örök haláltól megmeneküljünk. Ámen.
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L I TÁ N I A 
A  F Á J D A L M A S  A N YÁ R Ó L

Uram,	irgalmazz	nekünk!
Krisztus, kegyelmezz nekünk! 
Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket!

Mennyei	Atyaisten!			 Irgalmazz	nekünk!											
Megváltó Fiúisten! 
Szentlélek Úristen!
Szentháromság, egy Isten!

Bûn	nélkül	fogantatott	Szûz	Mária,		Könyörögj	érettünk!	
Istennek szent Anyja
Krisztusnak szent Anyja 
Keresztre feszített Megváltónk szent Anyja
A fájdalom tôrével átjárt szívû Anya 
Vértanúk királynéja
Szorongatottak Anyja
Szomorúak vigasztalója 
A szûkölködôk segítôje 
Elhagyatottak oltalma 
Özvegyek és árvák gyámolítója 
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Betegek gyógyítója 
Aggódok reménysége 
Bûnösök menedéke 
Kétségbeesettek reménysége 
Irgalmasságnak szent Anyja

A betlehemi istállóban átszenvedett szegénységed által 
  Könyörögj	érettünk!
Simeon jövendölésére átérzett fájdalmaid által 
Egyiptomba való szomorú menekülésed által
Elveszett gyermekednek aggodalommal teljes keresése által
Isteni Fiad üldözésekor érzett gyötrelmeid által
Jézus elfogatásakor érzett kínjaid által
Júdás árulása okozta fájdalmad által
A véres keresztúton való szomorú találkozásod által
Jézus keresztre feszítésekor kiállott gyötrelmeid által
Jézus halálakor elszenvedett fájdalmaid által
A fájdalom tôre által, amely átjárta Szívedet, amikor Jézus 
oldala lándzsával megnyittatott 
Sóhajtásaid által, midôn a drága holttest öledbe 

helyeztetett 
Gyászod által Jézus sírjánál
A temetés utáni vigasztalan elhagyatottságod által
Csodálatos önmegtagadásod által, amellyel fájdalmaidat 

viselted

Békesség királynéja Könyörögj	érettünk!
Minden ínségünkben
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Betegségünkben és szenvedéseinkben
Aggodalmainkban és szorongattatásainkban
Nyomorunkban és elhagyatottságunkban
Minden gondunkban és veszedelmünkben
Mindennemû kísértéseinkben
Halálunk óráján
Az ítélet napján

Isten báránya, Te elveszed a világ bûneit, 
 kegyelmezz	nekünk!	
Isten báránya, Te elveszed a világ bûneit, 
 hallgass	meg	minket!
Isten báránya, Te elveszed a világ bûneit, 
 irgalmazz	nekünk!

P̃.: Imádkozzál érettünk, fájdalmas Szûzanya!
H̃.: Hogy méltók lehessünk a Krisztus ígéreteire.

Könyörögjünk!
Mind: Engedd, kérünk, Úr Jézus Krisztus, hogy szeretett 
Anyád, most és halálunk óráján közbenjárónk legyen irgal-
masságod elôtt, ki élsz és uralkodsz az Atyával és a Szentlé-
lekkel egyetemben, mindörökkön örökké. Ámen.
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Ének:	Világnak	Királyné	Asszonya

Vi-lág-nak   Ki-rály-né      Asz-szo-nya!         Köl-töz-zél  szí-vünk-be  Szűz-a-nya!

Ol-dozd meg  szí-vün-kön bű-ne-ink lán-cát, szün-tesd a gyű-lö-let  sá-tá-ni    tán-cát!

Má-ria,  Nagy-asz-szony, ma-gya-rok Any-ja,  Vi-lág-nak ha-tal-mas Ki-rály-né-ja!

2. Bûneink éjjelén el ne hagyj, 
Esengve kérünk, mert tiszta vagy. 
Bûnbánat ostoroz, kerget Tehozzád, 
Ne sírjon érettünk szép könnyes orcád. 
Mária,	Nagyasszony,	magyarok	Anyja,	
Világnak	hatalmas	Királynéja!

3. Vezeklô szívünket meg ne vesd, 
Jézushoz bennünket elvezess. 
Szent kezed fogja meg roskadó vállunk, 

 Míg Fiad Szívéhez hazatalálunk. 
Mária,	Nagyasszony,	magyarok	Anyja,	

	 Világnak	hatalmas	Királynéja!
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P̃.: Gyászoló Szûzanya, Világ Királynôje!
H̃.: Imádkozzál velünk!
P̃.: Szûz Mária, Világ Gyôzelmes Királynôje!
H̃.: Most mutasd meg hatalmadat! 
P̃.: Úr Jézus Krisztus, Világ Gyôzelmes Királya! 
H̃.: Jöjjön el a Te országod!
P̃.: Szent József, anyaszentegyházunk védôszentje! 
H̃.: Könyörögj érettünk!

P̃.:	Végezzünk közösen lelki áldozást!
Hívek	magukban:	Bánom bûneimet, jöjj az én szívembe Jé-
zus! (rövid csend)

Krisztus	lelke,	szentelj	meg	minket!	
Krisztus teste, üdvözíts minket! 
Krisztus vére, illess meg minket! 
Krisztus oldalából kifolyó víz, moss tisztára minket! 
Krisztus kínszenvedése, erôsíts meg minket! 
Ó, jóságos Jézus, hallgass meg minket! 
A Te szent sebeidbe rejts el minket! 
Ne engedd, hogy elszakadjunk Tôled! 
A gonosz ellenségtôl, oltalmazz meg minket!
Halálunk óráján hívj Magadhoz minket!
Add, hogy eljussunk Hozzád, és szentjeiddel dicsérjünk 

Téged, mindörökkön, örökké! Ámen.

SZENTSÉGI	ÁLDÁS
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P̃.:	Engeszteljünk	a	káromkodás	bûnéért:
Áldott legyen az Isten! 
Áldott legyen szent neve! 
Áldott legyen Jézus Krisztus, valóságos Isten és valóságos 

ember! 
Áldott legyen Jézus neve! 
Áldott legyen szentséges Szíve! 
Áldott legyen drága, szent Vére! 
Áldott legyen Jézus a legméltóságosabb Oltáriszentségben! 
Áldott legyen a vigasztaló Szentlélek! 
Áldott legyen Isten fölséges anyja, Mária! 
Áldott legyen szent és szeplôtelen fogantatása! 
Áldott legyen dicsôséges mennybevétele! 
Áldott legyen Szûz Mária szent neve! 
Áldott legyen Szent József, Mária tisztaságos jegyese! 
Áldott legyen Isten az Ô angyalaiban és szentjeiben! 

Ámen. 

SZENTSÉGBETÉTEL

Ének: Tebenned remélek, szívembôl szeretlek,
 Készen vagyok meghalni, 
  mint Téged megbántani.

Most	segíts	meg,	Mária, ó, irgalmas Szûzanya, keservét a 
búnak, bajnak, eloszlatni van hatalmad. Hol már ember 
nem segíthet, a te erôd nem törik meg. Hô imáit gyerme-
kidnek, nem, te soha nem veted meg. Hol a szükség kínja 
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nagy, mutasd meg, hogy Anyánk vagy! Most segíts meg, 
Mária, ó, irgalmas Szûzanya!

Oltalmad	 alá	 futunk,	 Istennek	 Szent	 Anyja,	 könyörgé-
sünket meg ne vesd szükségünk idején, hanem oltalmazz 
meg minket minden veszedelemtôl, mindenkor dicsôséges 
és áldott Szûz! Mi Asszonyunk, mi Közbenjárónk, mi Szó-
szólónk, engeszteld meg nekünk szent Fiadat, ajánlj min-
ket szent Fiadnak, mutass be minket szent Fiadnak. Ámen.

Jézus szentséges Szíve, irgalmazz nekünk!
Szûz Mária fájdalmas és szeplôtelen Szíve, könyörögj 
érettünk!

Ének:	 Boldogasszony Anyánk, régi nagy Patrónánk,
Nagy ínségben lévén, így szólít meg hazánk: 
Magyarországról, édes hazánkról, ne felejtkezzél el,  
 szegény magyarokról!

Ó, Atyaistennek kedves, szép leánya,
Krisztus Jézus anyja, Szentlélek mátkája!
Magyarországról, édes hazánkról, ne felejtkezzél el,  
 szegény magyarokról!

Nyisd fel az egeket sok kiáltásunkra, 
Anyai palástod fordítsd oltalmunkra!
Magyarországról, édes hazánkról, ne felejtkezzél el,  
 szegény magyarokról!
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Tudod, hogy Szent István örökségben hagyott,
Szent László király is minket reád bízott.
Magyarországról, édes hazánkról, ne felejtkezzél el,  
 szegény magyarokról!

Sokat Fiad ellen, megvalljuk, vétettünk,
De könyörögj értünk, s Hozzája megtérünk.
Magyarországról, édes hazánkról, ne felejtkezzél el,  
 szegény magyarokról!

Dicséret, dicsôség legyen az Atyának,
A te szent Fiadnak s Szentlélek mátkádnak.
Magyarországról, édes hazánkról, ne felejtkezzél el,  
 szegény magyarokról!

Világ Királynôje könyörögj érettünk!
Szent József, az engesztelôk pártfogója, könyörögj 
érettünk!
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SZENTSÉGKITÉTEL

Ének:	 Üdvözlégy, ó, drágalátos, nagy Szentség, 
  hol jelen van Istenség és emberség. 

Kérünk, ne hagyd híveidet, bûnre hajló népeidet, 
hanem adjad kegyelmedet, nagy Fölség!

Kegyes voltál mennybôl alászállani, szent Véredet 
egy cseppig kiontani.

Ó, ne essék hát hiába ‚ szenvedésed drága ára, 
hanem a mi szegény lelkünk javára.

Pap:	 Áldj meg minket Uram, az Oltáriszentségbôl! 
 Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.

Ma	a	Magyarországon	elkövetett	bûnök	miatt	
engesztelünk.	
Elsôsorban:

N E G Y E D I K
változat
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Nyisd	meg	Uram	ajkunkat,	 szent	neved	dicséretére,	 tisz
títsd	 meg	 szívünket	 minden	 hiú	 és	 vétkes	 gondolattól,	
hogy	tisztelettel,	figyelemmel	és	áhítattal	tarthassuk	meg	
imaóránkat,	és	meghallgatásra	találjunk	szent	Színed	elôtt.

P̃.:	Dicsértessék	és	áldassék	Jézus!
H̃.:	A	legméltóságosabb	Oltáriszentségben!

Hozzád	kiáltunk,	Úristen,	
Jézus szent nevében, 
Jézus szentséges Vére által, 
Jézus szentséges Szíve által, 
Szûz Mária szeplôtelen Szíve által, 
amíg meg nem könyörülsz rajtunk. 
Hisz csodálatos módon tudsz rajtunk segíteni! 
Szent Isten! Szent, erôs Isten! Szent és halhatatlan Isten! 
Könyörülj rajtunk és az egész világon!  
Istenem,	hiszek	Benned,	és	imádlak	Téged,	
remélek Benned, és szeretlek Téged. 
Bocsáss meg azoknak, akik nem hisznek, 
nem remélnek Benned és nem szeretnek Téged.
Gyászoló Szûzanya, Világ Királynôje, imádkozzál velünk  

és megmenekülünk.
Imádkozzál velünk, és gyôzünk. 
Szent	Mihály	fôangyal,	ne	engedj	elveszni	minket	a	nagy	
harcban!
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Ének:	 Ó, áldott, szent Istenem, az Oltáriszentségben,  
  édes Jézus!

Téged szívem úgy kíván, Tégedet én lelkem vár,  
édes Jézus, édes Jézus! 

Jézus, add, hogy Hozzád térjek, Veled haljak 
  Veled éljek.

L I TÁ N I A  A  L E G M É LT Ó S Á G O S A B B 
O LTÁ R I S Z E N T S É G R Ő L

Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, kegyelmezz nekünk!
Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket!
Mennyei Atyaisten! Irgalmazz nekünk!
Megváltó Fiúisten!
Szentlélek Úristen!
Szentháromság, egy Isten!

Jézus, ki az Oltáriszentségben valóságosan jelen vagy
Irgalmazz nekünk!

Élô kenyér, ki a mennybôl szálltál alá
Elrejtett Isten és Üdvözítô
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Választottak tápláléka
Ártatlan bárány
Szüntelen áldozat
Testté lett Ige, ki köztünk lakozol
A hívek kincse
A hitnek titka
Legszentebb áldozat
Valóban engesztelô áldozat elevenekért és holtakért
A béke és szeretet köteléke
Szomorúak vigasztalása
Éhezôk eledele
Betegek orvossága
Haldoklók úti eledele
A jövendô dicsôség záloga
LÉGY IRGALMAS! Kegyelmezz nekünk, Jézus!
LÉGY IRGALMAS! Hallgass meg minket, Jézus!
Szent Testednek és Vérednek méltatlan vételétôl,
 Ments meg minket, Jézus!
A test kívánságaitól 
A szem kívánságaitól 
A nyelvi bûnöktôl 
Az élet kevélységeitôl
A bûnre vezetô alkalmaktól
Nagy alázatosságodért, amellyel tanítványaid lábát meg-

mostad 
Lángoló szeretetedért, amellyel ezt a Szentséget rendelted 
Szentséges Tested és Véred által, melyet a 

legméltóságosabb Oltáriszentségben hátra hagytál 
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Szent Testednek sebei által 
Szent Szíved sebe által

Mi bûnösök, kérünk Téged, hallgass meg minket!
Hogy ezen csodálatos Szentség iránti hitet és tiszteletet 

bennünk megtartsd és öregbítsd
Hogy bûneink igaz meggyónása által minket az 

Oltáriszentség gyakori vételére vezessél
Hogy bennünket kegyelmedben megtarts és megerôsíts 
Hogy bennünket a gonosz ellenség kísértéseitôl 

megoltalmazz
Hogy mi mindig Benned örvendjünk 
Hogy bennünk szereteted tüzét fölgyújtsad
Hogy bennünket halálunk óráján ezen mennyei úti 

eledellel megerôsíts
Hogy bennünket az örök élet lakomájához elvezess 
Hogy a szegény lelkek kívánságát betöltsed Istennek Fia

Isten báránya, Te elveszed a világ bûneit,	
	 kegyelmezz	nekünk!	
Isten báránya, Te elveszed a világ bûneit,	
	 hallgass	meg	minket!
Isten báránya, Te elveszed a világ bûneit,	
	 irgalmazz	nekünk!

Jézus Krisztus, hallgass minket!
Jézus Krisztus, hallgass meg minket!
Uram, irgalmazz nekünk!
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Jézus Krisztus, kegyelmezz nekünk!
Uram, irgalmazz nekünk!

Miatyánk,	Üdvözlégy

Kenyeret	adtál	nekünk	a	mennybôl.		
Amely	minden	gyönyörûséggel	teljes.

P̃.: Uram, hallgasd meg könyörgésünket!
H̃.: És a mi kiáltásunk jusson Eléd!
P̃.: Az Úr legyen veletek!
H̃.: És a te lelkeddel!

Könyörögjünk!	 Úristen,	 ki	 nekünk	 a	 csodálatos	 Oltári
szent	ségben	 kínszenvedésed	 emlékét	 hagytad,	 add	 ké
rünk,	szent	Testednek	és	Vé	rednek	titkát	úgy	tisztelnünk,	
hogy	megváltásod	gyümölcsét	szüntelen	érezzük.	Ki	élsz	
és	uralkodol	az	Atyával	és	a	Szentlélekkel	mindörökkön	
örökké.	Ámen.

Ének:	 Ez nagy Szentség valóban, ezt imádjuk legjobban, 
Melyet Jézus nekünk hagyott Testamentumban.
Jelen van itt test és vér, minden kinccsel ez felér. 
Ha elhagyjuk vétkeinket, minden jót ígér.
Állj mellettünk, nagy Isten, titkos kenyér színében, 
Légy irgalmas, és meghallgass minden ínségben.
Háborútól oltalmazz, híveidnek irgalmazz, 
Betegséget, éhínséget tôlünk távoztass.
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Tebenned van reményünk, életünk és épségünk, 
Egyedül csak Téged kérünk, légy segítségünk!

P̃.: Édes Üdvözítônk, ki az Oltáriszentségben éjjel-nappal 
velünk vagy, Aki e csodálatos Szentségben, mint Istenem-
ber lakozol és szeretetünket várod, add kegyelmedet, amely 
megerôsít minket a jóban, és Veled a legbensôbben egyesít.
Ó, legszentebb Szûz, Istenanya, Mária, ki legelsônek imád-
tad Jézust megtestesülése titkában, gyermeki bizalommal 
édesanyai oltalmad alá helyezzük magunkat. Légy ol-
talmunk bajainkban, vigasztalónk szenvedéseinkben, és 
kegyes szószólónk Szent Fiadnál most és életünk egész fo-
lyamán, de legkivált halálunk óráján. Ámen

O LTÁ R I S Z E N T S É G  R Ó Z S A F Ü Z É R

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.
Hiszekegy,	Miatyánk,	három	Üdvözlégy	Mária	

Titkok: 1.	 Ki	hitünket	növelje
	 2.	 Ki	reményünket	erôsítse
	 3.	 Ki	szeretetünket	tökéletesítse

Dicsôség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, mikép-
pen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.
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Ó, Jézusom, bocsásd meg bûneinket! Ments meg minket a 
pokol tüzétôl s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azo-
kat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra!

Tizedek titkai:
1. Ki nekünk a legméltóságosabb Oltáriszentséget 

szerezte 
2. Ki a legméltóságosabb Oltáriszentségben, mint Is-

ten és ember jelen van
3. Ki a legméltóságosabb Oltáriszentségben lelkünk 

tápláléka 
4. Ki a legméltóságosabb Oltáriszentségben a 

legszentebb engesztelô áldozat
5. Ki a legméltóságosabb Oltáriszentség által bevezeti 

lelkünket az örök életbe

Tizedek után: Dicsôség, Ó, Jézusom. Dicséret, imádás, 
tisztelet, szeretet és hála nyújtassék a kenyér és bor színe 
alatt rejtett Jézus Szívének minden szentostyával a földön a 
világ végéig. Ámen. 

Pap:	Végezzünk közösen lelki áldozást!
Hívek	magukban: Bánom bûneimet, jöjj az én szívembe Jé-
zus! (rövid csend)

Krisztus	lelke,	szentelj	meg	minket!	
Krisztus teste, üdvözíts minket! 
Krisztus vére, illess meg minket! 
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Krisztus oldalából kifolyó víz, moss tisztára minket! 
Krisztus kínszenvedése, erôsíts meg minket! 
Ó, jóságos Jézus, hallgass meg minket! 
A Te szent sebeidbe rejts el minket! 
Ne engedd, hogy elszakadjunk Tôled! 
A gonosz ellenségtôl, oltalmazz meg minket!
Halálunk óráján hívj Magadhoz minket!
Add, hogy eljussunk Hozzád, és szentjeiddel dicsérjünk 
Téged, mindörökkön, örökké! Ámen.

SZENTSÉGI	ÁLDÁS

Ének:	 Áldunk Téged, ó, angyali kenyér,    
 váltságunkért adatott drága bér.

Szent vagy, szent vagy, szent vagy,    
 Te mindennél szentebb vagy.
Légy áldott e Szentségben, rejtve kenyér színében.
Kérünk Téged, irgalmas, nagy Isten,    
 áldj meg minket, s hallgass meg kegyesen.
Szent vagy, szent vagy, szent vagy,    
 Te mindennél szentebb vagy.

Szent vagy, Szent vagy, Szent vagy mindenség Ura, Istene. 
Dicsôséged betölti a mennyet és a földet. Hozsanna a ma-
gasságban! Áldott, aki jön az Úr nevében. Hozsanna a ma-
gasságban!
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Pap:	Engeszteljünk	a	káromkodás	bûnéért:

Áldott	legyen	az	Isten!	
Áldott legyen szent neve! 
Áldott legyen Jézus Krisztus, valóságos Isten  

és valóságos ember! 
Áldott legyen Jézus neve! 
Áldott legyen szentséges Szíve! 
Áldott legyen drága, szent Vére! 
Áldott legyen Jézus a legméltóságosabb Oltáriszentségben! 
Áldott legyen a vigasztaló Szentlélek! 
Áldott legyen Isten fölséges anyja, Mária! 
Áldott legyen szent és szeplôtelen fogantatása! 
Áldott legyen dicsôséges mennybevétele! 
Áldott legyen Szûz Mária szent neve! 
Áldott legyen Szent József, Mária tisztaságos jegyese! 
Áldott legyen Isten az Ô angyalaiban és szentjeiben! 
Ámen. 

SZENTSÉGBETÉTEL

Ének:	
Gyôzelemrôl	énekeljen	napkelet	és	napnyugat!
Millió szív összecsengjen, magasztalja az Urat!
Krisztus újra földre szállott, vándorlásunk társa lett,  
mert szerette a világot, kenyérszínbe rejtezett.
Krisztus	kenyér	s	bor	színében	Úr	s	Király	a	föld	felett.	
Forrassz	eggyé	békességben	minden	népet,	s	nemzetet!
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Egykor értünk testet öltött, kisgyermekként jött közénk.
A keresztfán vére ömlött váltságunknak béreként.
Most az oltár Golgotáján újra itt a drága vér,  
áldozat az Isten Bárány, Krisztus teste a kenyér.
Krisztus	kenyér	s	bor	színében	Úr	s	Király	a	föld	felett.	
Forrassz	eggyé	békességben	minden	népet,	s	nemzetet!

Zúgjon hát a hálaének, szálljon völgyön, tengeren.
A szeretet Istenének dicsôség és üdv legyen!
Az egész föld legyen oltár, virág rajta a szívünk,  
minden dalunk zengô zsoltár, tömjén illat a hitünk.
Krisztus	kenyér	s	bor	színében	Úr	s	Király	a	föld	felett.	
Forrassz	eggyé	békességben	minden	népet,	s	nemzetet!

István király árva népe, te is hajtsd meg homlokod!
Borulj térdre, szórd elébe minden gondod, bánatod!
A kereszt volt ezer éven reménységed oszlopa,  
Most is Krisztus jele legyen jobb jövôdnek záloga!
Krisztus	kenyér	s	bor	színében	Úr	s	Király	a	föld	felett.	
Forrassz	eggyé	békességben	minden	népet,	s	nemzetet!

Világ Királynôje könyörögj érettünk!
Szent József, az engesztelôk pártfogója, könyörögj 
érettünk!
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SZENTSÉGKITÉTEL

Ének:	
Leborulva áldlak, láthatatlan Istenség, kenyér és 

borszínben elrejtezett emberség.
Noha itt nem láthat, meg nem tapasztalhat az 

emberi gyengeség. 
Isteni erôdet elrejted a keresztfán, testi gyarlóságnak 

homályával takarván. 
Itt emberi tested elôlünk elrejted, színek alatt 

titkolván.

Pap:		Áldj meg minket, Uram, az Oltáriszentségbôl! 
 Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.

Ma	a	hazánkban	elkövetett	bûnök	miatt	engesztelünk.	
Elsôsorban:

Nyisd	meg	Uram	ajkunkat,	szent	neved	dicséretére,	tisz
títsd	 meg	 szívünket	 minden	 hiú	 és	 vétkes	 gondolattól,	

Ö T Ö D I K
változat
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hogy	tisztelettel,	figyelemmel	és	áhítattal	tarthassuk	meg	
imaóránkat,	 és	 meghallgatásra	 találjunk	 szent	 színed	
elôtt.

P̃.:	Dicsértessék	és	áldassék	Jézus!
H̃.:	A	legméltóságosabb	Oltáriszentségben!
Hozzád	kiáltunk,	Úristen,	
Jézus szent nevében, 
Jézus szentséges Vére által, 
Jézus szentséges Szíve által, 
Szûz Mária szeplôtelen Szíve által, 
amíg meg nem könyörülsz rajtunk. 
Hisz csodálatos módon tudsz rajtunk segíteni! 
Szent Isten! Szent, erôs Isten! Szent és halhatatlan Isten! 
Könyörülj rajtunk és az egész világon!  
Istenem,	hiszek	Benned,	és	imádlak	Téged,	
remélek Benned, és szeretlek Téged. 
Bocsáss meg azoknak, akik nem hisznek, 
nem remélnek Benned és nem szeretnek Téged.
Gyászoló Szûzanya, Világ Királynôje, imádkozzál velünk 
és megmenekülünk. Imádkozzál velünk, és gyôzünk. 
Szent	Mihály	fôangyal,	ne	engedj	elveszni	minket		

a	nagy	harcban!

Ének:	 Jézus, világ Megváltója, Üdvözlégy, élet adója!
 Megfeszített Istenfia, szent kereszted szívem hívja.
 Jézus, add, hogy Hozzád térjek, Veled halljak,  
  Veled éljek!
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Jézus Krisztus, az élô Isten Fia! Te eljöttél a világra, hogy 
a szegény, elesett ember számára ismét megnyisd a meny-
nyek országát. Irgalmas Üdvözítônk, Te magadra vetted az 
egész világ bûneit. Te szenvedtél kínhalált a mi bûneink 
miatt. Arra a szeretetre, amellyel ezt tetted, kérünk Téged, 
hallgasd meg könyörgésünket a tisztítóhelyen szenvedô lel-
kekért. Te, aki oly gazdag vagy irgalomban, egyenlítsd ki 
végtelen érdemeid kincstárából a szenvedô, szegény lelkek 
tartozását, hogy a tisztítóhely kínjaitól megszabadulva, a 
mennyekben örökké magasztalják irgalmasságodat.

L I TÁ N I A  A  M E G H O LTA K É R T

Uram, irgalmazz nekik!
Krisztus, kegyelmezz nekik!
Uram, irgalmazz nekik!
Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket!
Mennyei Atyaisten! Irgalmazz nekik!
Megváltó Fiúisten!
Szentlélek Úristen!
Szentháromság egy Isten!

Boldogságos Szûz Mária Könyörögj érettük!
Istennek szent Anyja    
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Szüzeknek szent Szüze    
Szent Mihály fôangyal    
Mindnyájan, szent angyalok és fôangyalok 
 Könyörögjetek érettük!
Keresztelô Szent János Könyörögj érettük!
Szent József
Mindnyájan, szent pátriárkák és próféták 
 Könyörögjetek érettük!
Szent Péter és Szent Pál 
Szent Jakab és János
Mindnyájan, szent apostolok és evangélisták  
Mindnyájan, aprószentek 
Szent István és Szent Lôrinc
Mindnyájan, szent vértanúk 
Szent Ambrus és Szent Ágoston    
Mindnyájan, szent püspökök és leviták   
Mindnyájan, szent szerzetesek és remeték   
Mindnyájan, szent zarándokok és bûnbánók  
Szent Mária Magdolna, Könyörögj érettük!
Szent Ágota és Szent Rita Könyörögjetek érettük!
Mindnyájan, szent szüzek és özvegyek 
Istennek minden szentjei

Légy irgalmas! Kegyelmezz nekik, Uram!
Légy irgalmas! Hallgasd meg ôket, Uram!

Minden gonosztól Mentsd meg ôket, Uram!
A Te haragodtól 
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Igazságod szigorúságától 
A keserû kínoktól
A lelkiismeret mardosásától 
A szomorú elhagyatottságtól 
Megtestesülésed által 
Születésed által
Tökéletes engedelmességed által 
Önkéntes szegénységed által 
Keresztséged és böjtölésed által 
Véres verítéked által 
Elfogatásod által
Megostorozásod és tövisekkel való megkoronázásod által 
Szent kereszted hordozása által
Kegyetlen megfeszítésed által 
Kínokkal teli halálod által 
Szent sebeid által
Szent temetésed által 
A halálból való föltámadásod által 
Dicsôséges mennybemeneteled által 
Szeplôtelen Szûz Anyád érdemei által 
Szûz Mária fájdalmas könnyei által 
Minden szentek könyörgése által 
Az ítélet napján

Isten báránya, Te elveszed a világ bûneit, 
 kegyelmezz nekünk! 
Isten báránya, Te elveszed a világ bûneit, 
 hallgass meg minket!
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Isten báránya, Te elveszed a világ bûneit, 
 irgalmazz nekünk!
Miatyánk, Üdvözlégy

P̃.: Uram, hallgasd meg könyörgésünket!
H̃.: És a mi kiáltásunk jusson Eléd!

Könyörögjünk! Kérünk, Uram, mutasd meg végtelen irgal-
madat, hogy az elhunytak lelkének örök üdvösségére szol-
gáljon Irántad való hitük, reményük és szeretetük. A mi 
Urunk, Jézus Krisztus által. Ámen.
P̃.: Imádkozzál érettük, Istennek szent Anyja!
H̃.: Hogy méltók lehessenek Krisztus ígéreteire.
Könyörögjünk! Jóságos Szûzanya, Mária, fordítsd sze-
medet a tisztítóhelyen szenvedô szegény lelkekre, mutasd 
meg nekik hatalmadat, szeretetedet, jóságodat. Engeszteld 
ki ôket szent Fiaddal, ajánld ôket szent Fiadnak, mutasd 
be ôket szent Fiadnak, hogy örvendezô gyermekei közé az 
örök boldogságba fölvegye ôket. Ámen.

P̃.: Adj Uram, örök nyugodalmat nekik!
H̃.: És az örök világosság fényeskedjék nekik!
P̃.: Isten irgalmából nyugodjanak békében!
H̃.: Ámen.

Üdvözítô Jézus Krisztus, Te mondottad: “Boldogok az 
ir galmasok, mert irgalmasságot nyernek”. Íme, Elôtted 
könyörgünk a tisztítóhelyen szenvedô lelkekért. Reméljük, 
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hogy nekik is, nekünk is megadod kegyelmedet, és meg-
bocsátod bûneinket.

Ének: Örök nyugodalmat adj ó, Uram, nekik, s örök  
  világosság fényeskedjék nekik.

 Hogy szent trónod körül udvarolhassanak, s  
Téged, boldogítót, örökké áldjanak.

Ének:	 Ó, áldott Szûzanya, mennyei szép rózsa,
 Boldog Mennyországnak drága gyöngyvirága,  
  bûnösöknek kegyes szószólója!
 Vigyázz, reánk, Édesanyánk,
 Angyaloknak Királyné Asszonya,
 Angyaloknak Királyné Asszonya!

S Z E G É N Y  L E L K E K  R ÓZ S A F Ü Z É R E

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.
Hiszekegy

Az öt tizedes rózsafüzéren a 
Nagy	szemekre,	a	Miatyánk	helyett:	

Adj Uram, örök nyugodalmat a megholt híveknek.
És az örök világosság fényeskedjék nekik.
Isten irgalmából nyugodjanak békében.
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Jézus, Mária, József nevében kérünk, 
Örök Atya, könyörülj rajtuk! Ámen.

A	kis	szemekre,	Üdvözlégy	helyett:
Szûz Mária édes Szíve, légy az ô szabadítójuk!  
Uram, irgalmazz nekik!

Ének:
Salve	 Regina,	 Mater misericordiae, vita dulcedo, et spes 
nostra, salve. Ad te clamamus exsules, filii Hevae. Ad te 
suspiramus gementes et flentes, in hac lacrimarum valle. 
Eia ergo, Advocata nostra, illos tuos misericordes oculos ad 
nos converte. Et Jesum, benedictum fructum ventris tui, 
nobis post hoc exsilium ostende. O clemens, o pia, o dul-
cis Virgo Maria.

Vagy szöveges imaként és magyarul prózában:
Üdvözlégy	 Királynô, irgalmasság Anyja, életünk, édessé-
günk, reménységünk, üdvözlégy! Hozzád kiáltunk Évának 
számkivetett fiai. Hozzád sóhajtunk sírva és zokogva e sira-
lom völgyébôl. Fordítsd reánk tehát Szószólónk, irgalmas 
szemedet, és a számkivetés után mutasd meg nekünk Jé-
zust, méhednek áldott gyümölcsét, ó irgalmas, ó kegyes, ó 
édes Szûz Mária!

DE PROFUNDIS CLAMAVI, AD TE DOMINE!

A mélységbôl kiáltunk Hozzád, Uram, Uram, hallgasd meg 
könyörgésünket! Figyelj könyörgô szavunkra! Ha vétkeinket 
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figyelembe veszed, Uram, Uram, ki állhat meg Elôtted? De 
Nálad van a megbocsátás, a kegyelem, törvényedért remé-
lünk Benned, Uram. Remél lelkünk az Úr Igéjében. Lel-
künk az Úrban bízik. Mert végtelen a Te irgalmasságod!

P̃.: Adj Uram, örök nyugodalmat a megholt híveknek! 
H̃.: És az örök világosság fényeskedjék nekik!
P̃.: Isten irgalmából nyugodjanak békében!
H̃.: Ámen.
P̃.: Uram, hallgasd meg könyörgésünket!
H̃.: És a mi kiáltásunk jusson Eléd.

Könyörögjünk!	Mindnyájunk teremtô és megváltó Istene! 
Szolgáid és szolgálóid lelkének bocsásd meg minden vétkét, 
hogy amely bocsánatot mindig óhajtottak, azt áhítatos kö-
nyörgéseink által megnyerjék. Ki élsz és uralkodol mind-
örökkön örökké. Ámen.

SZENTSÉGI ÁLDÁS

Ének:	 Áldunk Téged, ó, angyali kenyér, váltságunkért  
  adatott drága bér.
 Szent vagy, szent vagy, szent vagy, 
  Te mindennél szentebb vagy.
 Légy áldott e Szentségben, rejtve kenyér színében.
 Kérünk Téged, irgalmas, nagy Isten, 
  áldj meg minket, s hallgass meg kegyesen.
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 Szent vagy, szent vagy, szent vagy, 
  Te mindennél szentebb vagy.

P̃.:	Végezzünk közösen lelki áldozást!
Hívek	magukban: Bánom bûneimet, jöjj az én szívembe 
Jézus! (rövid csend)

Krisztus	lelke,	szentelj	meg	minket!
Krisztus teste, üdvözíts minket!
Krisztus vére, illess meg minket!
Krisztus oldalából kifolyó víz, moss tisztára minket!
Krisztus kínszenvedése, erôsíts meg minket!
Ó, jóságos Jézus, hallgass meg minket!
A Te szent sebeidbe rejts el minket!
Ne engedd, hogy elszakadjunk Tôled!
A gonosz ellenségtôl oltalmazz meg minket!
Halálunk óráján hívj Magadhoz minket!
Add, hogy eljussunk Hozzád, és szentjeiddel dicsérjünk 
Téged; mindörökkön örökké. Ámen.

P̃.:	Engeszteljünk	a	káromkodás	bûnéért:

Áldott	legyen	az	Isten!	
Áldott legyen szent neve! 
Áldott legyen Jézus Krisztus, valóságos Isten és valóságos 

ember! 
Áldott legyen Jézus neve! 
Áldott legyen szentséges Szíve! 
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Áldott legyen drága, szent Vére! 
Áldott legyen Jézus a legméltóságosabb Oltáriszentségben! 
Áldott legyen a vigasztaló Szentlélek! 
Áldott legyen Isten fölséges anyja, Mária! 
Áldott legyen szent és szeplôtelen fogantatása! 
Áldott legyen dicsôséges mennybevétele! 
Áldott legyen Szûz Mária szent neve! 
Áldott legyen Szent József, Mária tisztaságos jegyese! 
Áldott legyen Isten az Ô angyalaiban és szentjeiben! 
Ámen. 

SZENTSÉGBETÉTEL

Ének:	Világnak	Királyné	Asszonya

Vi-lág-nak   Ki-rály-né      Asz-szo-nya!         Köl-töz-zél  szí-vünk-be  Szűz-a-nya!

Ol-dozd meg  szí-vün-kön bű-ne-ink lán-cát, szün-tesd a gyű-lö-let  sá-tá-ni    tán-cát!

Má-ria,  Nagy-asz-szony, ma-gya-rok Any-ja,  Vi-lág-nak ha-tal-mas Ki-rály-né-ja!

6

8&

&

&

e e e

e e e

e
e

j

e
™

e e e

e
e

e

e
e

j

e
™

e e e

e e e

e e e

e
e

j

e

e
e#

e e e
e

e
e#

e

e

j

e
e

e
e

e
e#

e
e

e
e

e

j
e

e
e

e
e

e#
e

e
e

e
™

6

8&

&

&

e e e

e e e

e
e

j

e
™

e e e

e
e

e

e
e

j

e
™

e e e

e e e

e e e

e
e

j

e

e
e#

e e e
e

e
e#

e

e

j

e
e

e
e

e
e#

e
e

e
e

e

j
e

e
e

e
e

e#
e

e
e

e
™

6

8&

&

&

e e e

e e e

e
e

j

e
™

e e e

e
e

e

e
e

j

e
™

e e e

e e e

e e e

e
e

j

e

e
e#

e e e
e

e
e#

e

e

j

e
e

e
e

e
e#

e
e

e
e

e

j
e

e
e

e
e

e#
e

e
e

e
™



8382

2. Bûneink éjjelén el ne hagyj, 
Esengve kérünk, mert tiszta vagy. 
Bûnbánat ostoroz, kerget Tehozzád, 
Ne sírjon érettünk szép könnyes orcád. 
Mária,	Nagyasszony,	magyarok	Anyja,	
Világnak	hatalmas	Királynéja!

3. Vezeklô szívünket meg ne vesd, 
Jézushoz bennünket elvezess. 
Szent kezed fogja meg roskadó vállunk, 

 Míg Fiad Szívéhez hazatalálunk. 
Mária,	Nagyasszony,	magyarok	Anyja,	

	 Világnak	hatalmas	Királynéja!

Világ Királynôje könyörögj érettünk!
Szent József, az engesztelôk pártfogója, könyörögj 
érettünk!
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A Z  E N G E S Z T E L É S  L E L K I S É G E

Ez a fejezet az azonos címû könyv összefoglalása

Szerzôk: 
bocsa józsef, dr. szegedi lászló,  

dr. szederkényi lászló

Kiadta: Piarista Rendház, Vác, 2017.

Imprimatur: 1696/2017 Dr. Beer Miklós váci megyéspüspök

Az engesztelés fogalmának a tisztázása 

A köznapi szóhasználatban az engesztelés kérlelést, megbé-
kítést jelent. Haragosnak, megbántottnak, megsértettnek a 
megbékítését, lecsillapítását jelenti, és mindazokat a csele-
kedeteket, amelyek erre irányulnak. Úgy is fogalmazhatjuk, 
hogy az engesztelés a megromlott kapcsolatok helyreállítását, 
az azon való munkálkodást jelenti. Legfontosabb kapcsola-
taink az Istennel való kapcsolatunk, az önmagunkkal való 
kapcsolatunk, és az embertársainkkal való kapcsola taink. 

Ezek közül az Istennel való kapcsolatunk a legfonto-
sabb. Ô a teremtônk, létben tartónk. Ha minden más 
kapcsolatunk tönkre is menne, a Vele való kapcsolatunk 
életmentô, örök életet adó kapcsolat. Ebben az összefogla-
lóban az Istennel való kapcsolat helyreállítása van fókusz-
ban, a másik két kapcsolatot részletesen nem tárgyaljuk. 

A Biblia tanítása szerint az emberiségnek az Istennel 
való alapvetô, éltetô kapcsolata megromlott. Ez az elsô 
emberpár, Ádám és Éva bûnével következett be. Azóta 
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minden ember egy bûnbe esett Ádám és Éva. Ezt a meg-
romlott kapcsolatot már a kezdetektôl igyekezett Isten is 
és az ember is helyreállítani. Az Istennel való megrom-
lott kapcsolat helyreállítási próbálkozásának tekinthetô 
minden vallás. Ezeknek a próbálkozásoknak van rengeteg 
közös eleme, amelyekben megfigyelhetô ugyanaz az en-
gesztelô-kiengesztelô szándék, de ezek az emberi kísérletek 
nagyon gyarlók, tisztulásra szorulnak, és Jézus engesztelô 
áldozatával végleg idejüket múlták. 

Az áldozatok szerepe 

Hogyan igyekeztek az emberek az Istennel való megromlott 
kapcsolatot helyreállítani, vagy legalábbis Istent a maguk 
oldalára állítani, magukkal szemben jóindulatra hangol-
ni? Az áldozatokkal, áldozatbemutatásokkal próbálkoztak, 
amelyek között van sok tiszteletre méltó forma, de vannak, 
voltak bizony nagyon babonás elemek is, és az áldozatbe-
mutatásnak nagyon kegyetlen formái is, amikor például 
embereket áldoztak fel. Az áldozat, áldozatbemutatás majd 
minden vallásban az istentisztelet egyik legfontosabb cse-
lekménye, amelyben valamit feláldoz az ember, odaáldoz 
Istennek, vagy az általa isteneknek gondolt szellemeknek. 
Az ajándékot meghatározott szertartás viszi át a profánból, 
az ember világából a szentbe, Isten világába. Az egész ószö-
vetségi áldozatbemutatás az Istennel való közösség helyre-
állítását szolgálta. A következôkben csak errôl ejtünk szót. 
Elôre kell bocsátanunk, hogy bár ez az egész kiengesztelô-
dési folyamat Isten által indított és ember által végbevitt, 
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de mégis rengeteg mai szemmel nézve rossz, helytelen ele-
met tartalmaz. Isten az akkor élt emberek mentalitásához, 
a mindenkori ember szellemi fejlettségéhez, mondhatjuk 
úgy is, gyarlóságához szabta ezeket a szertartásokat. Mind-
egyiknek egy tisztulási folyamaton kellett átmennie, és vé-
gül Isten maga végezte el Isten és az ember összebékítését, 
kiengesztelését. 

Az engesztelés szertartásának fô rendeltetése az Ószö-
vetségben a bûn kioltása, ellensúlyozása volt. És egyúttal az 
engesztelô szertartás a megromlott kapcsolat helyreállítását 
is szolgálta Isten és az ember között. Az Ószövetségben Is-
ten elôtt kedves áldozatbemutatók voltak Ábel, Melkize-
dek, Ábrahám, Mózes, Áron és fiai. Mózestôl származik az 
egész Ószövetség áldozatrendje. El kellett néhány száz év-
nek telnie, hogy belássák azt, hogy az áldozat értéke a be-
mutató erkölcsi magatartásától függ. XVI. Benedek pápa 
ír arról, hogy a Krisztus elôtt kb. 5. századra alakult ki az 
a felfogás – nemcsak a zsidóságban, hanem más vallások-
ban is –, hogy sokkal fontosabb az Istennek való engedel-
messég, mint az áldozat. A Zsidókhoz írt levélben ez így 
szerepel: “Áldozatot és felajánlást nem kívántál, de testet 
alkottál nekem. Nem kedves elôtted az engesztelô és égô 
áldozat. Akkor így szóltam: “Íme, itt jövök Istenem, hogy 
teljesítsem akaratodat, amint a könyvtekercsben rólam írva 
áll” (Zsolt 40,7-8; Zsid 10,5-6). 

Az ószövetségi áldozatok helyébe és minden más val-
lás áldozatának a helyébe Jézus áldozata lépett, mert Is-
ten Ôbenne engesztelôdött ki a bûnben lévô emberiséggel. 
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Jézusban mutatta meg az Istennel való összhangban való 
élet, a Neki tetszô élet lehetôségét. 

Jézus engesztelô áldozatának az alapigéi 
a Szentírásban 

Jézus egész élete engesztelô élet volt, amelyet jól össze fog-
lalnak a fôpapi imájában kimondott szavai, engesz te lô oda-
szentelôdése. Az Utolsó Vacsorán, fôpapi imá jában Jézus 
ezeket a szavakat mondja: “Értük szentelem magam, hogy 
ôk is szentek legyenek az igazságban” (Jn 17,19). Ezek a 
szavak a keresztáldozatra vonatkoznak, amelyben Jézus ön-
ként odaadta életét az Atyának az emberek üdvösségére. 
János apostol más helyeken egyértelmû szavakkal kimond-
ja, hogy Jézus engesztelô áldozatul adta életét értünk (Jn 
3,16). Az Utolsó Vacsora termében Jézus az Atyának szen-
teli magát engesztelô áldozatul. Itt egy olyan imáról van 
szó, amit Jézus közvetlenül az Atyához intéz, és amelyben 
kifejezi arra vonatkozó akaratát, hogy engesztelô áldozatul 
adja magát azokért, akiket az Atya neki adott, végsô soron 
mindenkiért (Vö. Jn 17,2). Jézus ezt az áldozatát elôvételez-
te akkor, amikor az Eucharisztiát alapította. 

De ezt az áldozatot élte állandóan, már elôtte is, ame-
lyet a kereszten véglegesen beteljesített. Az Ô egész élete 
engesztelô áldozat értünk emberekért. Ô az “Istennek tet-
szô engesztelô áldozat bûneinkért” (1 Jn 2,2). Isten elôbb 
szeretett minket, ezért “elküldte Fiát engesztelô áldozatul 
bûneinkért” (1 Jn 4,10). Jézus áldozata révén minden bû-
nünk bocsánatot nyert (Kol 2,13). 
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Mi Jézus engesztelésének a lényege? 

Jézus az Atyának szenteli magát engesztelô áldozatul az em-
berekért, azért, hogy eltörölje a bûnöket, amelyek akadá-
lyok Isten és az ember kapcsolatában. Benne van ebben egy 
önmaga Mennyei Atyának való odaszentelése, élete min-
dennapi áldozatainak, és a legnagyobbnak, a szenvedésnek, 
a keresztáldozatnak a vállalása is. A	kulcsszavak	tehát	a	fel
ajánlás	és	az	áldozatvállalás. De mindez önkéntesen, sza-
badon, szeretetbôl, nem mártírkodó lelkülettel. Ez Jézus 
engesztelése. Ez az Ô tevékenysége. 

Mi közünk nekünk, keresztényeknek 
Jézus engeszteléséhez? 

Nagyon is sok közünk van, ebbôl fakad egész életünk. De 
most nem ezt részletezzük, hanem azt, hogy nekünk is ko-
moly közünk van Jézus engesztelô életéhez aktív formában 
is, ahogyan köze volt Jézus engesztelô életéhez a Szûza-
nyának. A keresztények engeszteléséhez a kulcs Pál apos-
tol kijelentése: “Örömmel szenvedek értetek, és testemben 
kiegészítem, ami Krisztus szenvedésébôl hiányzik, testé-
nek, az Egyháznak javára” (Kol 1,24). Ez önmagában egy 
félreérthetô, vagy akár botrányos kijelentés is lehet. Mi a 
nehézség, hol van a probléma ebben a kijelentésben? Azt 
gondolhatjuk ennek alapján, hogy Krisztus engesztelé-
se, az Ô szenvedése, megváltása nem teljes, hanem hiá-
nyos. Hogy valójában mirôl is van itt szó, azt magyarázza 
meg XI. Pius pápának az engesztelésrôl, Jézus Szívérôl való 
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enciklikája a Miserentissimus Redemptor. Ennek a pápai 
tanításnak az alcíme: Az Úr Jézus szentséges Szívét min-
denki részérôl megilletô engesztelésrôl. Az enciklika 1928. 
május 8-i keltezéssel jelent meg. Pál apostol sokak számá-
ra érthetetlen szavait, hogy ti. kiegészíti testében azt, ami 
Krisztus szenvedésébôl még hiányzik, Szent Ágostont 
idézve így értelmezi az enciklika. «Krisztus mindent el-
szenvedett, amit szenvednie kellett; semmi sem hiányzik 
a szenvedés mértékébôl. Tehát befejezôdött a szenvedés. 
De csak a fejben. Fennmaradt még a szenvedés a testben.»  
Az igazi fôpap maga Krisztus, akivel mi, keresztények egy 
testet alko tunk. Ô a fô, mi pedig az Ô teste, egyenként és 
együttesen is az Ô tagjai vagyunk. Az enciklika fô gondola-
ta a Jézus Szívének való önfelajánlás. A felajánlás, az áldo-
zat és az odaszentelés rokonértelmû, mondhatjuk, azonos 
tartalmú szavak. Ahogy Jézus felajánlja magát a kereszten 
(“Atyám, kezedbe ajánlom lelkemet”), odaszenteli magát 
az utolsó vacsorán, úgy ajánlja fel, szenteli oda magát a ke-
resztény ember Jézus Szentséges Szívének, vagy a Szûzanya 
Szeplôtelen Szívének – egyesítve az Ô áldozatukkal a maga 
áldozatát. 

Az önfelajánlás, az odaszentelôdés éppen annak a tuda-
tosítása, hogy Krisztus a fô, mi pedig a tagjai vagyunk. Az	
önfelajánlás	 Krisztus	 áldozatával	 való	 egyesülés.	 Ezáltal, 
XVI. Benedek pápa kedvenc kifejezésével fogalmazva, sza-
bad akaratunkat Jézusnak átadva lehetôséget adunk Neki 
arra, hogy bevonjon minket a megváltás, a kiengesztelô-
dés mûvébe. Ebben a legfôbb, megváltói tevékenységében 
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társai lehetünk, akárcsak a Szûzanya. Ez a ‚társ’ kifejezés is 
botrányos lehet egyesek szemében, de hát maga a pápai en-
ciklika fogalmaz így az alábbiakban. “Amit a fej szenved, 
azt a tagoknak is el kell szenvedniük. Azért a titokzatos 
testében most is szenvedô Krisztus méltán és joggal elvárja 
tôlünk, hogy az engesztelésben társai legyünk, amit külön-
ben a Hozzá való viszonyunk is megkövetel, mert «Krisz-
tus teste vagyunk és egyenként a tagjai» (1 Kor 12,27), s 
azért amit a fej szenved, azt a tagoknak is vele együtt kell 
szenvedniük (1 Kor 12,26)”. 

Jézus egész megváltó, engesztelô életének megjeleníté-
se, jelenvalóvá tétele minden szentmise, amely belekapcsol 
minket, keresztényeket is Jézus engesztelô áldozatába, egy-
gyé tesz azzal. 

Sok liturgikus szöveg kifejezi ezt. Például a III. mise-
kánon: “engesztelô áldozatunk hozzon az egész világnak 
békét és üdvösséget”. Ez a szöveg nem Jézus külön áldoza-
táról, és a mi külön áldozatunkról szól, hanem többes szám 
elsô személyben fogalmaz, a Vele való közös engesztelô ál-
dozatunkról. 

A Jézus Krisztus engesztelésével 
azonosult életek példái 

Kik éltek a Szûzanyához és Pál apostolhoz hasonló en-
gesztelô életet? Felsorolásunk korántsem lesz teljes, hanem 
inkább nagyon töredékes. A bibliai szereplôk között az en-
gesztelô lelkület figyelhetô meg a keresztúton Veronika 
mozdulatában, aki kendôt nyújt a szenvedô Jézusnak, hogy 
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enyhítse fájdalmát; vagy Cirenei Simon kereszthordozásá-
ban, aki elôször kényszeredetten segít, de késôbb együttér-
zôn viszi az Úr keresztjét. Ennek az engesztelô lelkületnek a 
kifejezôje a Gecemáni-kerti angyal XI. Pius pápa szerint, aki 
a vigasztalás, az erôsítés kelyhét nyújtja a vérrel verejtékezô 
Úrnak. Akik elkísérték Jézust együttérzôen a keresztúton, 
ott álltak keresztje alatt, azok mind Vele együtt engeszteltek. 
Egyik közülük, Mária Magdolna a hagyomány szerint élete 
végéig szigorú engesztelô életet élt. Az engesztelés lelkületét 
élte minden stigmatizált szent Assisi Szent Ferenctôl kezdve 
Szent Pio atyáig és napjaink stigmatizáltjaiig bezárólag. Az 
engesztelô lelkület különleges kifejezôje a Jézus Szíve tisz-
telet és a Szûzanya Szeplôtelen Szívének a tisztelete, amely 
utóbbi a Szûzanya fatimai jelenése után terjedt el. Fatimára 
és a Szûzanya Szeplôtelen Szívének a tiszteletére még nem 
reagált az egyház úgy, ahogyan XI. Piusz pápa a Jézus Szíve 
tiszteletre reagált idézett pápai enciklikájával. Viszont nem 
volt még olyan pápai enciklika, aminek a hatása fogható len-
ne a fatimai üzenethez, amely rengeteg embert megérint.

A Magyar Katolikus Püspöki kar, élükön tiszteletremél-
tó Mindszenty József bíborossal 1946 karácsonyán viszont 
kiadott egy olyan körlevelet, amely méltatja Fatima üzene-
tét, és annak nyomán engesztelésre szólítja a magyarságot. 

Ez a körlevél így fogalmaz: “Lángtenger kell az egész 
magyar földre imádságból, hitbôl és engesztelésbôl”. Ki-
emelten, dôlt betûvel szerepel a körlevélben a következô 
mondat: Az ország városai, falvai, tanyái, hegyei, lakott 
helyei, katolikus intézményei, zárdái, iskolái, társulatai, 
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családjai álljanak a nagy természetfeletti, nemzeti erôfeszí-
tésbe, az egyetemes, a helyrôl-helyre az egész egyházközsé-
get átfogó engesztelésbe.”

Az egyház történelmébôl még számos szent, és lelkisé-
gi irányzat követôje tulajdonképpen az engesztelés lelki-
ségét éli. Az engesztelés lelkisége címû könyv, amelynek ez 
a kis írás a dióhéjban való összefoglalása, a következôket 
emeli ki. A legtökéletesebb engesztelés a szentmise és a 
szentségimádás. Tehát minden lelkiségi irányzat, szerzetes-
rend, egyszerû hívô ember, aki életének a középpontjában 
a szentmise és a szentségimádás áll, az engesztelés lelkiségét 
éli. Az egyházban ma is általánosan elterjedt keresztút járás 
mélyen engesztelô ájtatosság. 

Az engesztelés lelkiségének a körébe tartozik a Szent 
Vér tisztelet, amely elterjedt volt Magyarországon is a re-
formáció kora elôtt különösen, és a Szent Vér tiszteletnek 
modernebb formái, amelynek a tiszteletére külön szerze-
tesrendek is alakultak. Ide tartozik Jézus szent sebeinek, 
szent arcának, megsebzett nyelvének, vállsebeinek a tiszte-
lete. Az engesztelés lelkületének a kifejezôi a ma is közked-
velt Szent Brigitta imák. 

Ide tartoznak a 20. században keletkezett és az egyház-
ban elterjedt olyan lelkiségek, mint az Isteni Irgalmasság 
tisztelete, a Magyarországon keletkezett, de a világ közel 
100 országában elterjedt Szeretetláng tisztelet. Friss magyar 
vonatkozása miatt errôl – e rövid összefoglalás arányaihoz 
mérten bôvebben e fejezet végén – még néhány szót mon-
dunk.
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Továbbra is a magyar történelemnél maradva, az engesz-
telés körébe kell sorolnunk az elsô magyar szent családot, 
Szent Istvánt, Szent Imrét, Boldog Gizellát, aki különösen 
férje és gyermekei halála után, Magyarországról elûzetve élt 
élete végéig mély imádságos, engesztelô életet.

A magyar engesztelô szentek sorába tartoznak az Ár-
pád-ház szentjei, közülük kiemelten is Árpád-házi Szent 
Margit. Szent Margit kortársa a magyar engesztelés nagy 
szentje és a magyar engesztelô rend, a pálosok alapítója, 
Boldog Özséb. A pálos rend sok szentet adott Magyaror-
szágnak, akiket ugyan hivatalosan nem tisztelünk a szen-
tek sorában, mert a hivatalos szentté avatást a rend nem 
szorgalmazza. De a Mennyben nem csak kanonizált szen-
tek vannak. Aki üdvözült, aki a Mennybe került, az csak 
szent lehet.

A magyar püspökök 1946-os engesztelésrôl szóló körle-
vele több, mint egy oldalt szentel a magyar engesztelés ma-
gasztos példáinak. 

Hál’ Istennek eljutottunk e körlevél fô aláírójának 
Mindszenty József bíborosunk boldoggá avatásának a kü-
szöbére is. Már csak a hivatalos boldoggá avatás várat ma-
gára. Mindszenty bíborossal személyes kapcsolatban állt 
a magyar engesztelés kiváló alakja Kovacsics Mária Na-
tália nôvér, akinek ösztönzésére és részben szerzôségével 
ez a füzet is – immár harmadjára – kiadásra kerül. So-
kak által ismert szavai: “A magyar engesztelésért hajlan-
dó vagyok könyörülni az egész világon”. Hogy ez valóban 
így történhessen, abban, nekünk most élô magyaroknak, 
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engesztelôknek is fontos szerepünk van. Mária Natália nô-
vér és a neki adott üzenetek elismerése egyházi vonalon 
érthetetlen okokból mindmáig nem történt meg. A sok 
tekintetben hasonló tartalmú Szeretetlángról szóló üzene-
tek, amelyek középpontjában ugyancsak az engesztelés áll, 
hál’Istennek ezen a vonalon elôbbre tartanak.

Szeretetláng Napló 

Kindelmann Károlyné, született Szántó Erzsébet, Natá-
lia nôvér néhány évvel fiatalabb kortársa volt. 1913-tól 
1983-ig élt. Ô Mária Natália nôvérhez hasonló kinyilat-
koztatásokat kapott. Jézus és a Szûzanya 1962-tôl halálá-
ig folyamatosan szóltak hozzá, és ezeket az üzeneteket lelki 
naplójában lejegyezte. Ezek a Szeretetlángról szóló miszti-
kus üzenetek a világ számos országában, fôleg Dél-Ameri-
kában lettek különösen népszerûek. Dr. Erdô Péter bíboros 
imprimaturt adott erre a Naplóra, a Szeretetláng lelkiséget, 
mint egyházi társulást elismerte, számára papi vezetôket is 
kijelölt, és külön kápolnát ajándékozott a társulásnak. A 
Szeretetláng lelkiségnek a lényege is az engesztelés. Két 
gondolatot emelünk itt ki, amely az engeszteléssel kapcso-
latos. Az egyik arról szól, hogy az engesztelés Jézus meg-
váltó munkájában való részvétel. “Megváltó munkámból 
soha ki ne kapcsolódj egy pillanatra sem! Mert ha ezt ten-
néd, úgy érezném, megfogyatkozott Irántam érzett szerete-
ted. Pedig úgy vágyom szeretetedre! Bárcsak mindig Velem 
éreznél!”… “Leányom, mondj le önmagadról! Azért kérlek 
erre sokszor, mert megváltó munkámban csak úgy vehetsz 
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részt, ha egészen és állandóan Velem egyesülve élsz minden 
pillanatban. Ezt ajánld fel Atyámnak minden idôben szü-
net nélkül!” A másik gondolat, hogy az engesztelés a Szûza-
nyával és a Szentháromság személyeivel való bensôséges 
kapcsolat. “Ó, köszönöm, hogy szíved Velem érez, Ben-
nem dobban. Ne légy soha fáradt Szent Sebeim szemlélé-
sére, mely mindig nagy erôt ad. Ajánld fel magad az Örök 
Atyának, és a Szentháromsággal élj!” 

Miért a legfontosabb tevékenység ma az engesztelés? 

Az engesztelés a mi részünkrôl eggyé válást jelent Jézus 
engesztelô áldozatával a világ bûneiért, illetve bûnöseiért. 
Az engesztelés célja a lelkek mentése: a kárhozattól való 
megszabadítása, üdvözítése. Az engesztelés ma a legfonto-
sabb tevékenység, mer az a civilizáció, amelyben ma élünk, 
minden eresztékében recseg-ropog. Nemcsak pénzügyi, 
gazdasági válság van, hanem a válság számtalan terüle-
ten megfigyelhetô. Annak a civilizációnak az összeomlá-
sa, amelyben élünk, elkerülhetetlen. De csak az emberi 
építmények omlanak össze. Ami egy civilizációban iga-
zi érték volt, vagyis ami benne Istentôl való, az megma-
rad. Isten nem a halál és a pusztulás Istene. Ô az élet és 
a szeretet Istene. Ô szüntelenül megújít, ujjá teremt min-
dent. Elkezdte már a szeretet új civilizációjának a felépí-
tését is. Ami nem Istentôl van, ami az Ô ellenében épült 
fel, az bármily hatalmasnak látszik is, elkerülhetetlenül ösz-
szeomlik. Isten számára a lélek a legnagyobb érték. Min-
den ember az Ô teremtménye, és Ô minden teremtményét 
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szereti, és üdvösségét akarja. Menteni akarja, ami ment-
hetô. Mindenekelôtt a kárhozattól akarja megmenteni 
a lelkeket. Ebben a lélekmentésben Isten legnagyobb se-
gítôi az engesztelôk. Jelenleg a rendkívüli veszedelmek és a 
rendkívüli kegyelmek idejét éljük. Egy összeomló civilizá-
ció sok mindent maga alá temet. Az összeomlásnak az elsô 
jeleit a koronavírus járvány kapcsán sokan érzékelik. Ilyen-
kor sokakon apokaliptikus hangulat lesz úrrá. Az apoka-
lipszis azonban része a kinyilatkoztatásnak. A Szentírásnak 
ebben az utolsó könyvében vannak leírva az üdvtörténetet 
lezáró események. És benne bizony sok félelmetes dologról 
olvashatunk. De amikor nagy a fenyegetettség, nagyok a 
veszélyek, akkor nagyon közel van Isten is. Most nemcsak 
a rendkívüli veszedelmek idejét éljük, ami sokaknak még a 
tudatáig se jutott el, mások pedig depresszióba, pánikba es-
nek, hanem a rendkívüli kegyelmek idejét is éljük. 

Isten sokrétûen szól az emberhez, a lelkiismeret, a Bib-
lia, a másik ember, az idôk jelei által, és sok más módon is. 
Abból lett Biblia, amit az egyház közössége, mint Istentôl 
neki szóló üzenetet felismert és elfogadott. A Szentlélek-
nek a lelkek mélyén ható üzenete nem merült ki a Bibliá-
ban lejegyzett üzenetekkel, hanem állandó tevékenység az 
Egyházban ma is, az egyes emberek és a kisebb-nagyobb 
közösségek számára. Natánaelnek a Jézussal való találko-
zásakor volt egy látomása. Az Úr Jézus elsô találkozásuk 
alkalmával utalt rá, hogy tudomása van az ô látomásáról. 
Natánael csodálkozására az Úr azt mondta: “nagyobb dol-
gokat is fogsz még látni... Látni fogjátok, hogy megnyílik 



9796

az ég, s az Isten angyalai föl- s leszállnak az Emberfia fölött” 
(Jn 1, 50-51). 

Legnagyobb szabású látomás sorozat a Bibliában a Je-
lenések könyve. Szent Péter pünkösdi beszédében idézte 
Joel prófétát: “Az utolsó napokban – mondja az Úr – ki-
árasztom lelkemet minden emberre. Fiaitok és lányaitok 
jövendölni fognak, az ifjak látomásokat látnak, az öregek 
álmokat álmodnak” (Ap Csel 17). Az elsô Pünkösd az utol-
só idôk kezdete volt, amelynek mi most a beteljesedését él-
jük. Végsô idôben élünk mi is. Az Úr kiárasztja Lelkét, ad 
“magán-kinyilatkoztatásokat”. De nem könnyû megkülön-
böztetni az igazat a hamistól. Aki meg tudja különböztet-
ni ezeket egymástól, annak számára ezek óriási tisztánlátást, 
eligazodást és bátorságot jelentenek. A korábban élt és ma 
is köztünk járó szentek és szent angyalok óriási kegyelme-
ket közvetítenek számunkra. A hiteles magán-kinyilat-
koztatásokon keresztül a kegyelmek özönét árasztják ránk. 
Ezek révén és az idôk jeleibôl olvasva mondhatjuk, hogy 
ma a legfontosabb feladata minden kereszténynek a lélek-
mentés. Ehhez hozzá tartozik a félelembe merevedettek, a 
kétségbeesettek, a betegek gyógyítása, számukra Isten sza-
baddá tevô igazságainak a feltárása, és mindenekelôtt az 
imádkozás és az áldozathozatal azokért, akik a kárhozat út-
ján járnak, akiknek nemcsak az anyagi javait, a testét ké-
szül maga alá temetni ez a pusztuló világ, hanem a lelküket 
is magával akarja ragadni a sátán. A	legfontosabb	feladat	
ma	a	lélekmentés,	az	emberek	üdvösségén	való	fáradozás.	
Ez	az	engesztelés.	
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Az engesztelés lényege különbözô nézôpontokból tekintve,  
más-más megfogalmazásban 

A legtökéletesebb engesztelés a szentmise és a szentségimá-
dás. Jézus engesztelô áldozata a Golgotán valósult meg, 
amelynek a megújítása, jelenvalóvá tétele a szentmise. A 
szentmise nem más, mint Jézus egyszeri engesztelô áldo-
zatának térben és idôben való kiterjesztése. A szentmisén 
Jézus a résztvevôket, és akikért felajánlják a szentmisét, be-
vonja áldozatába. Az Egyház a föláldozott Krisztust mu-
tatja be áldozatul, és Vele együtt önmagát is, sôt az egész 
emberiséget. Az ember mindig azt mutatta be áldozatul, 
amit Istentôl kapott. Az áldozás révén az Egyház egészen 
eggyé válik az áldozati adománnyal, s így maga is része-
se Krisztus áldozatának. A III. misekánon egyenesen így 
fogalmaz: “engesztelô áldozatunk (nemcsak Jézusé, hanem 
az Övével egyesülve a miénk is, az Ô és a mi közös áldo-
zatunk) hozza meg az egész világnak a békét és az üdvössé-
get”. Jézus áldozata helyettesít minden más áldozatot. Az 
Ô áldozata felváltja mind az ószövetségi áldozatokat, mind 
pedig bármi féle más áldozatot. Senkinek, semminek nem 
szabad áldozatot bemutatni azután, hogy Ô végbevitte ál-
dozatát, különösen nem a sátánnak. Minden	más	áldozat,	
a	szentmiseáldozaton	kívül	tilos,	halálos	bûn.	

Az engesztelés lényegét XI. Piusz pápa idézett engesz-
telésrôl szóló körlevele alapján a következô módon fog-
lalhatjuk össze. Az engesztelés a bûnösök megtérítése, 
megtérésükön való munkálkodás – elsôsorban imádság és 
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áldozatok által. Az engesztelés a jókat még jobbá teszi, fel-
szítja buzgóságukat. Az engesztelés közbenjárás, hogy Is-
ten irgalmazzon minél több embernek. Az engesztelés által 
a bûnök teljesen eltöröltetnek. Az engesztelés elégtételt 
nyújt az igazságosan megtorló Istennek bûneinkért, bán-
tásainkért, hanyagságunkért. Az engesztelésben megéljük a 
Krisztussal való egységünket. Vigasztaljuk Ôt, Mellette va-
gyunk haláltusájában a Gecemáni-kertben, keresztútján és 
a keresztje alatt. Az Ô misztikus testének a tagjaként erôsít-
jük Ôt, mint a Gecemáni-kerti angyal. Az Ô testének tag-
jaiként velünk is az történik, ami Ôvele. Mi is azt tesszük, 
amit Ô tett: Imádkozunk, munkálkodunk, áldozatot ho-
zunk, áldozattá válunk, szenvedünk az emberiség megvál-
tásáért. De mindennek csak akkor van értelme, ha mindezt 
nem elkülönülten, saját teljesítményként végezzük, hanem 
Vele egyesülten a szôlôtôn maradó vesszôkként, Jézus misz-
tikus testének a tagjaiként.

 
Az Engesztelôk I. Országos Találkozójának emléklapja  

az engesztelésrôl 2011-bôl

Mik a legfontosabb feltételei az engesztelésnek? Az lehet 
jó engesztelô, aki kiengesztelôdik Istennel, embertársaival és 
önmagával. Vagyis, aki megbánja és meggyónja bûneit, és 
bocsánatot kér nemcsak Istentôl, hanem azoktól is, akiket 
ô megbántott, és megbocsát azoknak, akik ôt bántották, és 
ezt a kiengesztelôdést szüntelenül gyakorolva békességben 
él Istennel, önmagával és embertársaival, mindenkinek a ja-
vát akarja. 
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Hogyan engeszteljünk? A Szûzanya Szeretetlángjával 
a szívünkben. Ez a Szeretetláng azonos a Szentháromság 
Személyeinek a Szí vé ben lángoló, egymás iránti és min-
den teremtményük iránti szeretettel. Úgy egyesítsük mi is 
minden szándékunkat, gondolatunkat, tevékenységünket, 
szenvedésünket Szent Fia szándékával, gondolatával, tevé-
kenységével és szenvedésével, ahogy a Szûzanya tette egész 
élete folyamán – az ô Szívének szeretetlángjával, lángoló 
szeretetével. 

I M Á D S Á G  M I N D S Z E N T Y  J ÓZ S E F 
B Í B O R O S  S Z E N T T É  AVATÁ S Á É R T

Mennyei Atyánk! Szívesen fogadod híveid áldozatait, ame-
lyeket Krisztus áldozatával egyesítve ajánlanak fel, hogy 
“kiegészítsék, ami Krisztus szenvedésébôl hiányzik az Egy-
ház javára” (Kol. 1,24). Fogadd kegyesen Mindszenty Jó-
zsef bíboros szolgád megaláztatásait, amelyeket földi 
életében a magyar Egyházért és a magyar népért ajánlott 
fel. Szenvedése legyen napjainkban is Elôtted kedves áldo-
zat Egyházunkért, hazánkért. Hozzá csatlakozva akarunk 
mi is imáinkkal, áldozatainkkal engesztelni nemzetünk 
lelki megújulásáért. És ha szent akaratoddal megegyezik, 
add meg hívô magyar népednek, hogy Mindszenty Jó-
zsef bíboros szolgádat egykor Egyházunk szentjei között 
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tisztelhessük, Jézus Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.
Miatyánk, Üdvözlégy, Dicsôség.

Ö N F E L A J Á N L Á S  S Z Ű Z  M Á R I A  
S Z E P LŐ T E L E N  S Z Í V É N E K

Fatimai Szûz Mária, Irgalmasság Anyja, Ég és Föld Király-
nôje, Magyarok Nagyasszonya, Királynôje, Bûnösök 
Me nedéke! Mi, akik csatlakoztunk az édes hazánkért en-
gesztelôk egyre növekvô családjához, különösképpen fel-
ajánljuk magunkat Szeplôtelen Szívednek. E felajánlás 
által veled és általad meg akarunk felelni minden kötele-
zettségünknek, amelyet keresztségünk révén magunkra 
vállaltunk. Továbbá megígérjük, hogy bensôleg megválto-
zunk, és felhagyunk minden rendetlen ragaszkodással, ami 
magunkhoz, vagy a világgal való könnyû megalkuváshoz 
köt, hogy hozzád hasonlóan mindig készek legyünk min-
denben megtenni az Atya akaratát. Rád, irgalmas Édes-
anyánkra bízzuk keresztény életünket és hivatásunkat, 
hogy rendelkezzél vele üdvös terved szerint ebben a döntô 
órában, amely a világra nehezedik. Megígérjük, hogy kí-
vánságod szerint fogunk élni, fôleg abban, ami a megújult 
imaéletet, önmegtagadást, a szentmiseáldozatban való buz-
gó részvételt, az apostolkodást, a rózsafüzér napi elimád-
kozását, az Evangélium szerinti szigorú életmódot illeti, s 
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jó példát adunk mindenkinek Isten törvényeinek megtar-
tására és a keresztény erényeknek, fôképpen pedig a tiszta-
ságnak gyakorlására. Továbbá megígérjük, hogy egységben 
akarunk lenni a szentatyával, fôpapokkal és papjainkkal, 
hogy így védôbástya legyünk a széthúzás mozgalma ellen, 
amely a tanítótekintély ellen támad, és alapjaiban fenyegeti 
az Egyházat. Védelmed alatt apostolai kívánunk lenni en-
nek a nagyon szükséges ima- és szeretet egységnek a pápá-
ért, akire kérjük különleges védelmedet. Végül megígérjük, 
hogy a lelkeket, akikkel kapcsolatba kerülünk, amennyi-
re csak tudjuk, elvezetjük megújult tiszteletedre. Tudjuk, 
hogy az istentagadás a hívôk nagy részében a hit hajótö-
rését idézte elô. Isten szent templomába behatolt a meg-
szentségtelenítés. A gonoszság és a bûn áradata elárasztotta 
a világot. Bizalommal rád emeljük szemünket, Jézus Any-
ja és a mi irgalmas és hatalmas Anyánk. Ma ismét kérünk 
téged minden gyermeked üdvösségéért, irgalmas, szeretô 
Szûz Mária. Ámen
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A  V I L Á G  K I R Á LY N Ő J E  
E N G E S Z T E LŐ  K Á P O L N Á É R T 

A L A P Í T VÁ N Y

Az alapítvány székhelye: Magyarország, 6041 Kerekegyhá-
za Andrássy Gyula u. 91.

Központi ügyintézés: vilag.kiralynoje@freemail.hu
Alapítók: Begyik Tibor, +Rozsnyói Zoltán Béla, Törôcsik 

Pál 

Az	alapítvány	célja:
 • Mindszenty József bíboros szellemi hagyatékának és 

az engeszte lô mozgalom szép magyar hagyományá-
nak ápolása, segítése. 

 • A Világ Királynôje Engesztelô Kápolna felépítése a 
Normafa melletti Anna-réten. 

 • Az ehhez szükséges anyagi és szellemi erôforrások 
elôteremtése érdekében rendezvények szervezése, 
adományok gyûjtése, a széleskörû összefogás meg-
teremtése, elôsegítve és támogatva a már többször 
megújuló magyar engesztelô mozgalmat.

 • Szentmisék megtartásának támogatása a Szent Anna -
réten.

 • Ismeretterjesztô elôadások a felépítendô engesztelô 
kápolnáról. 
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 • Az engesztelés és a kápolna ügyét elôtérbe helyezô 
rendezvények támogatása.

 • Folyamatos egyeztetés egyházunk, országunk és a fô-
város dön tés hozóival a kápolna ügyében.

A megalakulás háttere

Mindszenty József bíboros úr az alábbiakkal írta alá az 
Engesztelô Kápolna tervét 1947. május 8-án: “Akaratom, 
hogy a magyar engesztelésnek szentély épüljön.” Törté-
nelmünkbôl ismerôs a bíboros bebörtönzése, akadályozá-
sa. Hazánk Mária engesztelô országa, a Boldogságos Szent 
Szûz, a Világ Királynôje országa! 

Szent István király hazánkat a Nagyboldogasszonynak 
ajánlotta. Árpád-házi szent Margit, a nagy engesztelô, éle-
te áldozatával királyi utat járt elébünk. További szentje-
ink életében, történelmünk jelentôs fordulóinál mindig ott 
volt a Szûzanya. Az ôt tisztelô magyar szentek lelki utó-
daiként most rajtunk a sor. Az Engesztelés Mûvének meg 
kell újulnia, ez ma a legsürgetôbb kérdés minden magyar-
nak. Csak a Szûzanya tudja kivezetni hazánkat a bajból. 
De nem nélkülünk, hanem velünk. 

Mindszenty bíboros születésének 120. évfordulóján, 
2012-ben a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Bi-
zott sága így ír: 

“Születésére emlékezve hajoljunk meg nagysága elôtt. 
Akkor lesz hozzá méltó az ünneplésünk, ha ma is tiszteljük 
történelmünk teljes igazságát, ha Krisztus fényében szem-
léljük az embert és a világot. Ha nem egy-egy érdekcsoport 
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elfogultságával, hanem a mindenkit elfogadni és minden-
kivel kiengesztelôdni kész szeretet bátorságával nézzük 
múltunkat és jelenünket. József bíboros sírján Esztergom-
ban ez olvasható: »Devictus vincit« – legyôzetve gyôz. Le-
gyen az isteni igazság, amit életében szolgálni akart, ma is 
éltetô erô, lelki megújulás, megbékélés és bizalom forrása 
mindannyiunk számára!”

“A világba jött, a világban volt, általa lett a világ, mégsem 
ismerte fel a világ. A tulajdonába jött, de övéi nem fogad-
ták be. Ám akik be fogad ták, azoknak hatalmat adott, hogy 
Isten gyermekei legyenek.” Jn. 1,10-12

A Szeretetláng Napló tanítását 
Dr. Erdô Péter bíboros úr 2009. június 6-án 

elismerte

“Szívemnek Szeretetlángja nektek az, mint Noénak a Bár-
ka volt” 

Ez egybeesik a fatimai üzenettel:  “Jézus meg akarja 
alapítani a földön Szeplôtelen Szívem tiszteletét. Aki gya-
korolja ezt, annak megígérem az üdvösséget.” (1925. de-
cem ber 10.)

“Ne hagyj magamra! Hadd osszam ki neked kegyelme-
im bôségét, melyek fel vannak halmozva Szívem mérhe-
tetlen szeretetében. A mi ben sônk együtt érezzen. A mi 
szívünk együtt dobbanjon! Hozz sok lelket hozzám! A mi 
kezünk együtt gyûjtsön!” (Napló 1963. február 10.)

Az engesztelés, töltekezés Jézus világosságával. 
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Jézus az Élet Kenyere, imádjuk Ôt, magunkba fogad-
juk. Az engesztelés vágyakozás, hogy az örök életet mások 
is megismerjék. Könnyek a távoljárókért, Jézus imádása és 
szeretése a nevükben is. 

Szûz Mária Szeplôtelen Szent Szívében Jézus a Szeretet-
láng, aki a szívekben kíván lakni. Vágyakozzatok utána, fo-
gadjátok el ôt, szívtôl-szívig terjedjen tisztelete.

Az engesztelés életforma, amely, a lelkek megmentésére 
kér, közösséget alkot, életvitelünket, kapcsolatainkat meg-
újítja. Az országot egységre hívja tanúságul a világnak. 

Az alapítvány tisztelettel és köszönettel vesz  
minden anyagi támogatást.

VILÁG	KIRÁLYNÔJE	ENGESZTELÔ	KÁPOLNÁÉRT	

ALAPÍTVÁNY	

OTP:	117120592000079600000000
IBAN:	HU60	1171	2059	2000	0796	0000	0000

BIC	(SWIFT)	KÓD:	OTPVHUHB

“Örömmel szenvedek értetek és testemben kiegészítem azt, 
ami Krisztus szenvedésébôl hiányzik testének,  

az Egyháznak javára.” Kol. 1,24



107106

E N G E S Z T E LŐ  K Á P O L N A  
A Z  A N N A - R É T E N

Az engesztelô kápolnának elôször a lelkekben kell felépül-
nie. Miért? Mert mi nem csupán egy új épületet akarunk, 
nem a templomok számát akarjuk szaporítani, hanem 
azt szeretnénk, hogy elterjedjen a Kárpát-medencében 
az engesztelô lelkület. Tudjuk, hogy Magyarország hiva-
tása Szent István felajánló imája óta az engesztelés. Kül-
detésünk, hogy elterjedjen az a szemlélet, hogy mindenki 
magán kezdje a változást, és így a szeretet forradalmának 
megvalósulásával mindnyájunk élete változzon meg. Kül-
detésünk Isten irgalmában élni és mások számára az 
irgalmat kiesdeni. Az Isten nélküli életvitel súlyos követ-
kezményeitôl máris túl sokat szenvedünk.

Ne pusztán azért épüljön föl egy kôtemplom, hogy 
“megússzuk” a katasztrófákat! Ez csak pogány mágia lenne. 
A	templom	felépülése	azt	szimbolizálja,	hogy	nemzetként	
elfogadtuk	engesztelô	küldetésünket.

Ezért javasoljuk kisebb, lehetôleg 210	 fôs	 imacso
portok megalakítását, amelyek rendszeresen, szervezet-
ten imádkoznak, áldozatokat hoznak közösségeikért. Ahol 
már vannak ilyen imacsoportok, azok ne lankadjanak, a 
veszélyek láttán folytassák újult lendülettel, kitartással 
imádságukat. Azokon a helyeken, ahol még nincsenek ima-
csoportok, javasoljuk ilyenek megszervezését. Ezekben az 
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imacsoportokban részt vehetnek nemcsak aktív, templom-
ba járó emberek, hanem ágyhoz vagy otthonukhoz kötött 
idôsek, betegek is. Sôt, különbözô felekezetekhez tartozók 
is imádkozhatnak egymással egységben. Nagyon fontos a 
fiatalok mozgósítása, szervezése. Legyenek tudatában ezek 
a kis imaközösségek, hogy alapvetô, semmi mással nem he-
lyettesíthetô védelmi feladatokat látnak el. És legyenek tu-
datában annak, hogy nincsenek egyedül: sokak imája egy 
hálót alkot, amely átszövi az egész Kárpát-medencét.

Fontos, hogy legyen az imacsoportnak egy szervezô-
je, aki összefogja, lelkesíti az imádkozókat. Ha összegyûl-
nek az imádkozók fontos az is, hogy törôdjenek egymással, 
beszélgessenek, ki-ki elmondhassa gondjait és nehézségeit, 
bánatát, örömeit. Amennyiben tehetjük, segítsünk egymás-
nak, de talán még ennél is fontosabb, hogy mindent megta-
nuljunk egyénileg és közösen is Istennek átadni, felajánlani. 
Így a felajánlás, átadás által minden imává alakulhat. Így 
többé nem minket feszít, terhel, hanem Istennek átadva az 
Ô kezében értékes áldozattá válhat még az is, amit a legne-
hezebbnek élünk meg az életünkben. Amikor imádkozunk, 
akkor Isten mellett a szent angyalokhoz is fordulunk, akik 
Isten akaratának a hûséges kivitelezôi és szolgálói. Csak ve-
lük és az üdvözült lelkekkel egyesülten vívhatjuk meg eb-
ben a földi küzdelemben a magunk harcait, amelyek a mi 
lelkünkért, és a többi emberek lelkéért folynak.

“Ha imádkoztok és könyörögtök valamiért, higgyétek, 
hogy megkapjátok, és akkor valóban teljesül kérésetek” 
(Mk 11,24). 
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E N G E S Z T E LŐ K  L A PJ A

Az engesztelôk lelki közösségét segíti az Engesztelôk Lapja 
weboldal: www.engesztelok.hu – itt naprakész információk 
találhatók az engesztelôket érintô eseményekrôl, imaalkal-
makról. Sok írás olvasható az engesztelésrôl, sok hasznos 
lelki olvasmány található rajta, és imák, imagyûjtemények 
is.
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