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Elöljáróban

Immáron több mint negyven éve sülysápi plébános va-
gyok (2241 Sülysáp, Kápolna u 3). Életem két fő karizmája, 
amit igyekszem élni és szolgálni, Isten országa és az Eucha-
risztia. 

Fiatalkoromban aktivitásom nagyobb részét az Isten or-
szága-gondolat kötötte le. Máriás Lajos jezsuita atyának, aki 
tanítóm volt, ígéretet tettem, hogy ha létrejön az általa szor-
galmazott állandó szentségimádó rendje, belépek. A szerve-
zés gondolatához passzívan álltam hozzá, de a karizmát él-
tem - élem azóta is. 

Ma jobban érdekel az eucharisztikus közösség gondola-
ta, és ha Isten akarja, szívesen vállalok részt benne. Ebben a 
könyvben erről a karizmáról lesz szó, az imák ebbe a szent-
háromságos életközösségbe kapcsolnak bele.

Ezek az imádságok minták erre az imamódra, amelyeket 
mindenki saját igényeinek megfelelően alakíthat, és impro-
vizálhat bennük a Lélek indítása szerint.

Szegedi László
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VILÁGKONSZEKRÁCIÓS 
IMÁK

Krisztus a papon keresztül változtatja át, latin szóval konszekrálja az 
ostyát az Ő Testévé. Világkonszekráció, amikor a hívek királyi papsága 

változtatja át az egész üdvözülő világot Krisztussal azonosulva 
Istennek szentelt Ostyává.
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Egy hívő réteg izgatottan beszél a Normafánál építendő 
kápolnáról, és arról a férfi  szerzetesrendről, amely ott fog 
engesztelő szentségimádást folytatni. Az alapítandó rend és 
az ott folyó szentségimádás gondolatát Máriás Lajos jezsui-
ta atya, Natália nővér lelki atyja ápolta szívében. Máriás atya 
sajátos ima-karizmát kapott bujdosásában, az ÁVÓ elől me-

A Világkonszekrációs 

imák fogalmának 

tisztázása
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nekülve, amit ő igen erőteljesen élt, s amiben kezdetlegesen 
én is részt vehettem. Plébániánkon élte utolsó éveit. Egyház-
községünkben állandó szentségimádás van. Arra gondoltam, 
hogy tartok egy lelkigyakorlatot eucharisztikus karizmájá-
ról, csokorba szedek imáiból néhányat, s ennek segítségével 
egyszerű keretek között élhetünk valamit abból a karizmá-
ból, amit kapott. Ő mindig a Normafánál építendő kápolna 
számára alkotta imáit. A Havas Boldogasszony templom fe-
rences Porciunkula templomai a ferences lelkiség szentélyei. 
Ehhez hasonlóan gondoltam, hogy a mi szentségimádásunk 
a Normafánál építendő kápolna lelkiségét élje.

Úgy gondolom, hogy Máriás atya karizmája része a Szűz-
anya népünknek kiesdekelt kegyelmének, aminek része a 
Szeretetláng, Natália nővér, Mindszenty József hercegprímás 
úr, és sokan mások. Egy karizma feltűnése nem azt jelenti, 
hogy előtte az nem létezett, hanem hogy hangsúly-árnyékból 
egyesek előtt refl ektorfénybe kerülnek bizonyos kegyelmi té-
nyek. 

Máriás atyának az volt a megvilágosító, indító élménye, 
hogy a pap az átváltoztatáskor nem azt mondja, hogy ez 
Krisztus Teste, hanem hogy ez az én testem. A pap és Krisz-
tus személye az átváltoztatásban valamiképpen azonosul-
nak. Ez bontakozott ki benne csodálatos gazdagságában. 
Máriás atya karizmájának a lényege, hogy sokkal konkrétab-
ban, részletesebben élte az Eucharisztia lényegét, mint ahogy 
tesszük. Az világosodott meg előtte, hogy mi mindent tehe-
tünk az eucharisztikus Krisztussal azonosulva. 
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Az isteni személy sajátja, hogy nemcsak egyesülni tud ve-
lünk, hanem személyi azonosságot is vállal, és a mi életünket, 
mint sajátját éli meg, mi pedig élhetjük az övét. Ez hangsúly-
árnyékban van bennünk. A miséző pappal azonosul Krisz-
tus. Krisztus nemcsak az átváltoztatás pillanatában azonosul 
a pappal, és nemcsak a pappal, hanem minden hívő egész 
életével azonosul, amilyen mértékben nyitottak vagyunk 
az azonosulásra.  Ennél sokkal megdöbbentőbb, hogy Jé-
zus megnyílik felénk teljes Létgazdagságával, és mi Krisztus 
egész Életét élhetjük, mint saját életünket. Jézus az ő szemé-
lyének végtelen gazdagságát megnyitja felénk, mi vagyunk a 
Krisztus, a mienk lesz az isteni személy a megtestesülés tör-
vényei szerint, és mi élhetjük Jézus megtestesült Életét, mint 
sajátunkat. És mienk Krisztus minden érdeme.  Ez követke-
zik Jézusnak az utolsó ítéleten elmondott beszédéből, ami-
kor Krisztus azt mondja mindenkinek, hogy amit egynek a 
legkisebbek közül tettetek vagy nem tettétek, nekem tettétek 
vagy nem tettétek. A személyi azonosulás következik János 
evangéliumának utolsó vacsorai beszédéből is, amit az isteni 
személyek és a hívek egységéről mondott, misztikusok élmé-
nyéből, továbbá keresztségünkből. Az Atya szereti a Fiút. A 
Fiú visszaszereti az Atyát. Itt nem két szeretet van, hanem 
egyetlen szeretet. Ha az Atya szeret ezzel a szeretettel, akkor 
atyai szeretet, ha a Fiú szeret vele, akkor fi úi szeretet. Ezt 
az isteni természetet megkaptuk mi is a keresztségben. Én 
egy vagyok az Atyával vagy a Fiúval, velük azonosulva isteni 
személyükkel szeretem az isteni személyeket és a teremtmé-
nyeket, a közös isteni természetünkkel. Akkor nyílnak meg a 
távlatok, ha ezt elkezdjük gyakorolni. Máriás atyának az át-



9

változtatás eseményében nyílt meg részletesen ennek a tény-
nek a titka, de ez egész krisztusi életünkre érvényes.

Máriás atya imáit nem könnyű megérteni. A legkisebb 
probléma, hogy sok latin kifejezés van bennük, de ha azokat 
lefordítom, meg van oldva a probléma. Nagyobb nehézség, 
hogy mivel az egész világot igyekszik átölelni Istenben, ezért 
nemegyszer egyetlen körmondata egy teljes oldal. Sok szak-
kifejezése, meghökkentő szimbóluma van, amik magyará-
zatra szorulnak. 

Hittanban úgy tanítjuk a gyerekeket, hogy Isten csak akar-
ta, hogy legyen világ, s ezzel létre is jött a teremtett világ. Is-
ten teremtő akarata, szándéka teremtő erő. 

Isten üdvözítő tevékenysége nem teremtő erő, hanem 
személyes szándéknyilatkozat, melyben az isteni és em-
beri személy azonosulnak. Az isteni személy - az Úr Jézus 
szavai szerint - kovászként átisteníti az embert. 

Isten üdvözítő, átistenítő szándéka működött Krisztus-
ban, amikor az utolsó vacsorán konszekrált, átváltoztatott, 
átistenített egy darab kenyeret az Ő feláldozott Testévé.  Ál-
dozatáért, Áldozatként Krisztus emberi természete elnyerte 
az üdvösséget, Isten dicsőségét. Feltámadása után Krisztus a 
szolgálati papságon keresztül konszekrál, változtat át ostyá-
nyi kenyeret tökéletes áldozattá lett Testévé. Krisztus Teste 
az Élet Kenyere lett, akinek üdvözítő szándéka átisteníti a 
szentáldozáshoz járuló híveket. Az Egyház Krisztus Titokza-
tos Teste, aki eucharisztikus tevékenységével önmagát építi 
fel az üdvösségben. 
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Krisztus az emberiség főpapja. Ő az egész véges, halálba 
hulló, bűnös emberiséget Istennek szentelt áldozattá akarja 
formálni, az Egyház eucharisztikus tevékenységén keresztül. 
Krisztus Vére sokakért ontatik ki.  Az üdvösség Isten ingye-
nes ajándéka, amit sokszor nem értünk. Ugyanígy igaz az 
ellentéte, hogy az üdvösségben mindent ki kell érdemelnie 
Krisztusnak, és Krisztusban az Egyháznak. Az érdemen 
keresztül válik az üdvösség története szent, Istenhez méltó 
eseménnyé. 

Máriás atya szemléletében az egész világ hatalmas oltár, 
máskor ostya, ahol Krisztus a hívek királyi papságán keresz-
tül felindítja a szándékot, hogy a királyi papsággal azonosul-
va, bennük, rajtuk keresztül kiárasztja Lelkét minden testre, 
és a világot valamiképpen hatalmas Ostyává konszekrálja. 
Máriás atya a lelkeket, a világot kehelynek tekinti, amit ő 
Krisztusként világméretekben konszekrál. Krisztus az em-
beriség lelkébe hullott búzaszem, amit Máriás atya az Atyá-
val azonosulva a Szentlélek sugarával melenget, a Szentlélek 
harmatával öntöz.  Máriás atya karizmájához hozzátartozik, 
hogy a Szentháromság minden világüdvözítő tettét Egyhá-
zával azonosulva végzi. Krisztus érdemei talentumok, amik-
kel Ő vásárol az Atyától. A világ ünnep, ahol az Atya eljegyzi 
Fiával a világot, Máriás atya Mennyei Atyaként folytatja az 
eljegyzést világméretekben. Az életben harc folyik a gonosz 
ellen. Máriás atya az Úr nevében, Krisztusként felszólítja az 
angyalokat a harcra. Az imákban gyakran történik utalás a 
szentmise Mi Atyánk előtti dicsőítésére: Őáltala, Ővele és 
Őbenne a Tied, mindenható Atya Isten a Szentlélekkel egy-



11

ségben, minden tisztelet és dicsőség. Ebben a dicsőítésben 
az Úr Jézus minden egyes alkalommal megdicsőíti az egész 
mindenség élén az Atyát és a Szentlelket. Ennek a dicsőítés-
nek van viszonzó dicsőítése az Atya és a Szentlélek részéről. 
Máriás atya imáiban gyakran felindítja, létrehozza ezt a di-
csőítést.  

Máriás atya imáiban gyakran szerepel a szándék felindítá-
sa, amiben vagy mi, vagy az Úr Jézus, vagy a Mennyei Atya 
felindítja a szándékot, hogy személyileg azonosulva folytat-
juk világkonszekrációs, világot átistenítő tevékenységünket. 
Erre a szándékfelindításra szükség van egyrészt azért, mert 
két személy akkor válik eggyé, ha mind a kettő akarja. Más-
részt azért van szükség rá, mert ha csupán emberileg indí-
tunk fel valami szándékot, az annyit ér, amennyit abból em-
beri erőkkel megvalósítunk. 

Máriás atya a feltámadt, világot átfogó Krisztus megdicső-
ült tevékenységében vesz részt, ezért imában átöleli az egész 
világot, ami sokszor fárasztó, az egész világot átfogni akaró 
szemlélet miatt. Túlzásnak tűnik az atya szemlélete, amivel 
„minden porszemet” meg akar dicsőíteni. Még a vegetatív te-
vékenységet is a szentháromságos dicsőítés szolgálatába állít-
ja. Ez természetes, ha arra gondolunk, hogy az üdvösségben 
minden teljesen az Isten dicsőségét szolgálja. Máriás atya je-
zsuita szerzetes volt, központi gondolata a Jézus Szíve tiszte-
let volt. A Normafánál építendő kápolna hivatása Jézus Szíve 
engesztelése. Máriás atya központi gondolata Jézus Szíve en-
gesztelése. Máriás atya az Atya és a Szentlélek személyében, 
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az Ő méltóságukkal, hatalmukkal tiszteli Jézus Szívét. Ehhez 
a tisztelethez mérhetetlen kegyelmeket ígér a Szenthárom-
ság. Ez a tisztelet világméretekben folyik a szentháromságos 
személyek képességei következtében. 

Az imakönyv végén található két elmélkedés az Eucharisz-
tiáról és az isteni személyekkel való azonosulásunkról. Aki 
el akar mélyedni ebben az imában, annak érdemes először 
átelmélkedni ezt a két témát is. 

A következőkben Máriás atya imáin keresztül begyako-
roljuk magunkat ebbe az imamódba. Az imákat meg-meg-
szakítja egy-egy magyarázat, mely segít megérteni azokat. A 
későbbiekben pedig az atya imáiból közlünk néhányat.

†   †   †
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Végtelenül szerető, végtelenül szeretett, mindig megren-
dítőbben megalázott, elutasított, meggyalázott, megszent-
ségtelenített ÖRÖK EGYSZÜLÖTTEM! Elrejtőzünk ebben 
a legméltatlanabb, legérdemtelenebb, legalkalmatlanabb 
hívünkben. Őbenne mi vagyunk a minden, a lényeg.  Neki 
ajándékozott személyünkkel mindent egyedül azért vég-
zünk, úgy viselünk el, hogy végtelen és mindig mérhetet-
lenebb szeretettől lángoló ISTENEMBERI SZÍVEDNEK 
Szeretetünk Végtelen Szentségében, a legméltóságosabb 
OLTÁRISZENTSÉGBEN tökéletes, egészen bensőséges, 
Teremtés-méretű, Isten-mértékű tiszteletet nyújtsunk min-
denkiért, mindenki helyett és mindenkitől valóan!

(Az alany a Mennyei Atya, pontosabban az imádkozó, aki 
azonosul az Atyával. Az Atya megszólítja Egyszülöttjét az 

VILÁGKONSZEKRÁCIÓS IMÁK

1. IMA

A VÉGTELENÜL TÖKÉLETES, 
MINDIG BENSŐSÉGESEBB,

TEREMTÉS-MÉRETŰ ÉS ISTEN-MÉRTÉKŰ 
JÉZUS-SZÍVE TISZTELETÜNK

AZ ATYA ÉS A SZENTLÉLEK NEVÉBEN, 
A MEGTESTESÜLT FIÚNAK!
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Oltáriszentségben. Az Atya az Oltáriszentségben tiszteli itt és 
most Fia Istenemberi Szívét. Az Atya az imádkozóban rejtőzik 
el. Az Atya az imádkozónak odaajándékozza személyét, azo-
nosul vele, hogy az ő saját személyével tisztelje Jézust. Jézus 
hogyan van jelen? Az Oltáriszentségben. Mi történik az Ol-
táriszentségben? Az utolsó vacsorán Jézus felindította a szán-
dékot, hogy Ő ebből a világból átmegy a szentháromságos kö-
zösségbe, és azt az életet éli. Jézus áldozattá vált a keresztúton. 
Jézus nemcsak a maga nevében tette meg ezt az utat az örök 
boldogságba. Személyi azonosságot vállalt mindazokkal, akik 
befogadják, akik hisznek benne, akik szintén örökké akarnak 
élni a végtelen boldogságban. Krisztus az egész üdvözülő em-
beriség főpapja, aki népe élén, javára vált áldozattá a kereszt 
oltárán. A feltámadt, megdicsőült Jézus eljutott a szenthárom-
ságos közösségbe. Ő most már személy szerint ismeri azokat, 
akikért életét áldozta.  Visszajön a szentmisében, és felindítja, 
folytatja a szándékot, hogy népét bekapcsolja a szenthárom-
ságos közösség életébe. Személyes találkozás két személy köl-
csönös elhatározásából jön létre. A pap felindítja a szándékot, 
hogy misézik. A hívek felindítják a szándékot, hogy Krisztus 
Életével táplálkozni akarnak. Krisztusban megvan a szándék, 
hogy azonosul a pap személyével, és az áldozók személyével. 
Belép az életükbe, odaajándékozza nekik saját személyét és ér-
demeit, és az ő életüket, mint sajátját éli. A pap és hívek nem 
annyi jutalmat kapnak, annyit érdemelnek, hanem amennyit 
Krisztus érdemel, bennük, velük azonosulva. Továbbá Krisz-
tusban megvan a szándék, hogy amilyen mértékben a papnak, 
hívőnek igénye van rá, megnyitja előttük Létgazdagságát, és a 
hívő élhet belőle, mint sajátjából, élheti, mint sajátját. Krisztus 
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az örök életbe ment pászka ünnepén, és az örök életbe akar-
ja vezetni híveit is. Ehhez önmagát feláldozó, végtelen isteni 
szeretet kell. Ezt akarja adni Krisztus. Az Úr Jézust elkíséri a 
Mennyei Atya. Ő is részt vesz ebben a személyes megnyílás-
ban, találkozásban. Résztvevők az Atya az Oltáriszentségben, 
Jézus az Oltáriszentségben, és a hívő, aki személyesen belép az 
Oltáriszentségbe. A hívő indította fel a szándékot, hogy Atya-
ként, az ő személyében kapcsolódik be az Atya Jézus Szívét az 
Oltáriszentségben megdicsőítő tevékenységébe az egész világ 
élén, nevében. Ez a folyamat a hitben játszódik le, de minél 
jobban megnyílik a hívő Jézus iránt, annál teljesebben tudja 
adni magát Jézus, és annál teljesebben tudja befogadni a hívő. 
A Mennyei Atya szándékolása létrejön, megvalósul, kovász  és 
kegyelem, ami működik az üdvösség történetében. A Mennyei 
Atya együttérző Jézus iránt, akit övéi nem fogadnak be. Má-
riás atya imáinak az engesztelés vezérmotívuma. Most imád-
kozzuk el újból az első bekezdést!)

Akarjuk méltatlan szolgánkkal azonosulva, hogy min-
den egyes szent angyalgyermekünk, de minden egyes nem 
szent embergyermekünk is – égiek, tisztulók, földi vándorok 
mindegyike – Teremtés-méretben, isteni mértékkel mérve, 
örökkön-örökké részesüljön  a Te érdemeidért – mindany-
nyiszor, és mint még sohasem – az összes megígért rendkí-
vüli kegyelmünkben olyan gazdagon, hogy senki közülük 
ne ismerjen korábbi énjére, személyválogatás nélkül min-
denki, e földön is és egész örök életükön keresztül is! 
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(A szándékfelindítás nagyon gyakran szerepel az imákban, 
ami bennünket fi gyelmeztet, hogy ez nem csupán emberi szö-
veg, hanem a szentháromságos személyek megújuló döntése. 
A szentháromságos személyek átfogják az egész angyal- és 
embervilágot, a tisztulókat is. Az imát nemcsak mi folytatjuk. 
Az Atyán keresztül mindannyiukat belekapcsoljuk Jézus Szíve 
tiszteletünkbe. Jézus Szívének vannak ígéretei. Most az Atya 
személyével tiszteljük az egész mindenség nevében Jézus Szí-
vét, ezért olyan nagy, rendkívüli jutalmat kérünk Jézus Szí-
vének érdemeiért, amilyenek még nem voltak. Remény, hogy 
amikor most elhatalmasodik a bűn, áradjon túl egyedülálló 
módon a kegyelem.)

Fogadd minden egyes szentmiseáldozatodban, szent-
ségházban, szentostyádban, szentségtartóban isteni sze-
mélyünkhöz és isteni személyedhez egészen méltó, örökre 
fennmaradó, soha meg nem szűnő, viszonozó dicsőítésünket 
a TE dicsőítésedért! Fogadd mindig mindent megköszönő 
hálaadásunkat, örökre végtelenül megvigasztaló, elégtételt 
nyújtó és szerző dicsőítésünket, örökre megdicsőítő viszont-
szeretetünket személyválogatás nélkül, külön-külön mind-
egyikükért, mindegyikük helyett, és mindegyiküktől, mint 
egészen sajátjukat!

(Mi most nemcsak ezen a ponton, ebben a pillanatban 
imádjuk Jézust, hanem minden szentostyában. Ez az imánk 
az Atya és Szentlélek részéről viszonozás Jézusnak, az ő min-

denütt, világméretekben tanúsított dicsőítéséért.)
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Örökre néki ajándékozottan mi mindent mindenkor 
egyedül azért végzünk, és örök isteni valónkkal, lángoló 
örök szeretetünkkel úgy viselünk el, mindenható, szuverén 
akaratunkkal azért és úgy cselekszünk nagyon gyarló gyer-
mekünk parányi szívében, hogy őbenne, törékeny szolgála-
tával, a Te önmagadat kiüresítő, alázatosan engedelmes is-
tenfi úi és istenemberi szereteted minden egyes vallomását, 
bizonyítását érettük, helyettük, tőlük, örökre fennmaradóan 
viszonozzuk. Hogy minden egyes megalázottságodért, meg-
gyalázottságodért, megszentségtelenítésedért, minden nem 
ismertségedben, föl nem ismertségedben, félreállítottságod-
ban, elfeledettségedben, semmibe vettségedben, megtaga-
dottságodban, letagadottságodban – minden egyes angyal-
gyermekünk helyett, valamennyi égi, tisztuló és földi vándor 
helyett, minden nem szent, a legbűnösebb gyermekünk he-
lyett is – Oltáriszentségi Szíved Egyház-szerte megkapja a 
viszonozó, teljes, örök tiszteletet, dicsőítést, jóvátételt, a te 
dicsőítő hódolatodért. 

(Az imádkozó ember csak tökéletlenül imádja Krisztust. 
Mivel az Atya közreműködik velünk, az Ő képességei miatt 
először is felindítjuk a szándékot, hogy isteni valónkkal szünte-
lenül úgy viselünk el és végzünk mindent, hogy Jézus önmagát 
kiüresítő Szívének minden szent tettét viszonozzuk.)

Ebben az Életben menjen végbe ennek a megváltott em-
beriségnek szeretettel és irgalommal teljes eucharisztikus 
üdvözítése, örök üdvözülése: mindenki a mennyei és a tisz-
tuló Egyházban és a megváltott földön máris egyre epedőb-
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ben éhezzen, mindig emésztőbben szomjazzon, keressen és 
megtaláljon! Megalázottságod, meggyalázottságod, megve-
tettséged, megszentségtelenítettséged mindegyikében egyre 
bensőbben megismerjen, nem ismertségedben, fel nem is-
mertséged mindegyikében, semmibe vettségedben, félreállí-
tottságod mindegyikében egészen méltóan imádjon (Zsid 1, 
6)!  Mindig mindent megköszönjön, szeretetével vigasztal-
jon, kiengeszteljen, dicsőítsen, és örökkön-örökké megdicső-
ítsen szenvedésed mindegyikében! Történelmi, Oltáriszent-
ségi, Titokzatos és Örök Teremtényi Életedben az egész örök 
életen át!

(Ebben a tevékenységben most részt vesznek égiek, angya-
lok, földiek, tisztulók. Krisztus az Eucharisztiában minden 
dicsőítést megad az Atyának és a Léleknek. Az Atyával és a Lé-
lekkel mi viszonozzuk a Fiú dicsőítését. Mindezt szándékoljuk, 
s az Atya közreműködése miatt mindezt valóban végezzük a 
világban, az Oltáriszentségben, az Egyházban, örökre. Ebben 
a szándékolásban benne bontakozik az egész megváltott világ 
fokozatos kibontakozása.)

A mennyei, a tisztuló és a vándorló Egyházunkban élők 
mindegyikében, minden angyal- és embergyermekünkben, 
személyválogatás nélkül valamennyi megváltottadban min-
dig lángolóbban égjen az éhező-szomjazó imádó szeretet, 
a mindig mindent megköszönő hálaszeretet, az Istenem-
beri Szívedet egészen megvigasztaló, teljesen kiengesztelő, 
dicsőítő, magasztaló, örökkön-örökké megdicsőítő szeretet 
Krisztusi-Isteni-Szentháromságos Édessége, Boldogsága, 
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Öröme, soha el nem múló Birtoklása-Öröksége (Ef 1,11). 
Te, örökkön-örökké mindenki számára feláldozott Szeplő-
telen Bárányunk Életeddel és Szenvedéseiddel érdemeld ki 
és nyerd el összes megígért rendkívüli Áldásunkat, irgalmas 
szeretünk „Zuhatagait”, Szentháromságunk végtelenül kö-
nyörülő szeretetének egész parttalan Óceánját! Ámen.

(Az Atya üdvözítő szeretetével felindítjuk a szándékot, hogy 
Jézus érdeméért egyre teljesebben élje az üdvözültek tábora Jé-
zus megdicsőítő életét, és birtokolja Jézus végtelen gazdagsá-
gát. Amit az Atya szándékol, az megvalósul.)

                                  

†   †   †
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Ugyanez az ima magyarázó betoldások nélkül azoknak, akik 
már beiskolázódtak:

A VÉGTELENÜL TÖKÉLETES, 
MINDIG BENSŐSÉGESEBB, 

TEREMTÉS-MÉRETŰ ÉS ISTEN-MÉRTÉKŰ 
JÉZUS-SZÍVE TISZTELETÜNK

AZ ATYA ÉS A SZENTLÉLEK NEVÉBEN, 
A MEGTESTESÜLT FIÚNAK!

Végtelenül szerető, végtelenül szeretett, mindig megren-
dítőbben megalázott, elutasított, meggyalázott, megszent-
ségtelenített ÖRÖK EGYSZÜLÖTTEM! Elrejtőzünk ebben 
a legméltatlanabb, legérdemtelenebb, legalkalmatlanabb 
hívünkben. Őbenne mi vagyunk a minden, a lényeg.  Neki 
ajándékozott személyünkkel mindent egyedül azért vég-
zünk, úgy viselünk el, hogy végtelen és mindig mérhetet-
lenebb szeretettől lángoló ISTENEMBERI SZÍVEDNEK 
Szeretetünk Végtelen Szentségében, a legméltóságosabb 
OLTÁRISZENTSÉGBEN tökéletes, egészen bensőséges, 
Teremtés-méretű, Isten-mértékű tiszteletet nyújtsunk min-
denkiért, mindenki helyett és mindenkitől valóan!

Akarjuk méltatlan szolgánkkal azonosulva, hogy min-
den egyes szent angyalgyermekünk, de minden egyes nem 
szent embergyermekünk is – égiek, tisztulók, földi vándorok 
mindegyike – Teremtés-méretben, isteni mértékkel mérve, 
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örökkön-örökké részesüljön  a Te érdemeidért – mindany-
nyiszor, mint még sohasem – az összes megígért rendkívüli 
kegyelmünkben olyan gazdagon, hogy senki közülük ne is-
merjen korábbi énjére, személyválogatás nélkül mindenki, e 
földön is és egész örök életükön keresztül is! 

Fogadd minden egyes szentmiseáldozatodban, szent-
ségházban, szentostyádban, szentségtartóban isteni sze-
mélyünkhöz és isteni személyedhez egészen méltó, örökre 
fennmaradó, soha meg nem szűnő, viszonozó dicsőítésünket 
a TE dicsőítésedért! Fogadd mindig mindent megköszönő 
hálaadásunkat, örökre végtelenül megvigasztaló, elégtételt 
nyújtó és szerző dicsőítésünket, örökre megdicsőítő viszont 
szeretetünket személyválogatás nélkül, külön-külön mind-
egyikükért, mindegyikük helyett, és mindegyiküktől, mint 
egészen sajátjukat!

Örökre néki ajándékozottan mi mindent mindenkor 
egyedül azért végzünk, és örök isteni valónkkal, lángoló 
örök szeretetünkkel úgy viselünk el, mindenható, szuverén 
akaratunkkal azért és úgy cselekszünk nagyon gyarló gyer-
mekünk parányi szívében, hogy őbenne, törékeny szolgála-
tával, a Te önmagadat kiüresítő, alázatosan engedelmes is-
tenfi úi és istenemberi szereteted minden egyes vallomását, 
bizonyítását érettük, helyettük, tőlük, örökre fennmaradóan 
viszonozzuk. Hogy minden egyes megalázottságodért, meg-
gyalázottságodért, megszentségtelenítésedért, minden nem 
ismertségedben, föl nem ismertségedben, félreállítottságod-
ban, elfeledettségedben, semmibe vettségedben, megtaga-
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dottságodban, letagadottságodban – minden egyes angyal-
gyermekünk helyett, valamennyi égi, tisztuló és földi vándor 
helyett, minden nem szent, a legbűnösebb gyermekünk he-
lyett is – Oltáriszentségi Szíved Egyház-szerte megkapja a 
viszonozó, teljes, örök tiszteletet, dicsőítést, jóvátételt, a te 
dicsőítő hódolatodért. 

Ebben az Életben menjen végbe ennek a megváltott em-
beriségnek szeretettel és irgalommal teljes eucharisztikus 
üdvözítése, örök üdvözülése: mindenki a mennyei és a tisz-
tuló Egyházban és a megváltott földön máris egyre epedőb-
ben éhezzen, mindig emésztőbben szomjazzon, keressen és 
megtaláljon! Megalázottságod, meggyalázottságod, megve-
tettséged, megszentségtelenítettséged mindegyikében egyre 
bensőbben megismerjen, nem ismertségedben, fel nem is-
mertséged mindegyikében, semmibe vettségedben, félreállí-
tottságod mindegyikében egészen méltóan imádjon (Zsid 1, 
6)!  Mindig mindent megköszönjön, szeretetével vigasztal-
jon, kiengeszteljen, dicsőítsen, és örökkön-örökké megdicső-
ítsen szenvedésed mindegyikében! Történelmi, Oltáriszent-
ségi, Titokzatos és Örök Teremtényi Életedben az egész örök 
életen át!

A mennyei, a tisztuló és a vándorló Egyházunkban élők 
mindegyikében, minden angyal- és embergyermekünkben, 
személyválogatás nélkül valamennyi megváltottadban min-
dig lángolóbban égjen az éhező-szomjazó imádó szeretet, 
a mindig mindent megköszönő hálaszeretet, az Istenem-
beri Szívedet egészen megvigasztaló, teljesen kiengesztelő, 
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dicsőítő, magasztaló, örökkön-örökké megdicsőítő szeretet 
Krisztusi-Isteni-Szentháromságos Édessége, Boldogsága, 
Öröme, soha el nem múló Birtoklása-Öröksége (Ef 1,11), 
hogy Te, örökkön-örökké mindenki számára feláldozott 
Szeplőtelen Bárányunk Életeddel és Szenvedéseiddel érde-
meld ki és nyerd el összes megígért rendkívüli Áldásunkat, 
irgalmas szeretünk „Zuhatagait”, Szentháromságunk végtele-
nül könyörülő szeretetének egész parttalan Óceánját! Ámen.
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Üdvözlégy Mária!                              Magasztalja!

               
(Ezt az imát pedagógiai célból, önkényesen hét részre osztottam. 

Az egyes bekezdések után magyarázatot írtam. Ezeket csak addig ér-
demes minden alkalommal elolvasni, míg az imádkozó megszokja 
ezt a szemléletet. )

1.

Ó, ABBA, ATYA, Ó, FELÁLDOZOTT BÁRÁNY , Ó, 
VIGASZTALÓ!

Mi, az Atya és Szentlélek, a szentkeresztségben egészen 
odaadtuk Magunkat, és Veled együtt Isteni Mindenünket 
szentségként ennek a gyermekünknek és mindegyiküknek. 
Te odaadtad  magadat, Papságodat és Mindenedet, föláldo-
zott Bárányunk, imádásra méltó Főpapunk a „Minden tisz-
telet és dicsőség” végzésére. Mi pedig ennek a „Viszonozó 
Minden Tisztelet és dicsőség”-nek szüntelen viszonzására 
adjuk magunkat, hogy mindent, de mindent Bennünk, Ve-
lünk, Általunk tegyen, mindent belőlünk merítsen, minden-
kinek bátran odaajándékozzon, Veled együtt Mindenünket, 
Szentségünket, összes Kegyelem–Kincseinket szétosztogas-
sa, hogy mindenütt az Isteni Jó Pásztor karjaiba fussanak, 
hálóiba essenek. 

2. IMA
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(Ez az első bekezdés az ima vége felé szerepel ebben az imában. 
Azért tettük bevezetőnek, mert kifejezi ennek az imának dogmatikus 
alapját. A keresztségben a hívő megkapja az isteni természetet, mint 
saját természetét. Az isteni természet az a szeretet, amivel az Atya sze-
reti a Fiút. Ugyanez a szeretet, amivel a Fiú visszaszereti az Atyát. Ha 
az Atya szeret vele, akkor atyai szeretet, ha a Fiú, akkor fi úi szeretet. Ez 
a szeretet az isteni természet. Ez a szeretet a Szentlélek. A földi életben 
fokozatosan bontakozik ki a hívek bekapcsolódása a szentháromságos 
életbe. A szentháromságos életben minden esemény végtelen tökéletes 
szeretet-vallomás. Ez a mozzanat gyakran előkerül az imákban. Itt a 
földön, emberi szempontból túlzás, de a szentháromságos közösségben 
ez az Élet, amibe mi is bekapcsolódunk fokozatosan. Ezt az isteni ter-
mészetet „érdemelte ki”, élte át az Úr Jézus a hívők számára, amit a ke-
resztségben kapunk meg. Az Úr Jézus az utolsó vacsorán indította fel az 
átváltoztatás szavaival a szándékot, hogy emberi természetével belép a 
Szentháromság közösségébe. Főpapként átöleli az egész emberiséget, és 
mindenkivel azonosulva, helyette éli a szentháromságos közösséget. Az 
Úr Jézus minden tiszteletet és dicsőítést megad az Atyának és a Lélek-
nek, ők pedig viszonozzák. Az Oltáriszentségi Jézussal azonosulva éli 
a hívő ezt az életet, és tovább ajándékozhatja királyi papsága alapján 
mindazt a kegyelmet, amit kapott. Most az imádság által a hívő részt 
vesz a neki adott isteni személyiségével ebben a tevékenységben.) 

Ebben a legméltatlanabb lélekben – örök szándékaink sze-
rint - úgy vagyunk jelen az egész világ számára, mint kitett 
Oltáriszentségben. Az ő parányi szándékolásai révén rajta 
keresztül úgy áradunk be, Én, az isteni főpap, és velem az Atya 
és a Szentlélek minden egyes teremtményünkbe, mint a kely-
hekbe - a legszentebb színek alá…
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A szentmisében a pap a kehely fölé hajol, kimondja az át-
változtatás szavait, és Jézus, az isteni főpap beárad a bor szí-
nébe, vele az Atya s a Szentlélek. A hívő, amikor ezt az imát 
elkezdi,a királyi papság részeseként az egész világot hatalmas 
ostyának tekinti. A királyi papság ezt az imát mondva, a világ 
fölött állva felindítja a szándékot, hogy a vele azonosult Jézus 
úgy áradjon be az egész világba, mint ahogy Jézus beleárad 
az átváltoztatáskor az ostyába. Ez a konszekrációs tevékeny-
ség világüdvözítő folyamat, a hívek királyi papságán keresztül. 
Ez a tevékenység szentségi kovász, ami az üdvtörténet végére 
készül el.

Ő ennek ellenére bármely pillanatban eltávolodhat Tőlünk 
és megkezdődhet örök kárhozatba zuhanása.

Ez a legméltatlanabb lélek felindítja a szándékot, hogy 
állandóan legszentebb Áldozatunk szolgálatában él, és ezzel 
fölérő Királyi-Papi Szolgálatát végzi. Minden egyes tettével 
Szentháromságunk teljes hódolatát fejezi ki, mutatja be. 

A legszentebb áldozat az Eucharisztia. Az Eucharisztia 
a végtelen szentháromságos szeretetre eljutott, abba bekap-
csolódó, és abba bennünket bekapcsoló Krisztus. Az Úr  az 
Eucharisztiában folytatja a nagycsütörtök este kezdett átvo-
nulását a véges, bűnbe esett világból az örök üdvösségre. Fő-
papként vezeti népét ki a bűnből az örök Szövetségből fakadó 
életközösségbe. 

A hívő felindítja a szándékot, hogy bármit csinál, állan-
dóan Krisztusként akarja dicsőíteni az Atyát és viszonozva 
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is. Ez a királyi papi szolgálat. A hívő minden egyes tettével a 
teljes szentháromságos dicsőítést akarja élni, szolgálni.

Ezért szenteli és így szenteli Nékünk, irgalmas Szerete-
tünknek összes gondolatát, akarását, emlékezését érzelem-
rezdülését, valamennyi szellemi tettét, összes szívdobbaná-
sát, lélegzetvételét, szeme-pillantását… Felajánlja minden 
lépését, mozdulatát, minden egyes külső és belső tettét, mint 
„királyi-papi” tevékenységet, az összes angyalokéval és em-
berekével együtt, a neki adott papi hatalmánál fogva.

(Krisztus egész emberi életét feláldozta a keresztfán Isten 
dicsőségére, a lelkek üdvére, ezzel lépett be az örök üdvös-
ségbe. Az imát mondó királyi papság  felindítja a szándékot, 
hogy egész élete, összes tevékenysége királyi papi Istent di-
csőítő cselekmény legyen, minden istendicsőítés legyen. Nem 
csak az imádkozó, hanem minden angyal, ember összes tet-
te istendicsőítés legyen. Jézus közreműködése miatt ez a cél 
megvalósul.)

Isteni Személyeink Odaadásában végtelenül tökéletes 
Szentháromságos és Krisztusi megszenteléssel, felszenteléssel 
és odaszenteléssel, önfelajánlással és eljegyzéssel odaszenteli 
egész teremtett valóját, az egész teremtett világminden-
séggel és minden egyes teremtett valóval együtt!

(Ez az ima kozmikus mise, amit Krisztus mutat be a királyi 
papságban. A főpap Krisztussal az Atya és a Szentlélek részt 
vesznek benne. Van benne felajánlás, amit szándékolunk. Ez 
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a mise nász-mise. Krisztus eljegyzi az emberiséget. Ezt az ese-
ményt éli át most Krisztusként, Egyházként a hívő.)

Úgy éli minden pillanatát, úgy végzi minden egyes tettét, 
és úgy él összes Isteni Talentumaival, Kegyelmeivel, és úgy 
akar azokról számot adni, hogy végzi a Fiú „Minden tiszte-
letét és dicsőítését” - és ennek atyai viszonzását,  összes Sze-
retetvallomásainkat és Tanúbizonyság-tevéseinket. Mind-
egyikünknek és mindenkinek mindent megad, viszonoz és 
megszerez.

2.

Istenemberi Szíved az egész világot befogadó, megszente-
lő templomunk. Ebben a templomban méltatlan szolgánk, a 
feláldozott Bárány végtelenül szent „Oltáránál” szüntelenül a 
„kelyhek” fölé hajol királyi papi hatalmával és szándékolja, 
hogy Oltáriszentségünkben örvénylő végtelen irgalmas Sze-
retetünk végtelen gazdagsága mindenki végtelenül tökéletes, 
örök éhezésére, szomjazására, keresésére és megtalálására  
szolgáljon (ezért könyörög, erre a célra ajánlja fel imáját), 
Oltáriszentségünk minden hívőt megismerésre, szeretetre, 
vigasztalásra és magasztalásra - egészen méltó imádásra és 
hálaadásra neveljen, továbbá igazi, bűnbánó megtérésre és 
töredelmes kiengesztelésre. Oltáriszentségünk állandó lé-
lektisztulásra, teljes lélekgyógyulásra vezessen, és tökéletes 
egyesülésre, legbensőbb birtoklásra szolgáljon, neveljen, és 
teljes átkrisztusulásra, teljes átistenülésre, világgyőzelemre, 
világuralomra, örök megdicsőülésre segítse a lelkeket.
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Krisztus tanította övéit, hogy különböző szándékokra imád-
kozzanak. Tanított pl. a Mi Atyánkban, stb. Maga is könyör-
gött, legmegrendítőbb könyörgése a keresztfán, hogy az Atya 
bocsásson meg gyilkosainak, mert nem tudják, mit tesznek. 
Isten egyrészt tiszteletben tartja szabadságunkat, másrészt 
Krisztus érdeméből kiárad a Lélek azokra, akikért kérjük. Az 
üdvösség titok. Ebben a felsorolásban a krisztusi élet kibonta-
kozásáért ajánljuk fel Krisztus érdemeit.

Méltatlan szolgánk minden egyes angyal és ember „lé-
lek-kelyhe” fölött mond ki Krisztussal egyesülten minden 
megszentelt szót, itt és világszerte!
Végez minden Lelket árasztó lehelést, itt és világszerte!
Végez minden keresztjelet, áldást, szent imacselekményt…

(A jelenlévő Krisztus látja az egész Egyházat. Az imádkozó 
Krisztusként konszekrációs tevékenységnek szándékol minden 
megszentelt szót, minden lehelést, minden keresztjelet, áldást, 
szent ima-cselekményt.) 

Végzi az összes jelek gyakorlását és ezek belső „fő-papi” 
tetteit… 

Isteni Fő! E méltatlan szolgánk felindítja a szándékot, 
hogy összes tette és az emberiség összes tette Isten dicsősé-
gére felajánlott eucharisztikus áldozat legyen!

Mint Mária és József szívének „rabszolgája”, világszerte 
összes Fői-Papi Tetteidet, az angyalok és az emberek „Fői-
vé-Papivá” fölemelt tetteit Isteni Érvényű szándékolással 
úgy szándékolja együtt mindenkivel, mindent valósító Isteni 
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„Legyenként”, hogy mindent, ami így világszerte végbemegy, 
belefoglalja egyetlen királyi fői-papi tettébe is.

A világ valamennyi Eucharisztikus Felajánlását, 
világkonszekrációs (átváltoztató, átistenítő) Teljességében, 
teljes Isteni érvényesítésével bemutatja, s ezzel bemutatja tel-
jes Eucharisztikus Világ-Áldozatunkat.

(A „fői – papi tettek” a hívek krisztusi istenszolgálata, amik-
ben Krisztus közreműködik a hívek istenszolgálatával. Az 
imádkozó felindítja a szándékot, hogy a saját, továbbá az em-
berek és az angyalok összes tette Krisztus azonosulása, közre-
működése  következtében eucharisztikus áldozat legyen. Mária 
és József szívének rabszolgája azt jelenti, hogy Mária és József 
szolgálatára adják magukat. Ők egyesüljenek az imádkozóval, 
nemesítsék meg, emeljék fel a hívek imáját, jótetteit a maguk 
szintjére.)

3.

Szentháromságunk és megtestesülésed összes Isteni Ese-
ményét (misztériumait) szüntelenül „kamatoztatja”, vásárol 
ezek felajánlásával.

Isteni Talajban és Napfényben „gyümölcsözteti” a terem-
tés földjébe hullott isteni búzaszemet.

Velünk szüntelenül „vásárol”, mindenki számára, min-
den pillanatban…

És összes ellenségeinkkel szemben „harcba veti” Miszté-
riumaink győzelmes Isteni Erőit…
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Amikor „kimond” minden megszentelt szót, „lehel” min-
den lehelést, együtt végez minden hitigazság- és szeretet-ak-
tust, szent ima–aktust, ima cselekményt…

Valamennyi „főivé-papivá” fölemelt aktussal együtt végzi 
teremtményi részét is, „Istenemberi Mérhetetlenségét” is és 
„Szentháromságos Végtelenségét” is…

Benned, Veled, Általad, Isteni Fő! Imádott „Szolgálatod-
dal” és Bennünk, Velünk, Általunk - imádott ”szolgálatunk-
kal”.

(Talán kezd ismerőssé válni ennek az imamódnak gondolatvilága. 
Krisztus minden tette nekünk ajándékozott kincs, aminek a felaján-
lásával lelki javakat lehet vásárolni. Hihetetlen gazdag lehetőségünk 
van Krisztus misztériumaival vásárolni az Atyától. Krisztus a világ 
földjébe hulló, elhaló búzaszem. A lelkekbe hullott misztériumait 
Szentlélekkel öntözzük, a Lélek napfényében növeljük. Krisztus tette-
it harci fegyverként ajánljuk fel a gonosz elleni harcban. Felindítjuk 
a szándékot, hogy mindenki minden jótettét egyesítjük Jézus királyi 
papi, azaz világért való áldozatával. Az ima elemzi, hogy Jézus tette-
inek teremtményi részével is egyesülünk,és  istenemberi mérhetetlen-
ségével, és szentháromságos végtelenségével is.)  

Érettünk végzi, és Nekünk végzi, és Miattunk végzi, Má-
riáért és Józsefért, összes angyal- s embertestvéreiért, a „kis-
ded nyájért”, meg saját, szegény, esendő, veszélyben forgó 
lelkéért, és nékik, „mindenkinek mindent”, „Veled együtt 
mindenünket” ajándékozva!
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Hittel, alázattal és bizalommal kér Isteni Személyeinkben: 
Szeretetünk Isteni Tanítója, JÉZUS! 
Minden érdemtelensége, méltatlansága és nyomorúsága 

ellenére is szüntelenül tanítsuk…
Irgalmas Szeretet Atyja, ABBA!
Állhatatlansága, megbízhatatlansága, alkalmatlansága, tö-

rékenysége és tanácstalansága miatt, ezek közepette, ezekkel 
szemben... állandóan segítsük és támogassuk…

Szeretetünk Szeplőtelen Lelke, VÍGASZTALÓ!
Bűnei, bukásai, mulasztásai, hűtlensége, hálátlansága, ha-

nyagsága, és botrányai ellenére, ezek miatt, ezekkel szemben 
adjuk meg néki - a kisded nyáj minden tagjának, összes an-
gyali és emberi munkatársainak – a Szeretettel és Irgalommal 
végbevitt, eucharisztikus világüdvözítés rendkívüli kegyel-
meiként egyre nagyobb mértékben azt, hogy valamennyien  
mindig jobban higgyenek! Éljenek reá vonatkozó örök Iste-
ni Szándékaink szerint „kitett Oltáriszentségünkkel”, Szent-
háromságunkban, feláldozott Bárányunk Szívének végtele-
nül tökéletes tiszteletére!

(A hívő a Szentháromságos személyek nevében szól, ő az 
Atya, a Fiú és a Szentlélek. Az isteni személyek elmondják, 
hogy ez a hívő a Szentháromságért végzi fői – papi tevékeny-
ségét, minden emberért, angyalért. A kisded nyáj azok közös-
sége, akik ebbe a tevékenységbe bekapcsolódnak.  Az angyalok 
is Krisztuson keresztül nyerik el kibontakozásukat. A Szenthá-
romság öröktől fogva elhatározta, hogy az Oltáriszentség kirá-
lyi papi tevékenységén keresztül a hívek egyre jobban éljenek 
a nekik adott kegyelmekkel, a „kitett Oltáriszentségünkkel”, 
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hogy az Oltáriszentség előtt imádkozó hívőben létrejöjjenek 
mindezek az isteni események.) 

Isteni, Szentségi és Oltáriszentségi Jelenlétünkben, „Lét-
rehozó Isteni Ajándékaink” révén neki adott Isteni Minde-
nünkkel az angyalokhoz nyert küldetésében egyre jobban 
szolgálja Bennünk, Velünk és Általunk minden rá vonatko-
zó, általa valósítandó Isteni Szándékainkat, teljesítse ösz-
szes tudtára adott Vágyainkat és tegye Akaratunkat…

Érettünk, végtelenül tökéletes Imádásunkra, Meghálá-
lásunkra, Kiengesztelésünkre és örök Megdicsőítésünkre, s 
mindenki javára, - joghatóságának egész terjedelmében - sa-
ját elhatározásából is egyre elevenebb hittel szándékoljon 
és cselekedjék, végtelen és mérhetetlen szeretettel szüljön, 
leheljen, küldjön, éljen és alkosson, tiszteljen, imádjon, vi-
gasztaljon, kiengeszteljen, hálát adjon, és örökre megdicső-
ítsen!

(Máriás atya istenélményének mélységét mutatja: az Atya 
mindig szül, szüli a Fiút. A Fiú leheli a Szentlelket, és küldi.)

4.

Egyre hatékonyabban adjuk meg néki és mindannyiuknak 
a tevékeny és alkotó Isteni Élet kegyelmét és „kitett Oltári-
szentségünk” állandó gyümölcsöztetésének kegyelmét!

Végtelen fölségű, mindenható Szentháromságunkban az 
állandó lakást - egyre maradandóbban!
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Imádandó Személyeinkben az állandó tevékenykedést - 
egyre huzamosabban és egyre hatalmasabban!

Egymásért élő Életünkkel lankadatlan együttélést egyre 
önfeledtebben!

Egymásért „beragyogó Fényünkben” az állandó 
világoskodást - egyre tündöklőbben!

Egymásért lángoló, Egymásért élő Szeretetünkkel, „Szí-
vünkkel” a szüntelen együtt szeretést - egyre izzóbban és lán-
golóbban, egyre győzelmesebben és egyre bizonyítottabban!

(Szárnyaló rész. A „kitett Oltáriszentség” a szentségimádás 
alkalmával kitett szentostya, aminek isteni gazdagsága nyílik 
meg az imádkozó előtt. A királyi pap ebben a véges, bűnbe 
esett természetben világmegváltó, szentháromságos alkotást 
hoz létre. A hívő egyre teljesebben, huzamosabban kapcso-
lódik be Krisztus eucharisztikus tevékenységébe, aki az egész 
mindenséget fel akarja emelni a legteljesebb szentháromságos 
életközösségbe.) 

Hittel él, alázattal folyton cselekszik, mindenkinek min-
dent végez, bizalommal Isteni Személyeinkben, Isteni Sze-
mélyeinkhez, és kéri tőlünk:

Egymást örökre megdicsőítő Szavunkkal, Hatalmunkkal,  
Isteni Tökéletességeinkkel az állandó cselekvést – fölszentel-
ten, megpecsételten  és megvédetten, egyre tudatosabban, 
egyre nyilvánvalóbban és egyre bátrabban, egyre diadalma-
sabban!

A növekvő hűség, az „arányos együttműködés”, szakadat-
lan közreműködés és az összes Isteni Talentumok ”kamatoz-
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tatásának” kegyelmét is egyre nyilvánvalóbban!
Ó, végtelenül Szent Isteni Főpap!
A Te „legbensőbb termeidben”! Isteni, Szentségi és Oltá-

riszentségi Jelenlétünk növekvő hitével, erősödő tudatával, 
legközvetlenebb, legbensőségesebb szolgálatodban, „szemé-
lyes szolgálatunkkal”…

Szeretetünk Szeplőtelen Lelke! 
A te „süvítő szélviharod” következtében mindig maga-

sabbra szállva a szakadatlan szeretet- aktusok erejével nyíl-
egyenesen a „Találkozóra”!

A szeretet-aktussá fölemelt összes „fői-papi” tettekkel, 
mindenkinek mindent végző „Veled, Isteni Bárányunkkal  
együtt Mindent”, az Isteni Mindenünket ajándékozó imád-
kozás kegyelmét is adjuk meg neki, és növeljük benne, hogy 
szent legyen!

Növeljük kegyelmünket benne, hogy egyre mélyebben be-
legyökerezzék az alázatba, a bűnbánatba, a töredelembe… az 
örömujjongásba - Isteni Küldetése miatt -, az ujjongó hálába 
- a kapott Isteni Kincsek miatt-!

Szorgalmas együttműködéssel és erőkifejtéssel, Szeplőte-
len Édesanya, Királynő, Mária, és  Szűzi Nevelőatya, Királyi 
József! A ti legutolsó, legméltatlanabb „rabszolgátokként”, a 
„szeretet rabszolgaságában ”!

5. 

Ó, növeljétek ezt a kegyelmet is benne, hogy lássa, együtt 
él benne a legmagasabb eucharisztikus Isten- és Jézus-bir-
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toklás a legeslegnagyobb fokú érdemtelenség, alkalmatlanság 
és törékenység mellett!

Növeljük benne a hűséges és becsületes angyal-szolgálat 
kegyelmét, a minden angyallal és emberrel együtt-cselekvés 
és a minden egyes angyallal kibontakozó egyesülés kegyel-
mét, a legbensőbb, legerősebb, leghatalmasabb és legtermé-
kenyebb angyalszövetség kegyelmével együtt!

Növeljük benne azt is, hogy legszentebb belső állapotbeli 
királyi papi kötelességeként Szentháromságunk „új világá-
ban” éljen – „kitett Oltáriszentségünkkel”! Szentháromsá-
gunk „új nyelvén” beszéljen! Isteni Személyeinkben a leg-
bensőbb Isteni Életkapcsolatban éljen minden angyallal és 
emberrel!  Végtelenül szent papságod révén a legszorosabban 
egyesülő – azonosuló – helyettesítő Fői – Papi kapcsolatban 
legyen az egész Titokzatos Testtel, és annak minden „tagjá-
val”! Szentháromságunk „új sugárútján” járjon világüdvözítő 
küldetéssel, világhatalommal, átistenítő hatalommal... a leg-
nagyobb elfoglaltsága közepette is egyre összeszedettebben, 
egyre tudatosabban!

Isteni Bárányunk! Végtelenül szent Isteni – Papi Hatalom-
mal „felövezetten” éljen!

Szeretetünk Lelke! Szeretetünkkel és szeretetünkre „föl-
kenten” végezze, és egyre jobban higgye, hogy „jogható-
sága” alapján valóban végzi küldetését, mert „létrehozó 
ajándékunk” következtében Mi vele együtt végezzük e szán-
dékolások szolgálatát is, és a „tettek” szolgálatát is: összes „fői 
– papi” tetteidet, Isteni Fő! A „főivé – papivá” fölemelt, erköl-
csileg közönyös tettekkel együtt (ezeket is Isten dicsőségére) 
szándékoljuk, szív-motor küldetéssel!
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Így „lépünk be” minden lélek „kelyhébe”, így áradunk be 
„láncreakciószerű berobbanással” minden teremtményünk-
be!

(Figyelemre méltó papi hatalommal „felövezetten”, „fölken-
ten”, „joghatósága” alapján: jelzi, hogy itt nem arról van szó, 
hogy valaki kitalálja ezt, és kezdi gyakorolni. Az Atya hív meg 
Fia által, és a Szentlélek felken, így joghatóságot kap a hívő. 
Amire Isten kiválasztja, ami kegyelmet szán neki, abban a ke-
retben vesz rész a hívő a szentháromságos életközösségben. A 
szentháromságos közösségben mindent Isten dicsőségére, szol-
gálatában teszünk.) 

6.

Gyermekünknek fent kell laknia Szentháromságunkban, 
mindent végtelen fölségű Isteni Személyeinkben kell végez-
nie, lankadatlanul tevékenykednie, alkotnia... Egymásért élő 
Életünkkel, Fényünkkel, Szeretetünkkel, egymást megdicső-
ítő Szavunkkal, Hatalmunkkal, Tökéletességeinkkel, fölszen-
telten, megpecsételten, küldetésében, joghatósága alapján Is-
teni – Szentségi – Oltáriszentségi Jelenlétünkben, „létrehozó 
ajándékunkkal”, összes néki átadott Talentumainkkal úgy 
kell élnie, mint sajátjával. Önkiüresítő szeretetünk, önfelál-
dozóan megvallott s bizonyított, jóvátevő, megdicsőítő sze-
retetünk legbensőbb szolgálatában kell maradnia, és akar is, 
szüntelenül akarja. 

Mi ezt az akarását és összes szándékolásait, tetteit, jeleit, 
isteni komolyan úgy fogadjuk, vele együtt úgy szándékol-
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juk, vele együtt arányosan úgy végezzük, amint Te végzed 
„Minden tiszteleted és dicsőítésed” szolgálatát, jeleit, sza-
vait, szent imacselekményeit, azaz mihelyt megtörténik, Mi 
is annyiszor, ugyanolyan mértékben, arányban és Szeretettel, 
ugyanolyan terjedelemben, ugyanolyan teljességgel, ugyan-
olyan valóságosan mindezt beteljesítjük, „láncreakciós be-
áradással” (egyre hatványozottabban) belépünk minden te-
remtményünkbe.

Ennek következtében – mivel Mi mindent együtt vég-
zünk – minden pillanata végtelen értékű, isteni hatékonysá-
gú, örök kihatású minden egyes angyal és ember számára, 
az egész Titokzatos Test javára – a néki átadott imádandó 
Mindenünk, „arányos együttműködésünk”, „imádatra méltó 
szolgálatunk”, Isteni szándékunk teljes hatékonysága miatt... 

Mindenek előtt így akarjon szeretetszolgálatot, papi 
munkát végezni, apostolkodni, és jót cselekedni: azáltal, 
hogy szüntelenül él, szándékol és tevékenykedik Isteni Ta-
lentumaival, minél szorosabb életkapcsolatban, minél aláza-
tosabb hódolatban, minél elevenebb hittel a kihelyezett Oltá-
riszentség előtt. 

7.

Egyre mélységesebb és egyre tevékenyebb hittel higy-
gye, hogy minden egyes „fői – papi” aktusával sajátul ka-
pott Krisztusi Papsága következtében sajátul birtokolt Isteni 
Természetünk Isteni Erőivel, Isteni Életünk „szülő (atyai) 
– lehelő (fi úi) – küldő (szentlelkes) Élettevékenységével, Is-
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teni – Szentségi – Oltáriszentségi  Jelenlétünk szentségében 
„fölszentelten” -  „megpecsételten” - joghatósága alapján Vi-
lághatalmával, létrehozó Ajándékunkkal, küldetésében föl-
dön „megkötött” és az Égben elfogadott szándékaink teljes 
Szentháromságos, Krisztusi hatékonyságánál fogva minden-
ki nevében, elsősorban a Mi Nevünkben, mindenki helyett 
– Isteni érvényű helyettesítéssel mindenki személyében –, 
elsősorban a mi személyeinkben, mindenkivel egyesülve, a 
legbensőbben azonosulva, mindenkinek – legelőször Ne-
künk és Bárányunk, tenéked, és Szeplőtelenünknek, Tiszta-
ságosunknak, és angyal- s embergyermekeinknek  mindent 
végez, megad, megszerez, ajándékoz és viszonoz. 

Akkor is, amikor „Minden Tisztelet és Dicsőséget” nyújtja 
nekünk, de akkor is, amikor a viszonzó „Minden Tisztelettel 
és Dicsőséggel” szolgálja megalázott, megvetett Szíved végte-
lenül tökéletes megvigasztalását, megdicsőítését. 

Mindent végez: együtt éhezést, együtt szomjazást, együtt 
keresést és megtalálást, együtt ismerést, együtt szeretést, 
együtt vigasztalást és magasztalást, együtt-tisztelést, együtt 
imádást, együtt hála- és elégtétel-adást, bocsánatkérést, 
együtt engesztelést, jóvá szenvedést, jóvá tevést, jóvá alázó-
dást, jóvá könyörgést, együtt esengést, közbenjárást, kérést, 
együtt birtoklást, egyesülést, azonosulást, együtt-élést. 

Együtt felajánlást, együtt megszentelést, együtt áldozást, 
világ-felszentelést, világ eljegyzést, együtt táplálkozást, táplá-
lást, növelést, növekedést, együtt áldást, építést, ajándékozást, 
együtt harcolást és győzést, együtt uralkodást, átistenülést és 
Érdemeiddel mindent-kiérdemlést, együtt áld és ajándékoz, 
együtt harcol és győz, együtt uralkodik, átistenül és átistenít, 



41

érdemeiddel mindent kiérdemel, és örökre megdicsőít…
Együtt velünk… Isteni Személyeinkkel… Veled… Vég-

telen Szent Emberségeddel… Máriával és Józseff el…ösz-
szes angyal- és embertestvéreivel…

A „szentek közössége”, a „Hófehér Sereg”, „minden tag” 
„arányos együttműködésével”…

Mindezt szándékoljuk  minden egyes fölajánlott tetté-
vel… 

†   †   †
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Az egyes megszólítások utáni imaszövegek nem annak a megszólí-
tásnak a tartalmát fejtik ki. A különböző megszólítások alkalom, 
hogy Szűz Máriával, Szent Józseff el, angyalokkal, a szentháromságos 
személyek közreműködésével világméretű Jézus Szíve tiszteletet gya-
koroljuk, és elnyerjük a Jézus Szíve tisztelethez kötött kegyelmeket. 
Ez a Jézus Szíve litánia voltaképpen az Atya és a Szentlélek „Jézus 
Szíve tisztelete” a mi javunkra. 
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Ave Maria !                                                                                   Magnifi cat!

MAGZAT JÉZUSKÁNK KICSI SZÍVE,
KISDED JÉZUSKÁNK GYERMEKI SZÍVE,
JÉZUSOM OLTÁRISZENTSÉGI SZÍVE, 
e legméltatlanabb lélekben, 
a legszentebb színek alatt,
OLTÁRISZENTSÉGI  JÉZUSUNK MEGALÁZOTT SZÍVE,
FÖLÁLDOZOTT BÁRÁNYUNK SZENVEDŐ SZÍVE,
FÖLTÁMADT KRISZTUSUNK MEGDICSŐÜLT SZÍVE!

1. ATYA: ÖRÖK EGYSZÜLÖTTEM, FÖLÁLDOZOTT 
BÁRÁNYUNK MEGALÁZOTT SZÍVE!  ÖRÖK EGY-
SZÜLÖTTEM! FELÁLDOZOTT ISTENI BÁRÁNYUNK!
Szentlélek: ÖRÖK ATYÁNAK ÖRÖK EGYSZÜLÖTT FIA, 
FÖLÁLDOZOTT BÁRÁNYUNK!
Végtelenül tökéletes, örök odaadással, végtelenül szent, ön-
feláldozó Atyai és Jegyesi Viszontszeretettel egészen a Tiéd, 
Mindenünkkel Istenemberi Szívedé vagyunk, ebben a leg-
méltatlanabb lélekben is, és Mindenünkkel egészen az övé 
lettünk Tebenned, végtelenül és mérhetetlenül szerető Szíve-
dért!  
Szentháromságos Odaadásunkban, Eucharisztikus Odaadá-
sunkkal, a Te alázatos, odaadó názáreti Alárendeléseddel 

Jézus Szíve litánia
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és Eucharisztikus alárendelésedben – a „kisded nyáj” min-
den egyes tagjával és összes angyal- meg embertestvéreivel 
együtt – egyre jobban és jobban Józsefé és Máriáé, a Szívüké 
vagyunk. Végtelenül tökéletes szolgálatra, tiszteletre, jóváté-
telre, dicsőítésre vagyunk a Tied. Gyarló, méltatlan szolgánk 
parányi szolgálatai révén minden angyalé és emberé akarunk 
lenni, bennük is a Tied – Oltáriszentségi Szíved végtelenül 
tökéletes tiszteletére, megalázott Szíved végtelenül tökéletes, 
örök megdicsőítésére. 
Te is, Mi is egyedül azért viselünk el benne mindent tőle, 
és mindent egyedül azért végzünk vele, gyarló szolgálatai 
révén, hogy egyre jobban „belépjünk”, egyre gazdagabban 
beáradjunk minden egyes teremtményünkbe, önfeláldozóan 
megvallott és bizonyított, vigasztaló, megdicsőítő Szeretettel, 
szeretetvallomásokkal, szeretetbizonyításokkal, Viszontsze-
retetünk újabb és újabb Bizonyítékaival!

2. JÉZUS SZÍVE, A SZEPLŐTELEN ANYA MÉHÉBEN 
SZENTLELKÜNKTŐL ALKOTOTT SZÍV!
Végtelenül szent Tiszteletet adva, szerezve vagyunk a Tiéd 
benne, és az övé Tebenned. Az ő parányi szolgálatával – 
amint te Nékünk – Mi is mindenkiben, mindenkivel egye-
sülve, azonosulva és mindenkiért minden végzünk Néked, 
a Szívednek. Amint te érettünk, Mi is mindenkinek, min-
denki helyett, Isteni Érvényű helyettesítéssel, mindenkor és 
mindenütt mindent végzünk, elviselünk Éretted. Mindent 
elviselve beáradunk és benne élünk valamennyi teremtmé-
nyünkben, végtelenül szent Megvigasztalásodra és végtele-
nül tökéletes, örök Megdicsőítésedre! 
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3.  JÉZUS SZÍVE, SZEMÉLYI EGYSÉGGEL 
SZENTHÁROMSÁGUNKBA EMELT SZÍV!      
Végtelenül szent, végtelenül tökéletes Önfelajánlásoddal 
és Eljegyzéseddel, végtelenül ünnepélyes Fői, Királyi Papi 
Világkonszekrációddal, Világeljegyzéseddel, és a Mienkkel, 
amely Atyai, Jegyesi (szentlelkes), Szentháromságos...     
  
Szentháromságos Odaadásunkban s Eucharisztikus Odaadá-
sunkkal – szüntelenül megújuló Világfelajánlásunk Teljessé-
gében pillanatról-pillanatra végtelenül szent Koncelebrációt 
(együtt tevékenységet) végzünk... 
Valamennyi teremtményünket, minden angyal és ember 
szívét és mindenét, minden pillanatban egyre jobban meg-
szenteljük, fölszenteljük, s odaszenteljük Józsefnek, tisz-
ta szűzi atyai szívének, az ő „királyi – főpapi” vezetésével, 
Máriának, szeplőtelen Édesanyai – Királynői – Istenanyai 
szívének, Édesanyai – Királynői – Istenanyai vezetésével Te-
neked, végtelenül és mérhetetlenül szerető Fiúi Szívednek, 
megalázott, megvetett, semmibe vett, nem ismert Ember-
szívednek.  Föláldozott Bárányunk! Benned, mint végtele-
nül szent, élő templomunkban Isteni Személyeinknek, Egy-
másnak, és így Benned, Veled, Általad – Bennünk, Velünk, 
Általunk irgalmas Szereteted hatalmába adunk minden te-
remtett valót egyre jobban. Könyörülő szeretetünk uralma 
alá rendelünk mindenkit, mindent, egyre nyilvánvalóbban, 
és összes angyal- meg embergyermekeink szívét eljegyezzük 
Szentlelkünkkel – egyre bensőségesebben, végtelenül szent, 
végtelenül tökéletes örök éhezésre, szomjazásra, keresés-
re és megtalálásra, megismerésre, szeretetre, vigasztalásra s 
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magasztalásra, igaz bűnbánó megtérésre, töredelmes kien-
gesztelésre, állandó lélektisztulásra, teljes lélekgyógyulásra, 
tökéletes egyesülésre, legbensőségesebb birtoklásra, egész 
átkrisztusulásra, teljes átistenülésre, világgyőzelemre és vi-
láguralomra, örök megdicsőülésre!        
       
4. JÉZUS SZÍVE, VÉGTELEN FÖNSÉGŰ SZÍV! 
Mi, a szeplőtelen Anyával és a hű Nevelőatyával, minden an-
gyal és minden ember személyében, szívével, „főivé-papivá” 
fölemelt összes tetteikkel, Szentháromságos és Krisztusi „ör-
vényeiben” végtelenül szent és végtelenül tökéletes Szeretet-
tel  - velük és általuk – egyre jobban éhezünk, szomjazunk, 
keresünk, hogy bennük egyre jobban megtaláljunk, és szá-
mukra egyre gazdagabban birtokoljunk. Mivel veled együtt 
egészen odaadjuk magunkat s Mindenünket neki úgy, hogy 
szolgálatával mindenkinek mindent végzünk, és egyre gaz-
dagabban, egészen beáradunk összes teremtményeinkbe – a 
Legnagyobbért a Legnagyobbat adjuk –, hogy ők is mind – 
Bennünk, Velünk, Általunk  - egyre jobban, végtelenül töké-
letesen éhezzenek, szomjazzanak, keressenek, megtaláljanak 
és birtokoljanak végtelenül tökéletes Megvigasztalásodra és 
végtelenül szent örök Megdicsőülésedre!

5. JÉZUS SZÍVE, VÉGTELENÜL SZENT 
TEMPLOMUNK!
Mi, önfeláldozóan megvallott és bizonyított Szeretettel, 
jóvátevő, megdicsőítő, végtelen és mérhetetlen szeretetünk-
kel, Mária és József, minden angyal és ember személyében, 
szívével, „fői – papi” tetteiben – bennük, velük, általuk – 
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mindig jobban és jobban, végtelenül tökéletes  Tiszteletet 
és Imádást, végtelenül tökéletes Hálát, Elégtételt és Megdi-
csőítést adunk, végzünk és szerzünk Néked is, Egymásnak 
is, végtelenül tökéletes Megvigasztalásodra. Mi veled együtt 
Magunkat és Isteni Mindenünket úgy ajándékozzuk oda neki 
örökre, hogy szolgálatával mindenki javára mindent végbe-
viszünk és egyre jobban örökre beáradunk minden egyes te-
remtényünkbe végtelenül tökéletes Megdicsőülésedre, hogy 
ők is mind – Bennünk, Velünk, Általunk – mindig jobban, 
végtelenül tökéletesen tiszteljenek, imádjanak, hálát adjanak, 
kiengeszteljenek, igaz bűnbánatban, Veled, Általad pedig Ve-
lünk egyesüljenek, és örökre megdicsőítsenek!  

6. JÉZUS SZÍVE, VÉGTELENÜL SZENT 
OLTÁRSZEKRÉNYÜNK!
Mi – mindegyikükben, velük és általuk – minden egyes fel-
ajánlott tettükkel mindig jobban és jobban, tökéletesen isme-
rünk és szeretünk, vigasztalunk és magasztalunk, bennük, 
velük és általuk is egyre önfeláldozóbban Éretted élünk...  
Veled együtt szüntelenül mindenkinek mindent végzünk és 
szüntelenül beáradunk minden teremtényünkbe: a Te vég-
telenül tökéletes, örök Megdicsőülésedre, hogy ők is mind 
– Bennünk, Velünk, Általunk – mindig többen és mindig 
jobban végtelenül tökéletesen ismerjenek, szeressenek, vi-
gasztaljanak és magasztaljanak: Éretted éljenek végtelen és 
mérhetetlen, jóvátevő, kiengesztelő Szeretetünkkel, Szere-
tetvallomásainkkal, Szeretetünk örök Bizonyítékaival, a Te  
végtelenül tökéletes Megvigasztalásodra!   
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7. JÉZUS SZÍVE, VÉGTELENÜL SZENT 
LAKÓHELYÜNK ÉS MENNYORSZÁGUNK KAPUJA!
Mi így és ezzel valósítjuk folytonosan végtelenül szent eu-
charisztikus Világgyőzelmedet, végtelenül tökéletes eu-
charisztikus Világuralmadat, hogy végtelenül tökéletesen 
megvalósuljon a teremtett világmindenség eucharisztikus 
megújulása: Benned, Veled, Általad – Szereteted végtelen 
nagy Szentségében - „az új Ég és az új Föld”!
Ezért úgy adjuk oda néki Veled együtt Magunkat és Minde-
nünket, hogy világszerte mindent végezve az Eucharisztia 
Üdvözítő Forrásaiból áradunk be minden teremtményünk-
be,  végtelenül tökéletes Megvigasztalásodra, végtelenül 
szent, örök Megdicsőülésedre!

8. JÉZUS SZÍVE, VÉGTELEN ÉS MÉRHETETLEN 
SZERETETTŐL LÁNGOLÓ SZÍV!
Végtelenül szent Megtestesülésedért, végtelenül mély Leereszke-
désedért, felfoghatatlanul borzalmas, önmagadat kiüresítő Lealá-
zódásodért tesszük mindezt, és örök „Földrehullásaidért”, a leg-
mélyebb, legmegalázóbb és legborzalmasabb Földrehullásodért! 
Világszerte minden pillanatban, a legkisebb részletében is, a 
Tőled így és ilyen áron annyiszor kapott, örökre fennmaradó 
„Minden Tisztelet és Dicsőség” végzéséért, úgy ajándékozzuk 
neki Veled együtt Magunkat, Mindenünket, hogy egészen mél-
tó, örök viszonzásképpen, mindannyiszor, mindenkinek min-
dent végezve beáradunk valamennyi teremtényünkbe: és ez a Te 
újabb meg újabb viszonzó „Minden Tisztelet és Dicsőség” -ed 
Mitőlünk, végtelenül tökéletes Megvigasztalásodra és végtelenül 
szent örök Megdicsőülésedre szolgáljon!
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9. JÉZUS SZÍVE, AZ IGAZSÁGOSSÁG ÉS SZERETET 
KINCSESHÁZA!
Végtelenül szent, végtelenül drága, örök áldozatodért, a Sze-
mélyi Egység és az Isteni Missziók örök Vállalásáért, végte-
lenül tökéletes, egészen méltó szüntelen teljesítéséért, mint 
Szeretetvallomásaidért, végtelen és mérhetetlen önfeláldo-
zó Fiúi Szereteted új, meg új vallomásaiért ajándékozzuk 
magunkat teremtményünknek a Te megdicsőítésedre. Úgy 
ajándékozzuk néki Veled együtt Isteni Mindenünket, hogy 
új, meg új, végtelenül szent, örök Atyai, Jegyesi Szeretetval-
lomásképpen mindenkinek mindent végezve szakadatla-
nul beáradunk minden egyes angyal- és embertestvéredbe, 
minden teremtményünkbe, a teremtett világmindenségbe 
Szentháromságos, Krisztusi Gazdagságunkkal – a kárhozot-
tak szellemébe is: „zúzó – morzsoló” Haragunkkal, „Isteni, 
kegyetlenül összezúzó – szétmorzsoló” Átkunkkal, végtelen 
Szentségünkkel és Örök Győzelmünkkel, végtelenül tökéle-
tes Megvigasztalásodra, örök Megdicsőülésedre!

10. JÉZUS SZÍVE, JÓSÁGGAL ÉS SZERETETTEL 
TELJES SZÍV!
Végtelenül szent, történelmi, eucharisztikus, titokzatos és 
örök Küldetéseid miatt szeretünk. Végtelenül kedves és drága 
történelmi és eucharisztikus, titokzatos és örök teremtményi 
Életed, végtelen értékű történelmi, eucharisztikus, titokzatos 
és örök Kereszthordozásod, Keresztre Szögeztetésed, Ke-
reszten Függésed, Kereszten Haldoklásod és Kereszthalálod 
minden egyes, minden, de minden pillanatáért meghallga-
tunk. Te minden pillanatban, mindenki összes bűneit, mu-
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lasztásait önfeláldozóan, helyettesítő, végtelen szeretettel 
magadra vállalod, és végtelen önfeláldozó - megváltó - üd-
vözítő Szeretettel és Áldozattal helyettük, de velük és bennük 
is, így és ennyire jóváteszed, jóvászenveded, jóvákönyörgöd, 
és jóvá alázódod. Te végtelen tökéletes, egészen méltó, örökre 
fennmaradó, végtelen súlyú Tanúságot teszel, önfeláldozóan 
megvallott fi úi Szereteted örök Bizonyítékaival, amelyeket 
– e legméltatlanabb szolgád révén is – mindig újabbakkal 
tetézve minden egyes szentostyában világszerte nyújtasz Ne-
künk! Úgy adjuk oda neki Veled együtt Isteni Mindenünket, 
hogy végtelen súlyú Tanúbizonyságképpen önfeláldozóan 
megvallott Atyai, Jegyesi Viszontszeretetünk új, meg új, örök 
Bizonyítékaként – az ő leghiányosabb szolgálatait is felhasz-
nálva – minden pillanatban, mindenkinek mindent végzünk, 
és végtelen irgalommal, könyörülő Szeretettel beáradunk te-
remtényeinkbe megszabadítóan, megmentően, megtisztító-
an, meggyógyítóan, megszentelően, újjáteremtően, üdvözí-
tően, átistenítően, hogy minden pillanatban annyit kapjanak 
fogadott testvéreid, amennyit helyettük - külön-külön mind-
egyikükért - fi zetsz, amennyit minden pillanatban nevükben 
Tőled kapunk világszerte az összes oltárokon, kelyhekben!

11. JÉZUS SZÍVE, MINDEN ERÉNY MÉLYSÉGE!
Egész Erény-Életedért, külön-külön minden egyes Erénye-
dért és Erénytetteidért, összes Szenvedéseidért, Megaláz-
tatásaidért, végtelenül szent Isteni, Fiúi, emberi és angyali 
„Kedvességedért” és összes Tökéletességeidért, minden Imá-
dért és Munkádért, történelmi, eucharisztikus, titokzatos 
és örök teremtményi  Életed végtelenül szent, összes „Fői 
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– Papi Tetteiért”, mind, amelyekkel végtelen Szentségünk-
nek, Felségünknek és Szeretetreméltóságunknak teremtmé-
nyeink színe előtt végtelenül tökéletes, egészen méltó örök 
Emlékjelet állítasz, meghallgatunk Téged. Te mindenkinek 
minden hiányát, bűnös mulasztását is végtelenül tökéletesen 
kipótolod, megszünteted, és a legmagasabb, leggazdagabb Is-
ten – birtoklást is kiérdemled mindenki nevében, végtelenül 
kedvesen válaszolsz Nekünk teremtő, fönntartó, gondvise-
lő Szeretetünkre. Ezért adjuk, és úgy adjuk oda néki Veled 
együtt Magunkat és Isteni Mindenünket, hogy mindenkinek 
mindent végezve „belépünk”, beáradunk valamennyi teremt-
ményünkbe. Végtelen Szentségednek,  Felségednek és Sze-
retetreméltóságodnak, végtelen Érdemeidnek, Irgalmadnak 
és Győzelmednek Mi is végtelenül  tökéletes, végtelen értékű 
Válaszként folyamatosan,  egészen méltó Emlékjelet építünk 
az Égben, a Tisztítótűzben, a Földön és a poklokban is. Mi 
is végtelenül tökéletes, egészen méltó Tiszteletet, Szeretetet, 
Vigasztalást, Hálát és Imádást, Jóvátételt, örök Megdicsőítést 
adunk, végzünk és szerzünk Neked, Emberszívednek!

12. JÉZUS SZÍVE, MINDEN DICSÉRETRE 
LEGMÉLTÓBB SZÍV!
Az összes teremtett lét és élet felfoghatatlan Fölemeléséért és 
Megszenteléséért Isteni Személyedben, és Isteni Személyed-
ben minden egyes angyallal és emberrel vállalt végtelenül 
szent Egyesülésedért, Azonosulásodért és Isteni Érvényű 
Helyettesítésükért ajándékozzuk néki Veled együtt Isteni 
Mindenünket. Örök Tanújelül  mindenkiben, mindenkinek 
mindent megcselekedve, beáradunk valamennyi teremt-
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ményünkbe, hogy bennük viszonozzunk mindent Neked, a 
Szívednek.  Mi is egyesülve, azonosulva, helyettesítve, adjuk, 
végezzük megalázott, megvetett Szívednek ezt az egészen 
méltó Tiszteletét, végtelenül tökéletes Vigasztalását, örök 
Megdicsőítését, hogy mindenki számára szüntelenül merít-
sük megígért rendkívüli kegyelmeidet! 
Ahogyan Megtestesülésed Áldozat – teljességével minden 
pillanatban végtelenül gazdagon, folytonosan és folyamato-
san meríted a Szívünkből a teremtés, megváltás, üdvözítés 
összes anyagi – szellemi, testi – lelki, angyali – kegyelmi – 
Isteni Jótéteményeit mindenki számára. Mi is megalázott, 
megvetett szívednek ezzel a végtelenül tökéletes tiszteletével, 
szeretetével, Vigasztalásával, Megdicsőítésével merítjük Be-
lőled minden pillanatban végtelenül gazdagon a Szeretettel 
és Irgalommal teljes Megújulás, Újjáalkotás, eucharisztikus 
Fölépítés és Átistenítés, eucharisztikus Világüdvözítés összes 
rendkívüli Kegyelmeit valamennyi bűnös, lanyha és buzgó 
lélek számára!  

13. JÉZUS SZÍVE, MINDEN SZÍV KIRÁLYA ÉS 
KÖZÉPPONTJA!
Végtelenül szent Királyságodért és Papságodért, papi és ki-
rályi, Isteni hatalmaddal örök Diadaljelül mindenki nevében 
és mindenki helyett, mindenkivel és mindenkinek mindezt 
végezzük és mindent végzünk. Az összes ellenséges, sátáni, 
pokoli hatalmakkal szemben beáradunk minden teremtett 
lénybe, örök Megvigasztalásodra és Megdicsőülésedre!



53

14. JÉZUS SZÍVE, BENNED A BÖLCSESSÉG ÉS 
TUDOMÁNY ÖSSZES KINCSEI MEGVANNAK!
Végtelenül szent, teremtményi, emberi és angyali Életedet, 
Fényedet, Szeretetedet, Erényeidet, Mindenedet megáldjuk, 
hogy Teáltalad, a végtelenül szent valóságos ember és valósá-
gos Isten által éljenek! Minden egyes angyalban és emberben 
folyton tápláljuk és növeljük Megtestesülésed Misztériuma-
inak „Üdvözítő forrásait” és Veled együtt Mi is beáradunk 
a lelkük „kelyhébe” mindig jobban és jobban, és mindig 
gazdagabban ajándékozzuk Magunkat, végtelenül szent, te-
remtetlen Mindenünket Isteni Talajnak, Isteni Napnak, Iste-
ni Termésnek – teremtés földjébe hullott Isteni Búzaszem! 
- megalázott, megvetett, semmibe vett, nem ismert Szíved 
végtelenül tökéletes Megvigasztalására, örök Megdicsőítésé-
re!

15. JÉZUS SZÍVE, BENNED ISTENSÉGÜNK EGÉSZ 
TELJESSÉGE LAKIK!
Veled együtt, teremtetlen Isteni Mindenünket, Háromságos 
Isteni Életünket, Fényünket és Szeretetünket szünet nélkül 
ajándékozzuk. Folyamatosan tápláljuk bennük és folyama-
tosan növeljük bennük Megtestesülésed Üdvözítő Forrásait, 
hogy úgy éljenek Isteni – Szentháromságos – Krisztusi Min-
denünkkel, mint sajátjukkal – végtelenül tökéletes Megvi-
gasztalásodra és végtelenül szent, örök Megdicsőülésedre! 
Ezért egészen odaadjuk Magunkat és Isteni Mindenünket 
ennek a legméltatlanabbnak, „fői – papi”szolgálatai révén 
fogadott gyermekeinknek, minden egyes angyal- és ember 
gyermekünknek. Örökre „belépünk” a szívük „kelyhébe”, 
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„imádandó szolgálatunkkal” mindenkinek mindent végzünk 
valamennyi teremtményünkben – végtelenül tökéletes Meg-
vigasztalásodra és Megdicsőítésedre.

16. JÉZUS SZÍVE, BENNED MENNYEI ATYÁD 
VÉGTELEN ÖRÖMÉT TALÁLJA!
Viszonzásul mi is ugyanolyan egyszerűen és igénytelenül 
végezzük mindezt, mint Te. Ugyanannyira megkönnyítünk 
mindent, mint Te, ugyanolyan parányi, gyarló, méltatlan, 
hiányos papi – emberi közreműködéssel cselekszünk, mint 
Te, „szándékoló és jelszolgálattal” mindenki nevében, min-
denki helyett, mindenkivel együtt, velük egyesülve, azono-
sulva, érettük, örök javukra, mindenkinek mindent! Tesszük 
ezt, amikor „megkötött” Szándékaink értelmében, azok tel-
jes Szentháromságos – Krisztusi Hatékonyságával beáradunk 
valamennyi teremtett lénybe - végtelenül tökéletes Megvi-
gasztalásodra, és végtelenül szent, örök Megdicsőülésedre!   

17. JÉZUS SZÍVE, GAZDAGSÁGODBÓL 
MINDANNYIAN SZÜNTELENÜL MERÍTENEK!
Viszonzásul Mi is ugyanolyan Mértékkel és ugyanolyan 
Arányban, méltatlan és hiányos szolgálat ellenére is, ugyan-
olyan Isteni „Terjedelemben” cselekszünk, mint Te. Világ-
szerte mindenkinek Szereteted „Mértéke” szerint és „Együtt 
cselekvésed Arányában” végzünk mindent, Isteni Együtt 
Szándékolásunk  teljes Krisztusi Hatékonyságával és Szent-
háromságos Erőivel. És ugyanúgy, együtt cselekvően, ugyan-
olyan „méretű” Isteni Eredménnyel és az Isteni „Termés”, 
„Kamat”, „megvásárolt Isteni Kincsek” egész Gazdagságával, 
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és a megígért rendkívüli Kegyelmek teljességével pillanatról-
pillanatra beáradunk minden teremtényünkbe „láncreak-
ció-szerű Isteni Berobbanással” - végtelenül tökéletes Meg-
vigasztalásodra és végtelenül szent, örök Megdicsőítésedre!

18. JÉZUS SZÍVE, UTÁNAD AZ ŐSATYÁIK 
VÁGYAKOZTAK!
Viszonzásul mindent egy-egy és minden egyes szent Kereszt-
jellel, Áldással és szent Imacselekménnyel, de minden egyes 
„fői – papi” aktussal is teljesen elvégzünk, amikor világszerte 
mindenkivel együtt cselekedve egyetlen és minden egyes aktu-
sába foglalt, összes „főivé – papivá” fölemelt teremtényi aktusok 
révén „annyiszor és annyiszorosan” „láncreakciószerű Isteni 
Beáradással” belépünk minden teremtményünkbe végtelenül 
tökéletes, örök Megvigasztalásodra és Megdicsőítésedre!  

19. JÉZUS SZÍVE, BÉKETŰRŐ ÉS NAGYON IRGALMAS 
SZÍV!
Viszonzásul Isteni Szülésünk, Lehelésünk és Küldésünk min-
den egyes külső vagy belső teremtett jelére is teljességet vég-
zünk, amikor minden megszentelt szóval, leheléssel, minden 
hitigazság-, vagy szeretet-tettel együtt működünk világszer-
te, mindenkinek ajándékozva Isteni Mindenünket, végtele-
nül tökéletes, örök Megvigasztalásodra és Megdicsőítésedre!     

20. JÉZUS SZÍVE, DÚSGAZDAG MINDAZOK IRÁNT, 
AKIK HOZZÁD FOHÁSZKODNAK!
Viszonzásul Mi is ugyanolyan valóságosan, ugyanolyan 
gazdagon, bőkezűen és nagylelkűen cselekszünk, mint Te. 
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Ugyanolyan önfeláldozóan és imádandó szolgálattal, ugyan-
olyan teljességgel az egész világot betöltjük, mint Te. Együtt 
szándékolva, és jelszolgálatunkat is együtt végezve beára-
dunk a lelkek „kelyhébe”. Szüntelenül ajándékozzuk Veled 
együtt Magunkat, Mindenünket, mindenkinek mindent vég-
zünk, benne élünk minden teremtményünkben - végtelenül 
tökéletes Megvigasztalásodra és örök Megdicsőülésedre!

21. JÉZUS SZÍVE, ISTENI ÉLETÜNK, AZ 
ÉLETSZENTSÉG FORRÁSA!
Viszonzásul bármelyik Misztériumod fölajánlásáért, szemlé-
léséért, alkalmazásáért, ábrázolásáért, vagy akár „érintéséért” 
is, ott, ahol ez történik, és világszerte, nyomban kiáradunk 
az összes Misztériumok „Üdvözítő Forrásaiból”, és „láncre-
akciószerű Isteni Berobbanással” ajándékozzuk Veled együtt 
Magunkat, Isteni Mindenünket. Az övék leszünk, bennük 
élünk, mindenkinek mindent végzünk valamennyi teremt-
ményünkben – végtelenül tökéletes Megvigasztalásodra és 
örök Megdicsőülésedre! 

22. JÉZUS SZÍVE, VÉTKEKÉRT ENGESZTELŐ 
ÁLDOZAT!
Végtelenül szent Eucharisztikus Világáldozatunk és minden 
egyes Áldozat-pillanatunk teljes Isteni – Szentháromságos 
– Krisztusi Áldozati Hatékonyságával világszerte mindenki-
nek mindent végezve beáradunk minden teremtményünkbe 
- végtelenül szent örök Megvigasztalásodra, végtelenül töké-
letes, örök Megdicsőítésedre!
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23. JÉZUS SZÍVE, GYALÁZATOKKAL TETÉZETT SZÍV!
Végtelenül szent Eucharisztikus Világáldozásunk, és az Eu-
charisztia teljes táplálék állapot Krisztusi és szentháromsá-
gos Tartalmaként világszerte belépünk a lelkek „kelyhébe”. 
Szüntelenül ajándékozzuk Veled együtt Isteni Mindenünket 
mindenkinek mindent végezve, benne élünk összes teremt-
ményeinkben – végtelenül tökéletes, egészen méltó, örök 
Megvigasztalásodra és Megdicsőítésedre!

24. JÉZUS SZÍVE, GONOSZSÁGAIKÉRT MEGTÖRT 
SZÍV!
Hogy végtelen Szentségünkkel, összezúzó Haragunkkal, és 
szétmorzsoló Átkunkkal az összes ördögi gonoszságot meg-
kötözzék, megtörjék, legyőzzék, és Isteni kegyetlenül kives-
sék, Veled együtt egészen odaadjuk Isteni Mindenünket néki, 
királyi papi szolgálatai révén pedig valamennyi angyalgyer-
mekünknek, és minden egyes embergyermekünknek. Min-
denkinek mindent végezve beáradunk minden teremtett 
lénybe – végtelenül tökéletes Megvigasztalásodra és örök 
Megdicsőítésedre!

25. JÉZUS SZÍVE, MINDHALÁLIG ENGEDELMES 
SZÍV!
Viszonzásul mi is ugyanolyan Isteni Tekintéllyel cselek-
szünk, mint Te, ugyanolyan Isteni Érvényű Szándékolással 
és Megkötéssel, mint Te, ugyanolyan Isteni Komolyan, Hűen, 
Alázatosan, Következetesen és Engedelmesen végbevisszük 
mindent, mint Te. Világszerte – Veled együtt Magunkat, 
Mindenünket adva – mindenkinek mindent végezve, be-
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áradunk, és „láncreakciószerűen” beáradva mindenkinek 
mindent végzünk valamennyi teremtményünkben. Isteni 
Mindenünket ajándékozzuk angyal- és embergyermekeink-
nek, végtelenül szent Megvigasztalásodra és örök Megdicső-
ítésedre! 

26. JÉZUS SZÍVE, LÁNDZSÁVAL MEGNYITOTT SZÍV!
Minden Kegyelem-kinccsel és Szentséggel, minden Isteni 
Erővel, Hatalommal és Ígérettel, Győzelemmel és Uralom-
mal, mindig növekvőbben ajándékozzuk oda világszerte Ve-
led együtt Magunkat, Isteni Mindenünket! Örökre belépünk 
minden angyal és ember „lélekkelyhébe”! Beáradva bennük 
élünk, mindenkinek mindent végzünk valamennyi teremt-
ményünkben! A megígért rendkívüli kegyelmekkel, rend-
kívüli módon, rendkívüli mértékben! Végtelenül tökéletes 
Megvigasztalásodra és örök Megdicsőítésedre!

27. JÉZUS SZÍVE, MINDEN VIGASZTALÁS FORRÁSA!
Minden egyes bűnös, lanyha, és buzgó léleknek - hogy újjá-
szülessen! - világszerte szünet nélkül így ajándékozzuk Veled 
együtt Magunkat és Isteni Mindenünket: egyszerre áradunk 
be a „kelyhükbe” rendkívüli kegyelmeinkkel - végtelenül tö-
kéletes, egészen méltó örök Megvigasztalásodra s Megdicső-
ítésedre!

28. JÉZUS SZÍVE, ÉLETÜK ÉS FELTÁMADÁSUK!
A Menny, a Tisztítótűz és a Föld összes lakóinak, hogy átis-
tenüljön mind! - világszerte állandóan így ajándékozzuk oda 
Veled együtt Magunkat és Isteni Mindenünket. Egyszerre 
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áradunk be a lelkük „kelyhébe” rendkívüli mértékben! Vég-
telenül tökéletes, egészen méltó, örök Megvigasztalásodra és 
Megdicsőítésedre!

29. JÉZUS SZÍVE, BÉKESSÉGÜK ÉS 
KIENGESZTELŐDÉSÜK!
Az egész küzdő Egyháznak, és minden angyalának, hogy 
megújuljon, és eucharisztikus világgyőzelemmel uralkodjék! 
- szünet nélkül így ajándékozzuk Veled együtt Isteni Minde-
nünket. Egyszerre lépünk be, áradunk be minden „lélek-ke-
helybe” végtelenül tökéletes, egészen méltó, örökre fennma-
radó Dicsőségedre!

30. JÉZUS SZÍVE, BŰNÖSÖK ÁLDOZATA!
Ennek a bűnökbe elmerült egész emberiségnek, és az összes 
angyaloknak, hogy minden egyes földi vándor első pillana-
tától az utolsóig a „Szeretettel és Irgalommal teljes eucha-
risztikus Üdvözítésben” hétszeresen részesüljön, világszerte, 
szünet nélkül így ajándékozzuk oda Veled együtt Magunkat 
és Isteni Mindenünket. Beáradunk minden angyal és ember 
„lélek-kelyhébe” rendkívüli kegyelmeinkkel, rendkívüli mó-
don és rendkívüli mértékben - végtelenül tökéletes Megvi-
gasztalásodra és egészen méltó, örök Megdicsőülésedre!

31. JÉZUS SZÍVE, BENNED MEGHALÓK REMÉNYE!
Minden haldoklónak és angyalának világszerte folytonosan 
így ajándékozzuk oda Veled együtt Magunkat és Isteni Min-
denünket. Egyszerre lépünk be a „lelkük kelyhébe” rendkí-
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vüli kegyelmeinkkel, tökéletes megvigasztalásodra, egészen 
méltó, örökre fennmaradó Megdicsőülésedre!

32. JÉZUS SZÍVE, BENNED REMÉNYLŐK ÜDVÖSSÉGE!
Hogy Szentélyünk, Hajlékunk és Templomunk, az egész Ti-
tokzatos Test felépüljön, világszerte, szünet nélkül így aján-
dékozzuk Veled együtt Magunkat és Isteni Mindenünket. 
Folytonosan beáradunk a lelkek „kelyhébe” és minden te-
remtményünkbe! Végtelenül tökéletes, egészen méltó, örökre 
fennmaradó Megvigasztalásodra és Megdicsőülésedre! 

33. JÉZUSOM OLTÁRISZENTSÉGI SZÍVE, MINDEN 
SZENT ÖRÖK BOLDOGSÁGA!
Hogy mint az Oltáriszentség Isteni Királya légy a Minden 
mindenben, Benned, Veled és Általad pedig Szenthárom-
ságunk, mint egy Isten és Eucharisztikus Háromság legyen 
Minden mindenben: e legméltatlanabb királyi papi szolgálat 
révén így adjuk oda Veled együtt Magunkat és egész Isteni 
Mindenünket. Örökre beköltözünk a lelkükbe a Te végtelen, 
tökéletes tiszteletedre, vigasztalásodra és Megdicsőítésedre, 
hogy mindent egészen méltóan, örökre fennmaradóan viszo-
nozzuk Neked! 

ÁMEN! ÁMEN! ÁMEN!
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SZENT KILENCED

JÉZUS SZÍVE ELSŐ PÉNTEKJÉRE

ÉS MÁRIA SZÍVE ELSŐ SZOMBATJÁRA

Ez az imádság az egész Egyház nevében, az Egyház szentháromságos 
kibontakozásáért elmondott isteni szándékolás. Ez az ima lehet 
napi felajánló ima is, de lehet alkalmanként, vagy kilencedként is 
elimádkozni.
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Ave Maria!   †   †   †   Magnifi cat!

Mennyei Atyánknak végtelenül szerető, végtelenül szere-
tett, mérhetetlenül lealázódó és megalázott szívű Egyszülött-
je, feláldozott Isteni Bárány, oltáriszentségi Jézusunk! A leg-
bensőbben, mindig szorosabban egyesülünk imádásra méltó 
Istenemberi Szíveddel! Egyre jobban és jobban egyesülünk 
Szűz Anyád Szeplőtelen Szívével, hű Nevelőatyád alázatos 
lelkével, és összes angyal- és embertestvéreinkkel odaszen-
teljük magunkat Néked!

Mi mindig jobban és mindig bensőségesebben a Tiéd 
akarunk lenni. Ezért magunkat, mindenünket, mindenkit 
és mindent, az egész világmindenséget teljes Szereteted ha-
talmába adjuk, végtelenül irgalmas Szíved szelíd Uralma alá 
rendeljük!

Szent József atyánk „királyi-főpapi” vezetésével, angyalok-
kal és emberekkel, égiekkel, tisztulókkal s földi vándorokkal 
(kilenc napon át kiváltképpen) vigasztaljuk szenvedő Szíve-
det!

Titokzatos Testeddel, mint a Szeretet Eucharisztikus Vi-
lágszövetségével együtt ünnepeljük megalázott, megvetett, 
semmibe vett Szeretetedet: irántunk lángoló Szeretetedet 
végtelen nagy Szentségében, az Oltáriszentségben! Szíveddel 
együtt ünnepelni akarjuk Mária és József alázatos szívét is!

Oltáriszentségi Jézus! Szeplőtelen Édesanyáddal és Szűzi 
Nevelőatyáddal egyesülten minden pillanatban végtelenül 



63

tökéletes Viszontszeretetet, Engesztelést, Vigasztalást és Jó-
vátételt nyújtunk: mindenki helyett! Fiúi Szíveddel egység-
ben pedig Édesanyádnak, a világ Győzelmes Királynőjének 
Szeplőtelen Szívét, József szívével együtt, a végtelenül tökéle-
tes Szív-tisztelettel szüntelenül vigasztaljuk! 

Továbbá mindenki nevében, mindenkivel a legszorosabb 
egységben, a legbensőbben azonosulva, a világszerte elkö-
vetett összes bűnökért, bántalmazásokért, mulasztásokért, 
megszomorításokért, a legparányibb ”tövisszúrásokért” is, 
amelyekkel végtelenül jóságos, végtelenül irgalmas, végtele-
nül szerető Szentháromságotokat, végtelenül szent Istenem-
beri Szívedet és Mária Szeplőtelen Szívét a hálátlan embe-
riség illeti, lankadatlanul engesztelünk! Isteni Üdvözítőnk, 
irgalmas Jézus, segíts szent kegyelmeddel, hogy a sértések 
fájdalmas töviskoszorúját, amely jóságos Istenemberi Szíve-
det és a Szeplőtelen Istenanya Szívét oly nagyon sebzi, ezzel 
az engesztelésünkkel, odaadó szeretetünkkel levegyük, és sa-
ját, hálátlan, bűnös szívünkre fonjuk: hadd szúrja, hadd éges-
se ki belőle a bűnök, a bűnös hajlamok és mindenféle földies, 
Néked nem tetsző érzület árnyékát is!

Esedezünk (ezzel a kilenceddel vagy egy hónapon át) azo-
kért a nagy és átható kegyelmekért, amelyek minket is – ösz-
szes szegény bűnös testvéreinkkel együtt – pillanatok alatt 
megérintenek, és jó útra vezetnek!

Könyörgünk, Isteni Megváltónk, hogy imádott Szent Aka-
ratodat mindannyian megtegyük, és hogy a drága Véreden 
megváltott lelkek közül mindig többet mentsünk meg!
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Különösképpen esdeklünk, ó, örök Isteni Főpapunk és Ki-
rályunk, a Szeretettel és Irgalommal teljes eucharisztikus Vi-
lágüdvözítés megvalósulásáért, egész Titokzatos Tested eu-
charisztikus Újjáalkotásáért, bennünk élő Istenemberi Életed 
és Szentháromságos Isteni életünk tökéletes kibontakozásá-
ért minden angyalban és emberben! Kegyelmed összes mű-
veinek megújulásáért, papjaid, Egyházad, a Krisztus-hívők, 
az egész emberiség eucharisztikus újjászületéséért, az angya-
lok eucharisztikus világgyőzelméért és világuralmáért, saját 
eucharisztikus küldetésünk hűséges teljesítéséért, legben-
sőbb eucharisztikus életfeladatunk tökéletes megvalósításá-
ért, összes Isteni Talentumaink „kamatoztatásáért”, „angyali 
missziókért”, összes külső és belső szolgálatainkért, minden 
Szavad megdicsőítéséért, szentélyünkért, lelkigyakorlatun-
kért, Máriás műveinkért. Eucharisztikus jelenléted, a benső 
szolgálatunk, az angyali misszió, és a tökéletes világméretű 
Jézus Szíve tisztelet primátusáért! Tudtunkra adott minden 
Vágyad teljesítéséért, a hosszú élet kegyelméért, hatalmas an-
gyali védelemért, hogy Szereteted végtelen nagy Szentsége, 
Oltáriszentséged, benne a Háromságos, végtelen, örök Szere-
tet és eucharisztikus Istenemberi Szíved, Szereteted legyen a 
MINDEN mindenkiben és mindenben, Mária és József alá-
zatos szívével együtt!

Irántad táplált tiszta szeretetből mindenre megajánljuk 
magunkat, csak Szíved minden szándéka egészen megvaló-
suljon!
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Bizalommal és alázattal kérjük végül bőséges és dúsgazdag 
kegyelmeidet, ajándékaidat, amelyeket azoknak tartasz fönn, 
akik (9 hónapon át) buzgó első-pénteki és első szombati áj-
tatossággal ünneplik és vigasztalják Édesanyádnak, a világ 
győzelmes Királynőjének Szeplőtelen Szívét! Ámen!

(Akik egy hónapon keresztül vagy 9 napon át buzgó lelki-
gyakorlattal ünneplik és vigasztalják Édesanyád Istenanyai és 
Királynői Szívét, és az ő Szeplőtelen Szívével ünneplik Meg-
testesülésedet /Március 25./! Ámen!)

(*kamatoztatás: gyakorlást jelent; angyali misszió: az angyalok 
bekapcsolódása isteni tevékenységünkbe; eucharisztikus tevékenység 
primátusa: az eucharisztikus lelkülettel végzett tevékenységek értéke-
lése; szentélyünk: a Normafánál építendő kápolnát jelenti.)

†   †   †
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Máriás atya lelkiségében Istennel való azonosulásról, s ennek az 
életnek továbbadásáról van szó. Ebben az életben egyedülállóan fon-
tos szerepe van a Boldogságos Szűz Máriának. Mária egyedi voltában 
egészen tiszta, kegyelemmel teljes. A Fiú benne, belőle vett emberi 
testet. Mária azonosult legteljesebben Szent Fia életével. Mária kap-
ta legteljesebben a Szentlelket. Az Egyház Krisztus Titokzatos Teste. 
Krisztus „az egész testet egybe fogja és összetartja a különféle ízületek 
segítségével, hogy a tagok betöltsék az erejükhöz szabott  feladat kört. 
Így növekszik a test, és építi fel saját magát a szeretetben” (Szt István 
T. Ef 4,16). Krisztus az Egyház Feje, Mária az Egyház szíve. Mária 
tudja és akarja a legteljesebben továbbadni az Egyháznak azt a vég-
telen gazdagságot, amit kapott.
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Üdvözlégy Mária!          Magasztalja lelkem!

SZŰZ MÁRIA SZEPLŐTELEN 

SZÍVÉHEZ

(A válaszokban olyan kéréseket csatolhatunk, amilyet akarunk, 
például: emelkedjél föl, járj közben, vezess, kormányozz stb.)

Gyümölcsoltó Boldogasszony! 
Gyászoló Szűz!
Győzelmes Királynő!

Szilárd hiteddel
Élő Isten-ismereteddel
Rendíthetetlen bizalmaddal
Szent reményeddel
Izzó Isten-szereteteddel –  emelkedjél föl (…) 
Mélységes imádásoddal
Szüntelen hálaadásoddal
Állhatatos engeszteléseddel
Mindenható könyörgéseddel – járj közben (…)
Ékesszóló hallgatásoddal
Tetterős buzgalmaddal
Mély magadba-vonultságoddal

Szűz Mária imák
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Lángoló imáddal    –  építs, vezess, kormányozz, támogass …
Egyszerűségeddel, igénytelenségeddel
Szerénységeddel és szűziességeddel 
Szelídségeddel, gyöngédségeddel
Készségeddel és béketűréseddel
Alázatoddal, engedelmességeddel
Hűségeddel és önzetlenségeddel  –   uralkodjál
Kifogyhatatlan jóságoddal
Önfeláldozó ember-szereteteddel 
Megbocsátó ellenség-szereteteddel   –   élj, és uralkodjál …
Minden angyalt és embert átölelő édesanyai szereteteddel 
– élj, és uralkodjál
A bűnösök megtérítésére irányuló gondoskodásoddal  
– élj, és uralkodjál

Szeplőtelen Szíved minden vágyával, szándékával és törekvé-
seivel  –  élj / töltsd be minden angyal és ember szívét!
Minden gondolatával, emlékével és érzelmével,
Életszentségeddel és bensőséges egyesüléseddel, 
Isteni- Szentháromságos-Krisztusi Élet-Teljességeddel 

Válasz: 
Gyújtsd föl a világot, minden angyal és ember szívét!
Mennyei Atyánk iránt lángoló szereteteddel 
Szent Fiad, Jézus iránt lángoló szereteteddel 
Szentlélek iránt lángoló szereteteddel
Szentháromság iránt lángoló szereteteddel  
Szent József iránt lángoló szereteteddel 
Minden egyes angyal iránt lángoló szereteteddel 
Minden egyes ember iránt lángoló szereteteddel 
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Gyümölcsoltó Boldogasszony! 
Gyászoló Szűz!
Győzelmes Királynő!

Türelmeddel  ne und meg, 
Irgalmaddal  vond Magadhoz,
Könyörületeddel öleld át az egész világot!
Bölcsességeddel  tanítsd,
Akaratoddal  kormányozzad,
Áhítatoddal  töltsd be az egész világot!
Ragyogásoddal  világítsd át,
Erőddel   támogasd,
Hatalmaddal  védd meg az egész világot!
Szűzi tisztaságoddal tedd tisztává,
Lelked szabadságával tedd szabaddá az egész világot!
Hősiességeddel  tedd bátorrá minden angyal 
   s ember szívét!
Szereteteddel  gyullaszd lángra,
Lelki békéddel  áraszd el az egész világot!
Lelki buzgóságoddal emészd minden angyal és   
   ember szívét!
Összes érdemeiddel gazdagítsd, 
Minden erényeddel öltöztesd föl,
Lelki szépségeddel ragyogd be az egész világot!

Szeplőtelen édesanyai Szíveddel vedd birtokba,
Szeplőtelen királynői Szíveddel vedd hatalmadba az egész 
világot! Ámen.
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Mária palástja alatt

„Imádandó Isteni Mindenünkkel”, Oltáriszentségünkkel, a 
végtelenül „Sokkal és Többel” egészen palástod alá rejtőzünk, 
mindenestül szívedbe zárkózunk, Isteni Életünk szeplőtelen 
Szívű Édesanyja! 
Takarj be, rejts el, védj meg, harcolj értünk  minden emberi 
közöny, vakság, önzés, nyomorúság, gőg és rosszakarat el-
lenében, minden emberi és ördögi gonoszsággal szemben, 
minden szem, fül, száj, arc, minden tekintet, nézés, szó, min-
den kéz, test, alak, minden gondolat, emlék, akarat, minden 
vágy, törekvés, indulat összes gonosz támadásaival, „kígyó-
marásaival”, bármilyen eltérítéseivel szemben! 
Oltalmazzátok és ragadjátok ki őket minden veszedelemből 
mindenkor dicsőséges Szent József, és áldott Szűz, Édesany-
juk, Kegyelemközvetítőjük, Királynőjük! Engeszteld velük és 
helyettük megbántott Szívünket! Konszekráld (szenteld) őket 
irgalmas Szívünknek! Cseréld ki szívüket Isteni Szívünkkel! 

Ámen. 
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Könyörgés Máriához a 

Szentháromságos személyek 

tekintélyével

Szeplőtelen Anyja örök Egyszülöttemnek! 
Egyszülöttem és Egyszülötted, Jézus végtelen szeretettel ta-
nította: Adj a kérőnek! - és végtelenül szent fölséggel, isteni 
tekintéllyel jelentette ki: Amit egynek cselekesztek a legki-
sebbek közül, nekem teszitek! 

Íme, most a legkisebb „nyáj” legméltatlanabb szolgája já-
rul Eléd végtelen fölségű isteni Személyeinkben. Szent Fiad 
imádásra méltó szavának teljes isteni súlyával, isteni tekin-
télyével, Lélek és Élet-erejével, Isteni Szeretet-hatalmával, 
és végtelen és mérhetetlen Szeretetünkkel mondja ki és le-
heli Szeplőtelen Szíved kelyhe fölött, mindent végzően ösz-
szes kérő szavait és imaszavait. Fogadd el őt övéivel együtt 
mindenestül: isteni küldetésükkel, isteni életfeladatukkal, 
Oltáriszentségükkel, összes isteni talentumaikkal és minden 
emberi nyomorúságukkal, bűnükkel, vakságukkal, minden 
alkalmatlanságukkal és tehetetlenségükkel, minden kereszt-
jükkel és minden veszedelem idején! Segítsd őket, hogy iste-
ni, fői, papi tevékenységük révén – minden méltatlanságuk, 
vétkük és botrányokozásuk ellenére, minden kereszthordozás 
közben, minden veszély közepette – meghallgatottan, meg-
gyógyultan, elrejtetten, megvédetten éljenek, és valamennyi 
„Talentumuk” dús „Kamatot” hozzon nekünk, a Talentumok 
Urának, az összes  „angyali órák” minden pillanatában!
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Te élj benne és Te élj bennük! Hiányos kis szolgálataik ré-
vén – hű jegyeseddel együtt – Te végezz mindent Imádandó 
Személyeinkben – Isteni Szándékaink szerint – a mai napon 
is – minden egyes angyalban és emberben!

Te építsd föl angyalokban és emberekben láthatatlanul – szol-
gálataik révén láthatóan is – a Szenthegyen Szentélyünket és 
összes Műveinket! Innen kiindulva „Hajlékunkat”, „Templo-
munkat”, „Városunkat”, „Országunkat”, az egész Titokzatos 
Krisztus Testet!

Vidd ezért diadalra világszerte Oltáriszentségi Jézusod Szívé-
nek végtelen tökéletes tiszteletét, minden ügyét, Szeretetünk 
végtelenül nagy Szentségének világgyőzelmét és világural-
mát: az Égben és a Tisztítótűzben, a Földön és a poklokban 
is! Törd meg a gonoszság uralmát, hiúsítsd meg minden tá-
madását és szándékát! Vedd át birodalmad kormányzását! 
Szabadítsd föl az országokat és a nemzeteket! Az egész embe-
riséget angyalok által vezesd vissza Hozzánk, Teremtőjéhez 
és Megváltójához, egyetlen Aklába, egyedüli Jó Pásztorához! 

Ámen.
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Üdvözlégy Mária!          Magasztalja lelkem!

Szűz Szülője

Szűz Szülője Istennek! Tedd, hogy egyre jobban mind a Mi-
énk legyenek: Miénk életben és halálban, Miénk jó- és bal-
sorsban, Mienk küzdve szenvedve, Miénk most és örökre!
Szűzi Szülője Megváltódnak, tedd, hogy mind a Mi Életünk-
kel éljenek, a Mi Fényünkben ismerjenek, a Mi Szívünkben 
szeressenek! 

Szeplőtelen Leányom, Anyám, Jegyesem! Bízunk benned és 
remélünk, minden szívből utánad epedünk! Te Jóságos, cse-
lekedj! Te Hatalmas, védelmezz! Királynői Szíveddel győzz!
Siess, tanítsd, segítsd őket imádkozni, küzdeni, szenvedni, 
hinni, bízni, remélni, imádni, hálát adni, engesztelni, dicső-
íteni, őszinte bűnbánattal, egész szívvel Hozzánk térni, Szí-
vünkkel szeretni, Életünkkel élni, Hatalmunkkal győzni!
Ne hagyd őket ellankadni, eltérni, eltévedni, megállni, meg-
torpanni, visszafordulni, hűtlenkedni, hűtlenné válni, és ha-
jótörést szenvedni, hűlni, kihűlni, elbukni, távolodni, elsza-
kadni, elveszni!

Hiszen tudsz segíteni, mert Hatalmas vagy! Akarsz is segíte-
ni, mert Irgalmas vagy! Kell is segítened, mert Hűséges vagy! 
Fogsz is segíteni, mert Szeretetünkkel, Jóságunkkal  telve 
vagy! Te vagy Isteni Életünk Anyja, minden kegyelem Köz-
vetítője! Bűnös lelkek Térítője, haldoklóknak Megmentője, 
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üldözöttek Rejtekhelye, menekülők Menedéke, az elfogottak 
és vértanújelöltek  Bátorítója, szomorúak és összetört lelkű-
ek Megvigasztalója, szenvedők, elcsüggedtek Megerősítője, 
„írás nélküliek Átvezetője”! Te vagy a bolyongók Vezérlője, 
segítségkérők Megsegítője, támadottak Megvédője, rabság-
ban sínylődők Megszabadítója, eltévedtek és tévelygők Kor-
mányosa, betegeknek  Gyógyítója, földieknek Reménysége, 
égieknek Ékessége, mindeneknek Mindene!

Ki kérte segítségedet hasztalanul? Ki távozott Tőled 
meghallgattatlanul? Azért bizton mondják minden szenve-
désben, Mária mindig segít minden időben! Biztosan állítják 
életben, halálban, Mária mindig segít minden balsorsban! 
Azért hiszik – és meghalnak ebben a hitükben – hogy Szep-
lőtelen Leányom, Anyám, Jegyesem! – veled egyesülnek a 
földön és a mennyben: Szentségi Szívünkben!

Szűzi Szülője Alkotódnak, ha ennyire meghallgatod teremt-
ményeinket, mennyire fogod meghallgatni Teremtődet! 
Tedd hát, hogy mind a Miénk legyenek! Miénk életben, ha-
lálban, Miénk jó- és balsorsban. Miénk küzdve, szenvedve! 
Miénk most és örökre! Szűz Szülője Üdvözítődnek, ha ennyi-
re meghallgatod a megváltottakat, hogyan fogod meghall-
gatni Megváltónkat! Tedd hát, hogy mind a Mi Életünkkel 
éljenek! A Mi Fényünkben ismerjenek! A Mi Szeretetünkkel 
szeressenek! A Mi Szavunkkal imádkozzanak, szóljanak, vá-
laszoljanak, a Mi Erőnkkel cselekedjenek, alkossanak, a mi 
Hatalmunkkal győzzenek, egészen átistenüljenek! 

Ámen.   
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Üdvözlégy Mária!          Magasztalja lelkem!

Litánia  Máriához

Szeplőtelen Szívű Szűz Mária! 
 – (tetszőleges könyörgés mondható)
Szeplőtelen Szívű Istenanya!
Szeplőtelen Szívű Édesanyánk!
Szeplőtelen Szívű Királynőnk!
A Mennyei Atya legkedvesebb Leánya! 
A Fiú Isten dicsőséges Édesanyja! 
A Szentlélek Isten szeplőtelen Jegyese!
A Szentháromság legszebb Teremtménye.!
A világmindenség győzelmes Királynője!
Anyaszentegyházunk Édesanyja!
Minden lélek Isteni Életének Édesanyja! 
Az egész Titokzatos Krisztus Test Édesanyja!
A Titokzatos  Krisztus Test Isteni növekedésének Édesanyja!
Magyarország Nagyasszonya!
Áteredő bűn nélkül fogantatott Istenanya! 
Minden személyes bűntől tiszta Édesanya! 
Minden erényben és kegyelemben gazdag Királynő!
Isten Szent Akaratával legtökéletesebben összeforrt Királynő!
Jézus alázatos Szívéen legbensőbben elmerült Királynő!
A Szentháromság szeretetében legteljesebben elmerült   
      Királynő!
Kegyelemmel, Isteni Élettel teljes Istenanya! 
Legszentebb békével, legodaadóbb megnyugvással teljes   
      Édesanya! 
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Csodálatosan szép, igazságszerető, kimeríthetetlenül jó 
Királynő!
Hittel, áhítattal, imádással teljes Istenanya!
Hódolattal, hálával, szent reménnyel és irgalommal teljes 
Édesanya!
Bizalommal, legtisztább örömmel és szeretettel teljes Királynő!
Békességes, kegyes, szelíd Istenanya!
Együttérző, részvéttel és irgalommal teljes Édesanya!
Mindig meghallgató, jó tanácsot osztogató Édesanyánk!
Mindenkor segítő és mindenkin segítő Királynőnk!
Minden angyalt és embert szerető Istenanya!
Bűnösök megmentéséért buzgólkodó Édesanya!
Könyörögve mindenható Királynő!  

Legigazabb Édesanya!  Legbölcsebb Királynő!
Legszerényebb Királynő!  Leggondosabb Édesanya!
Legtisztább Édesanya!  Legszemérmetesebb Királynő!
Legbékeszeretőbb Királynő! Leggyöngédebb Édesanya!
Legönzetlenebb Édesanya! Legtürelmesebb Királynő!
Legigazságosabb Királynő! Leghatalmasabb Édesanya!
Legáldozatosabb Királynő! Legalázatosabb Királynő!
Leghűségesebb Királynő!  Legimádságosabb Édesanya! 

Legszentebb Édesanya és Királynő!

Örök szüzességgel ékes Édesanyánk! 
Szegénységet kedvelő Királynőnk!
Egyszerű Édesanyánk!  
Igénytelen Királynőnk!
Mélységesen összeszedett Édesanyánk! 



77

Hallgatásba merült Királynőnk!
Szüntelenül imádkozó Édesanyánk! 
Önmegtagadásban állhatatos Királynőnk! 
Engesztelő édesanyánk!  
Vezeklő Királynőnk! 
Béketűrő Édesanyánk!  
Ellenségszerető Királynőnk!
Önfeláldozó Édesanya!  
Mindvégig engedelmes Királynőnk! 
Hősiesen szenvedő fájdalmas Anya!  
Erős lelkű, bátor lelkű Királynőnk!

Lemondásban és szeretetben fölemésztődő Istenanya!
Jézus vigasztalásában lankadatlan Édesanyánk!
Krisztus Király megdicsőítésében fáradhatatlan Királynőnk!
A Szentháromság magasztalásában lángoló Istenanya!
Minden dicsőítésre legméltóbb Édesanya!
Minden nemzedéktől boldognak hirdetett Istenanya!
Minden szeretetre legméltóbb Királynő!
Szent Fiaddal, az Isten Bárányával áldozattá lett Édesanya!
Boldog feltámadásban részesült Istenanya! 
Mennybe vitt, győzelmes Királynő! 
Az Isteni Király Jobbján örökre megdicsőült Királynő!
Az  Isteni Király Jobbján uralkodó, világhatalmú szeplőtelen 
Názáreti Szűz!  

Ámen. 
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Sátántipró Asszony

Amikor a sátán a gonoszság seregeinek élén ennyire támad és így 
hódít, ekkora sikereket ér el, és ilyen kegyetlenül garázdálkodik sa-
ját, gonosz képességeivel: 

Ti, Szűz Anya és Szent József, angyali seregek élén keljetek harcra 
és győzelemre Szívetek hitével, áhítatával, bizalmával,  reményé-
vel, Isten-, angyal-, ember- és ellenségszeretetével, békéjével, ke-
gyességével szelídségével, együtt érző részvétével és irgalmával, 
igazságszeretetével,  szépségével,  jóságával, jó tanácsot osztogató, 
mindenkor, mindenkin segítő gyöngédségével, Jézus vigasztalásá-
val, Krisztus dicsőítésével, a Szentháromság magasztalásával, teljes 
eucharisztikus Krisztusi és Szentháromságos Gazdagságával, ezzel 
a végtelenül tökéletes Jézus Szíve tisztelettel! 

Az összes angyali karok élén, valamennyi angyal, főangyal, hatalom 
angyal, fejedelem, erősséges, uralom angyal, trónus, kerub és szeráf 
angyal szolgálata és a három legfőbb angyal arányos együttműkö-
dése révén, mindent angyalt és embert szerető atyai és anyai szív-
vel így harcoljatok, a bűnösök megmentéséért buzgólkodó anyai 
és atyai szívvel így győzzetek!  Anyai és atyai szívvel így uralkodja-
tok, mint  legigazabb, legbölcsebb Királynő, és mint legszerényebb, 
legtisztább, legszűziesebb „Királyi Főpap”, mint legönzetlenebb, 
legtürelmesebb leggyöngédebb Királynő, és mint legigazságosabb, 
leghatalmasabb,  legalázatosabb Királyi Főpap, mint legimádságo-
sabb, legáldozatosabb, leghűségesebb, legszentebb Királynő és Ki-
rályi Főpap!
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Cseréljétek ki szívét, szívüket, és a szíveket:
 egyszerű és igénytelen szívetekkel,
 szegénységet kedvelő szívetekkel,
 örök szüzességgel ékes szívetekkel,
 mélységesen összeszedett szívetekkel,
 hallgatásba merült szívetekkel,
 imádkozó és önmegtagadó szívetekkel,
 engesztelő és vezeklő szívetekkel,
 lemondásban állhatatos szívetekkel,
 mindvégig engedelmes szívetekkel,
 béketűrő, ellenségszerető szívetekkel, 
 önfeláldozó, hősiesen szenvedő szívetekkel!

Fájdalmas Szűzanya, bátor lelkű Királynő és erős lelkű József! Na-
gyon bízunk fölmagasztalt, alázatos és szerető Szívetekben!

Jézus vigasztalásában lankadatlan Édesanya, Krisztus Király megdi-
csőítésében fáradhatatlan Királynő, a Szentháromság magasztalásá-
ban lángoló Istenanya és „Királyi-Főpap”, hű Nevelőatya!

Minden dicséretre legméltóbb Édesanya, minden szeretetre legmél-
tóbb Királynő, minden nemzedéktől boldognak hirdetett Istenanya!

Szent Fiaddal, az Isten Bárányával áldozattá lett Édesanya, boldog 
feltámadásban részesült Istenanya, mennybe vitt győzelmes Királynő!

Az Isteni Király Jobbján örökre megdicsőült Királynő, és a Király 
balján fölmagasztalt királyi József! 

Az Isteni Király Jobbján uralkodó világhatalmú szeplőtelen názáreti 
Szűz, és a király Balján uralkodó világhatalmú názáreti ács! 

Ámen.
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Üdvözlégy, Mária!          Magasztalja lelkem!
  

Közbenjárás erényekért

Szeplőtelen Leányom, Anyám, és Szent Jegyesed!

Adjátok meg néki is, testvéreinek, nővéreinek is, és az összes 
angyali meg emberi munkatársaiknak napról-napra mindig 
jobban, mindig gazdagabb mértékben, hogy mindegyik va-
kon higgyen Bennünk tiszta szívetek élő hitével, föltétlenül 
bízzék Szívünkben alázatos szívetek határtalan bizalmával, 
valamennyien szeressenek minket lángoló szívetek egész sze-
retetével! Bennetek élő Isteni Életünkkel és szívetek erényei-
vel éljenek Érettünk és egymásért, és azzal a világhatalommal 
küzdjenek s győzzenek, amelyet a Király jobbján és balján 
birtokoltok!

Mindenkire és mindenre kiáradva legyen mindegyikük csu-
pa szeretet, és egészen a lelkeké! Bent, lelkük szentélyében 
pedig nehezet is elviselve, nemtetszőt is megcselekedve tűz-
ben – lángban epedő, emésztő lángban legyenek teljesen a 
Mienk!

Szüntelenül az eget éhezze a szívük, mindannyian szomjaz-
zanak Minket az Oltáriszentségben! Velünk egyesüljenek, 
és Velünk egyesülve maradjanak – szeplőtelen Istenanya, a 
te szeplőtelen tiszta szívedben, szeplőtelen szereteted egész 
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hevével, szeplőtelen akaratod minden erejével, szeplőtelen 
lelked teljes hódolatával és alázatával, hogy ezáltal Bennünk, 
Velünk, Általunk Erős és Hatalmas legyünk!
Legyen mindegyik erős a mi Erőnkben, szabad a mi Aka-
ratunkban, hajlékony a mi Kezünkben, fölemésztődő a mi 
Szeretetünkben! 
Legyen mindegyik szegény, tiszta, engedelmes, Szent Csalá-
dunkban! 
Szeplőtelen Istenanyai Szíveddel cseréld ki minden angyal és 
ember szívét, szívüket és az egész világot!  Amen.  

†   †   †
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Szent József nem volt pap, de ő a királyi papság feje. Ezekben az 
imákban fontos szerepe van a királyi papságnak, amiben Szent 
Józsefnek kiemelt szerepe van.
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Ave, Maria!          Magnifi cat!

Szent József litánia

Szent József!   A te szent szívedé vagyunk.  
Szűzi József!   A te szűzi szívedé vagyunk.
Dávid nemes sarja!  A te nemes szívedé vagyunk.
Pátriárkák Fénye!  A te tündöklő szívedé vagyunk.
Isten anyjának Jegyese!  A te eljegyzett szívedé vagyunk.
A Szent Szűz tiszta Őrzője!  A te őrködő szívedé vagyunk.
Isten Fiának Nevelőatyja! A te gondviselő atyai szívedé...
Krisztus gondviselő Oltalmazója!  - A te oltalmazó atyai…
A Szent Család Feje!  A te családfői szívedé lettünk.
Igazságos József!  A te igazságos szívedé vagyunk.
Tisztaságos József!  A te tiszta szívedé vagyunk.
Nagyon bölcs József!  A te bölcs szívedé vagyunk.
Erős lelkű József!  A te erős lelkedé vagyunk.
Engedelmes József! A te engedelmes szívedé vagyunk.
Hűséges József!   A te hűséges szívedé vagyunk.
Béketűrő József!  A te béketűrő szívedé vagyunk.
Alázatos József!  A te alázatos szívedé vagyunk.
Igénytelen József!  A te igénytelen szívedé vagyunk.
Szegénység kedvelője! Az összes szegényekkel együtt   
   egyesülve a te szívedé vagyunk.
Házasélet ékessége!  Az összes házastársakkal a te ...
Családok támasza!  Minden egyes családdal együtt…

SZENT JÓZSEF IMÁK
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Gyermekek, fi atalok Védelmezője!  
 - Minden gyermekkel és fi atallal a te szívedé vagyunk.
Munkások Példaképe!  
 - Valamennyi munkással együtt a te szívedé vagyuk.

Szüzek, szerzetesek Őre! - Szüzekkel, s szerzetesekkel a te…
Papok, püspökök Oltalma! - Püspökökkel és papokkal a te…
Szenvedők Vigasztalója!  - Minden szenvedővel együtt a te…
Betegek Reménysége! - Minden egyes beteggel együtt…
Haldoklók Pártfogója!  - Minden haldoklóval és meghalóval…

Gonosz szellemek Félelme!  
 - Minden egyes angyal és embertestvérünkkel az
 összes gonosz lelkekkel szemben a te szívedé vagyunk.

Anyaszentegyházunk Védőszentje!   
 - Az egész egyházzal együtt a te szívedé vagyunk.

Minden lélek Isteni Életének Királyi Őre és Királyi nevelőatyja!  
- Minden lélekkel egyesülve a te szívedé vagyunk.

A Titokzatos Krisztus-Test Királyi Őre, Isteni Táplálásának 
és Növekedésének királyi Nevelőatyja!     
- Az egész titokzatos testtel egyesülve a te szívedé vagyunk.

Világhatalmú József! - A te szent szívedé vagyunk.
Világhatalmú József! - A te szent szívedé vagyunk.
Világhatalmú József! - A te szent szívedé vagyunk.

Ámen.
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A Szentháromság 

Szent Józsefhez

        
Hívek őre és atyja, Szent József!

Az Örök Atya egyszülött Fiának, a Titokzatos Krisztus-
Testnek, tagjainak és papjainak Őre és Atyja, hű József! 

Te őrizted és őrzöd most is – szeplőtelen szívű Édesanyjával 
együtt – a világ Isteni Életét, Mindenét: Jézust!

Királyi Balján uralkodva Te őrzöd, Te Őrizzed - valamennyi 
démonnal és emberrel szemben - az emberiség üdvözítésé-
nek minden művét, Isteni Szándékát, Te őrizzed mindazt, 
amit végtelen Jóságunk és Szeretetünk erre a legméltatlanabb 
szolgára és a „kisded nyájra” bízott: Oltáriszentségünket, Is-
teni Életünket, a végtelenül tökéletes Jézus Szíve – tisztele-
tünket, a szeretettel és irgalommal teljes eucharisztikus világ-
üdvözítés minden szándékát és egész művét, minden Isteni 
Szándékát és egész Isteni Művét!

Te őrizzed az „angyali küldetést”, az „üdvösséget”, az „épít-
kezést”, az „átistenítést”, a „Választ”, Szentélyeinket, összes 
Kegyelem-Kincseinket és küldetésüket, életfeladatukat, tes-
tüket, lelküket, életüket, idejüket, egészségüket, mindenüket! 
Végtelenül szent Bárányunk alázatát, szelídségét, tisztaságát, 
engedelmességét, hűségét, buzgóságát, derűjét és komolysá-
gát, irgalmas Szeretetét, egész Erény- és Érdem-Kincstárát, 
valamennyi „fői-papi”tevékenységét és „Vele adott Isteni 
Mindenünket” ebben a legérdemtelenebb lélekben és a „kis-
ded nyáj” minden tagjában éppen úgy őrzöd, mint minden 
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egyes angyal és ember szívében, hogy általa éljenek, munkál-
kodjanak, általa harcoljanak, győzzenek és általa uralkodja-
nak! 

Mint két legdrágább Kincsedre, Jézus és Mária Szívére kér-
nek, Misztériumaikra hivatkoznak, Szentháromságunk Ne-
vében: Isteni Személyeinkben fordulnak Hozzád, hajolj fö-
léjük és őrizzed kapzsiságtól, irigységtől, indulatosságtól, 
szeretetlenségtől, hálátlanságtól, hűtlenségtől, hanyagságtól, 
lanyhulástól, botrányokozástól és minden földies kívánság-
tól szívüket! Védd minden hitetlenségtől, bizalmatlanságtól, 
engedetlenségtől, tétlenségtől, eltéréstől és elhajlástól, eltérí-
téstől és elhajlítástól! Emeld ki, tisztítsad ezekből és összes 
bűneikből, lelkük minden vakságából, tévedéséből, akadá-
lyából, oktalanságából! 

Tedd őket erőssé, hatalmassá, határozottá, bátorrá és győzel-
messé a gonosz szellemekkel és összes ellenségeikkel szem-
ben!

Te magad harcolj érettük, kelj védelmükre, őrködjél fölöttük, 
szabadítsad ki uralmuk és befolyásuk alól, ragadd ki minden 
kelepcéjükből!

Add meg nékik, hogy szeplőtelen lélekkel, ártatlan szívvel, tiszta 
testtel, elméd, szíved, szemed, ajkad, minden érzéked és képes-
séged fegyelmében, akaratod készségében, hűségben és nagylel-
kűségben, egész lényed egyszerűségében, alázatában s igényte-
lenségében legyenek Szent Fiad és szeplőtelen Jegyesed Szívének 
„rabszolgái”, Szívünknek gyermekei: kezdve a legméltatlanabbtól 
a legfőbb angyalon át az Egyház látható fejéig, a pápáig! Ámen.
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Szentélyünkért 

Szűz Máriával és Szent Józseffel

Hű József, légy Művünk ura,
Szentélyünk patrónusa!
Egyetértő, engesztelő,
alázatos, engedelmes,

szeplőtelen, szent szeretet,
fűzze Hozzánk, Bennünk egybe,

örökre a szíveiket!

Jézus felé mutass utat,
gyámolítsd az ellankadtat,
küzdelemben légy vezérük,

szenvedésben erősségük!
Átadják e hely kulcsait,

bajtól-kártól óvd meg őket,
bűnveszélyben fogd kezüket!

Árassz rájuk Isten-áldást,
erényekben gyarapodást!
Imádságos csönd és béke

Szentélyünknek legyen éke!

Ajánld őket Szent Szívének,
S engesztelő Szülőjének,

Szenthegyünknek minden háza
Názáretnek legyen mása. Ámen! 

     →
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Jöjj! Segítsél Mária!
Engesztelő Szűzanya!

Égnek, Földnek Királynője!
Bűnös világ Megmentője!

Jöjj, cselekedj általa,
cselekedjél általuk, 

hogy veled mindent vállaljanak!

Működj bennük Szentélyünkért:
az Irgalom nagy Művéért!

Jöjj és építs, Mária!
Művét végzi gyöngye kezük,

ne lankadjanak: maradj velük!
Jöjj, élj bennük, Mária!

Engesztelő Szűzanya!
Égnek, földnek Királynője,

bűnös lelkek Térítője!
Jöjj! Magasztald Atyádat!

Dicsőítsd meg Fiadat!
Kérjed értük Szentlelkünket!

Ők is Veled engeszteljék,
dicsőítsék fölségünket! Ámen!
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Az angyalokkal kötött 

szövetségünk imája

Ebben az életben rendkívül fontos szerepe van az 
angyaloknak. Ők Krisztus szolgái. 

Mi Krisztusként felszólíthatjuk őket az életünkben való 
részvételre. Ők látják és átfogják azokat a szándékokat, 

amelyeket mi hitben gyakorlunk. 
Kölcsönösen segíthetünk egymásnak.
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A SZÖVETSÉGKÖTÉS IMÁJA

Ó, boldog SZENTHÁROMSÁG! A Te végtelenül szent Öleden, 

Isteni Üdvözítőnk, JÉZUS! A Te szerető Szívedben, mivel 
Szíved „Isten Szent Temploma”,

Szeplőtelen Édesanyánk, Mária! A Te királynői szíved élő 
„Oltáránál”, szeplőtelen lelked Isteni-Élet-Örvényeiben egy-
begyűlünk az Ég összes angyalaival, valamennyien letérde-
lünk, és Szent József atyánk áldott „királyi – papi” kezében a 
Feszületre helyezzük Szent Mihállyal a kezünket!

Ővele, az ő angyali személyében, az egész angyalvilággal, 
és külön-külön minden egyes angyaltestvérünkkel is  örök 
szövetséget kötünk! (Megújítjuk, és még szorosabbra vonjuk 
örök szövetségünket!)

Minden egyes testvérünk nevében is, minden ember iste-
ni érvényű papi képviseletével és helyettesítésével az Angya-
loknak, Főangyaloknak, Hatalmaknak, a Trónoknak, Keru-
boknak, Szeráfoknak és a három legfőbb Angyalnak   örök 
hűséget esküszünk!

De kölcsönösen is felesküszünk - angyalok, emberek - 
egymás segítésére, szolgálatára, imaszövetségre és munka-
szövetségre, „hadi-szövetségre”: védelemre és győzelemre, 
szeretetszövetségre, életszövetségre, végtelenül megszentelt 
életfeladatunk, Isten – szolgálatunk arányos együtt végzésé-
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re, végtelenül tökéletes, állandó együtt-gyakorlására, hogy 
Szent József oltalma és vezetése alatt Mária Krisztusi s Szent-
háromságos Életét éljük a „szeretet rabszolgaságában”!

Így adunk és szerzünk végtelenül tökéletes imádást, hálát, 
vigasztalást, szeretetet, engesztelést, világgyőzelmet, világ-
uralmat, örök megdicsőítést Jézus Szívének és a Szenthárom-
ság teremtetlen Szeretetének az Oltáriszentségben! 

Hogy ezzel a szövetségünkkel a Háromszemélyű Egy Is-
tent és a Bárányt, a Szeretet örök Áldozatát, Isteni Királyun-
kat, Főpapunkat, Testvérünket, Jézust, Máriával és Józseff el 
együtt pillanatról pillanatra, mindig többen, mindig jobban, 
végtelenül tökéletesen megismerjük, szeressük, vigasztaljuk 
és magasztaljuk, egészen méltóan tiszteljük, megháláljuk, ki-
engeszteljük és szolgáljuk a Szenthegyen, az Irgalmas Szere-
tet Szentélyében, a Szenthegy összes műveiben, világszerte a 
legméltóságosabb Oltáriszentségben, minden Misztériumá-
ban, egész Élet – Teljességében!

Hogy örökre megdicsőítsünk az Égben,  a Tisztítótűzben, 
a Földön, örök győzelemmel a poklokban is, s összes ellen-
ségei fölött, hogy így legyen Krisztus a Minden Mindenben, 
mint az Oltáriszentség Isteni Királya, jobbján Máriával, bal-
ján Józseff el, ezáltal pedig Isten legyen a Minden Mindenben 
a legszentebb Színek alatt (az Oltáriszentségben), Szereteté-
nek végtelen nagy Szentségében örökkön – örökké! Ámen. 
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Napi parancs az angyalokhoz

Üdvözlégy, Mária!          Magasztalja lelkem!

Az angyalok Isteni Királyának „napi-parancsa” az összes 
angyalhoz, melyet most rajtunk keresztül mond ki

Szent Mihály angyalfejedelem, a mai nap angyalai és az an-
gyalok egész világa (Élet, Szó és Szeretet Angyala, Szeráfok, 
Kerubok, Trónusok, Uralmak, Erősségek, Fejedelmek, Hatal-
mak, Főangyalok és angyalok, mint „Hófehér Sereg”)! 

Halljátok a végtelen fölségű Isteni Király „hadiparancsát” 
Isteni Szóként „szívetek élő kelyhe fölött”! (Ebben az évben 
„hétszerte” jobban, ma még bensőbben!)

Napról-napra egyre hathatósabban  egyesüljetek legméltat-
lanabb szolgátok s e „kisded nyáj” minden tagjával, összes 
dicsőült, tisztuló és földön élő embertestvéreitekkel, ebben a 
végtelenül tökéletes Szív-tiszteletben! A korábban kifejezett 
szándékaink teljessége szerint legyetek egyek a teljes vigaszt, 
engesztelést, imádást, tiszteletet, hálát és elégtételt nyújtó 
Örök Megdicsőítésben! Legyetek egyek az egész teremtést 
átfogó, végtelen szent Istenszolgálatban! 

Sajátul kapott, egyre növelt Szentháromságos – Krisztusi 
Mindenetekkel még hatalmasabban keljetek védelmére és 
megmentésére szövetségeseiteknek: Egyházunknak és az 
egész emberiségnek!  
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Nap mint nap, ma még eredményesebben  harcoljatok értük 
– valamennyien – a gonoszság mindenféle támadása, kísér-
tése, cselvetése, megtévesztése, erőszakoskodása idején!

Még győzelmesebben álljatok őrt szellemükben, lelkükben, 
szívükben, testükben, szentélyükben, hajlékukban, ottho-
nukban, szentélyük, hajlékuk, otthonuk körül!

Az „angyali órák” minden pillanatában, ma még gazdagab-
ban fogadjátok be Isteni Kincseinket, Szentháromságos – 
Krisztusi Fényünket, Szeretetünket, Életünket, és még mé-
lyebben verjetek gyökeret a látható világban, és testvéreitek 
és szövetségeseitek lélektengerében!

Egyre jobban és jobban legyetek bennük és velük, előttük 
és mögöttük, jobbukról és baljukról, fölöttük és körülöttük! 
Egyre hathatósabban legyetek sérthetetlen pajzsuk, sisak-
juk, páncéljuk és vértezetük, győzhetetlen váruk, győzelmes 
kardjuk és győzelmi lobogójuk!

Nap nap után mindig hatékonyabban legyetek irgalmas sze-
retettel angyali „Üdvözítőjük”,  Mária közvetítésével Krisztus 
mása,  Krisztus másaként a Szentháromság, és így egyre nyil-
vánvalóbban arányos együttműködő „missziós” munkatársuk!

És nap mint nap egyre esedezőbben kérjétek, büntesse vég-
telenül szent Isteni Haragunk és Átkunk a gonoszság összes 
túlvilági és evilági táborait mindazzal, amit Egyházunk és 
embertestvéreitek ellen elkövettek! 
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Égi seregek Fejedelmei! Ti hajtsátok ezt végre! Győzelmes 
Fehér Lovas  hófehér Serege! A végtelen fölségű Isteni Ki-
rály „Zászlói” alatt, mind a kettőt hordozva, Misztérium-
fegyvereinek imádandó ereje által, a legsúlyosabbakat is 
harcbavetve, Szeplőtlen Fogantatásunk sátántipró világha-
talmával és a királyi József vezetése alatt, egészen odaadot-
tan, a legszorosabb egységben, tökéletesen alárendelten, az 
Isteni Élet és a Krisztusi Misztériumok győzhetetlen „Fegy-
verzetével” fölövezetten,  a sátánt és az összes többi gonosz 
szellemet, akik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, örök 
diadaljelként, „isteni kegyetlenül”, tömegesen taszítsátok az 
örök kárhozat mélységeibe, hogy soha többé ne csábíthassák 
el a lelkeket és a nemzeteket!

S mint a „missziósok” „hófehér serege”, a szerencsétlen em-
berlelkek milliárdjait végtelenül irgalmas Szívünk  rendkívü-
li eucharisztikus kegyelmeivel szabadítsátok ki rabságukból, 
összes kelepcéjükből és minden befolyásuk alól! Az egész te-
remtett világot ragadjátok ki uralmuk alól!

Az emberlelkek millióit és milliárdjait védelmezzétek, té-
rítsétek, tisztítsátok, gyógyítsátok, tanítsátok, erősítsétek! 
Valamennyit vezessétek föl a legbensőbb egyesülésre Jézus 
irgalmas Szívével, a legmagasabb Istenbirtoklásra, Szenthá-
romságunkban egyetlen Isteni Fő uralma alá, az egyetlen Ti-
tokzatos Testbe! 

A végtelenül szent Papságban és a végtelenül szent Áldozat-
ban - a legszentebb és legméltatlanabb  színek alatt (a Szent-



95

ostyában és a méltatlan hívőben) - rejlő Isteni Szentségünk 
világhatalmával így lépjetek föl!

Minden felajánlásban, Áldozatban, Áldozásban, örvénylő 
Szentháromságos - Krisztusi Jóságunk, Szeretetünk és Irgal-
munk világüdvözítő Isteni Erőivel így lépjetek be szövetsége-
seitek életébe, az egész emberiség történetébe!

Összes Isteni Szándékainkat állandóan hordozva, és arányos 
együttműködésünkkel szüntelenül együttvalósítva szerezze-
tek Atyátok Szívének, Királyotok Szívének, Oltáriszentségi 
Szívünknek világgyőzelmet, világuralmat, világmegújulást, 
végtelenül tökéletes vigasztalást, örök megdicsőítést, teljes 
megdicsőülést! Ámen. 

†   †   †
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A gonosz lelkek elleni 

harc Jézus Szent Sebeivel

Végtelenül szerető, végtelenül szeretett, mérhetetlenül le-
alázódó és mérhetetlenül megalázott Szívű örök Egyszülöt-
tem, föláldozott Bárányunk!

Örök viszonzásképpen egy pillanatra sem szűnünk meg 
végtelenül szent Személyeinkben Veled együtt, neki és nekik 
adott isteni Mindenünkkel, végtelenül szent Atyai „vonzás-
sal”, átistenítő Ajándékozással, a Szentlelkünk lobogó, ör-
vénylő Szerelmével, és viszonzó Isteni Küldetéseivel, végte-
lenül megszentelt és megdicsőített Papságod által, Mária és 
József Szíveinek küldetése révén mindent végezni, mint meg-
alázott Szíved végtelenül tökéletes Tiszteletét, Megvigaszta-
lását, Megdicsőítését!
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Erre a legméltatlanabb szolgánkat, ennek legalkalmatla-
nabb, leghiányosabb szolgálatát is úgy vesszük igénybe, vi-
lágszerte az összes szent szolgálatot úgy használjuk fel,  min-
den egyes  „Fői - papi” Tettedet, és a „főivé – papivá” emelt, 
erkölcsileg közönyös tetteket is úgy szándékoljuk és úgy vé-
gezzük együtt szeplőtelen Anyáddal és szűzi Nevelőatyáddal, 
összes angyal és ember gyermekeinkkel, mint Te!

És ily módon ezzel nem szűnünk meg Istenemberi Szí-
vedhez, Sebeidhez, összes Misztériumaidhoz egészen oda-
vonzani, szorosan odafűzni, bennük Szíved hatalmába adni, 
Uralmad alá rendelni minden angyal és ember szívét, és 
minden egyes teremtett valót. Abban a hitvalóságban tesszük 
ezt, hogy Szívedből, Misztériumaidból, mint Üdvözítő For-
rásaidból örökön-örökké győzelmes Isteni Élet, Isteni Fény, 
Isteni Szeretet és Szentség árad, minden Szavadat és Ígérete-
det beváltod, és hogy Szíved dobbanásainak ellenállhatatlan 
„zörgető” hatalma van. 

Ugyanakkor megújítjuk azon állhatatos könyörgésünket, 
amelynek teljesítését megígérted (v. ö. Lk 11, 9-13), és amely-
nek teljesüléséért Szíved dobbanásaival évek hosszú-hosszú 
során át lankadatlanul zörgetnek. 

Végtelen szent LÁBSEBEDBE legyen belehelyezve min-
den ellenünk harcoló „vezér”, „vezérkar”, ezek összes egyház-
üldöző és hitet ölő, erkölcsöt pusztító szervei, szellemi irá-
nyítók és a végrehajtók láncolata, azok minden egyes egyházi 
vagy világi tagja, országszerte, Európa-szerte, világszerte, 
mindenki, aki ellenséged! Hogy mint ellenségeddel, hamar 
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végezz velük: terítsd le őket, ahogyan a tarzusi Sault leterí-
tetted!

Isteni Sajtótaposó! Isteni Szegletkő! Valamennyien legye-
nek Lábad alá helyezve, hogy annyiszor és annyiszorosan 
zuhanj rájuk, zúzzad és tapossad össze őket mindenestül, 
ahányszor és ahányszorosan Ellened és ellenük támadnak!

Azonban embergyermekeink  legyenenek  lelkük szerint, 
az összes ember lelkével együtt  Lábsebed imádandó Örvé-
nyeibe egyre jobban belecsókolva, hogy - örök bizonyságul 
- mindig többen és minél hamarabb hazataláljanak, megtör-
jön fölöttük  a „világ fejedelmének” hatalma! Ezért  a  Sebért 
bontakozzék ki a Világ Győzelmes Királynőjének és a Királyi 
Józsefnek világuralma, meg az angyaloké, ezért a legméltat-
lanabb ajakkal szeplőtelenül megcsókolt Sebért, s így ők egy-
re nagyobb számban üdvözüljenek!

A Lábsebed Üdvözítő Forrásaiból kiáradó Isteni Élet Erő-
ivel angyalaink zúzzák szét hatalmukat, alázzák meg gőgjü-
ket, bontsák meg soraikat és szórják szerte őket, rontsák le 
összes műveiket és tépjék ki valamennyi palántájukat, ame-
lyet  nem mi ültettünk!

Végtelenül megszentelt és végtelenül megdicsőített győ-
zelmes Keresztjeleiddel, papi Ajkad fúvásával, bármely 
Misztérium – Fegyvered alkalmazásával (Ef 6,13), angyala-
ink arányos közreműködése folytán  legyen mindannyiszor 
világszerte hétszeresen mindaz „visszamérve” (Lk 6,38) a 
gonosz szellemeknek, minden művüknek, összes szellemi 
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áramlataiknak és evilági táboraiknak  - „Isteni kegyetlen ösz-
szezúzással, szétmorzsolással” - amit  Egyházunk meg az em-
beriség ellen elkövettek és elkövetnek, és a  m ó d  is, ahogy 
elkövetik (mert amilyen mértékkel mérnek, azzal visszamé-
rik nekik)!

Angyalaink! Világszerte minden Keresztjel Isteni Erejével 
hétszeresen legyen leleplezve minden hamisságuk, cselveté-
sük, hétszeresen legyen meghiúsítva minden szándékuk, ter-
vük, hétszeresen legyen ellenük fordítva minden, de minden 
művük, alkotásuk, és sikerük - elsősorban belül a lelkekben!

Angyalaink! Egy-egy megölt magzatért, erőszakosan kiol-
tott emberéletért, vagy rabszolgaságba hurcoltért világszerte 
minden egyes leheléssel (Szentlélek küldéssel) „Isteni ke-
gyetlenül” legyen  megölve, azaz örökre és végleg a „második 
halálba” vetve 7 – 7 ördögi lény, kezdve a legveszedelmeseb-
bektől!

Angyalaink! Minden egyes – Általunk is szándékolt, ille-
tőleg megáldott, vagy elfogadott, megszentelt – kapocs szét-
bontásáért (házasság, család, papi hivatás, szerzetesi fogadal-
mak, stb) „Isteni kegyetlenül”  legyen 7 – 7 ördögi kapcsolat 
örökre szétvágva Isten fegyvereinek erejével, kezdve a legszi-
lárdabb, legszorosabb kapcsolatuktól, ördög és ördög, ördög 
és ember között!

Angyalaink! Minden egyes rontásért (papi lélek, gyermek, 
ifj ú, hit, erkölcs) hétszeresen szálljon a megrontó démonok-
ra Isteni Haragunk egész Tüze, végtelen súlyú „malomköve”, 
és a káromlásokért  „Isteni kegyetlenül” hétszeresen verje az 
egész sátáni tábort végtelenül szent Átkunk: örök Igénknek, 
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az Isteni Királynak Átka (Mt 25,41 és 21,19) és Szentlelkünk 
átka is (108. zsoltár)!

Angyalaink! Minden egyes megakadályozott jóért és em-
beréletért, és a gonoszság minden egyes mindenféle terjesz-
téséért hétszerte nagyobb fokban legyenek a gonosz lelkek, 
velük együtt emberszövetségeseik is, a túlerő alkalmazása 
miatt, végtelen Túlerőnkkel szabadságukban gátolva,  a hat-
ni tudók megkötözve, kiutasítva, kitiltva, angyali felügyelet 
és kormányzat alá rendelve, félelemmel, rémülettel betöltve, 
tanácskozásuk összezavarva, szétszórva, szavuk, írásuk, va-
lamennyi eszmeterjesztésük megbénítva, elszigetelve, med-
dővé téve, minden erőszakoskodásuk megtorolva, összes el-
járásaik ellenük alkalmazva:  így legyenek „lefegyverezve és 
nyilvánosan pellengérre állítva” (Kol 2,15) és végtelen- mér-
hetetlen eucharisztikus Jóságunkkal, Irgalmunkkal és Szere-
tetünkkel annyival nagyobb fokban legyen a gyermekek, if-
jak, felnőttek, haldoklók lelke meg a teste is, és minden egyes  
teremtmény befolyásuk, hatalmuk, uralmuk alól kiszabadít-
va, és annyival nagyobb fokban legyen terjesztve, növelve 
minden igaz hit, bűnbánat, bizalom, jóság, erény, szeretet, 
életszentség – amennyivel a Bárány Szívének végtelenül tö-
kéletes Tisztelete, Papsága, Világhatalma, Felhatalmazása, 
Háromságos Isteni Életünk Gazdagsága, Tevékenysége, Ol-
táriszentségi Jelenlétünk ebben a legméltatlanabb szolgánk-
ban egyetlen keresztjellel vagy áldással, egyetlen megszentelt 
szóval, angyalaink arányos együttműködése következtében, 
a fölindított s megkötött Isteni szándékok alapján  fölötte áll 
minden egyes és valamennyi pokoli tábornak!
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Végtelenül szent, imádott KÉZSEBEDBE belecsókolunk 
minden gyermeket, ifj út meg édesanyát, igaz hitében táma-
dott, örök üdvösségében veszélyeztetett minden lelket, em-
bert, családot, papot, Krisztus-hívőt, hogy az innen kiáradó 
Isteni Élet Erőivel és Hatalmával angyalaink szabadítsák és 
védelmezzék őket, valamennyiüket  tanítsák, megtérítsék, 
tisztítsák, gyógyítsák, megszenteljék és fölvezessék a legben-
sőbb egyesülésre Istenemberi Szíveddel, és a legmagasabb 
birtoklásra Szentháromságunkban! 

Végtelenül szent OLDAL- ÉS SZÍVSEBEDBE belecsó-
koljuk egész Egyházadat, Fejével és a püspöki kollégiummal 
együtt, a szinódusok, konferenciák, bizottságok és a Szent-
szék tagjaival meg angyalaikkal, a keresztény közösségeket 
vezetőikkel, pásztoraikkal, főpásztoraikkal, meg angyala-
ikkal, mindazokat, akiket papságodban részesítesz,  ezzel a 
„kisded nyájjal” és angyalaikkal, hogy a kiáradó Isteni Élet 
Erőivel és Hatalmával angyalaink annyira újjáalkossák és 
egyesítsék, hogy ne lehessen ráismerni!

Végtelelenül szent és végtelenül drága Vérző Sebeid árán, 
ó, mentsd meg az egész bűnös emberiséget, ezzel a szegény, 
bűnös szolgáddal együtt!

 
Mutasd meg Dicsőséges Szent Sebeid végtelen Hatalmát!
Nyiss ajtót az állhatatos zörgetésre!
Váltsd be Isteni Szavadat, váltsd be Isteni Ígéreteidet!  

Ámen.
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Mindenszentek litániája

Máriás atya az 1960 évek elején Pannonhalmán élt a fel-
oszlatott szerzetesek szociális otthonában. Kertészeti segéd 
munkásként éltem ott. 

Az atya szerkesztett egy mindenszentek litániáját, amely-
ben a neki kedves szenté avatott szentek mellett helyet fog-
laltak az otthonban meghalt, általam is ismert „hétköznapi” 
öreg szerzetesek. Engem nagyon megragadott litániája, job-
ban tudtam szentekként nézni az ott meghalt atyákra. Máriás 
atya felsorolását nem közlöm, hiszen ismeretlenek. 

Célszerű minden közösségnek, egyénnek megszerkeszteni a 
saját mindenszentek litániáját őseikből, ismerőseikből, a kö-
zösség elhunyt tagjaiból. A litánia második részét közlöm.

Apostolok, Tanítványok, apostoli atyák! 
    - Könyörögjetek értünk!
Egyházatyák, Egyháztanítók, Egyházi írók!
Az Igehirdetés, katekizmus, Lelkigyakorlatot tartók!
Pápák, Püspökök, Papok, Remeték, Szerzetesek, Szüzek!
A Szent Liturgia, Krisztus hívők uniója!
Hittudósok, Hittanítók, Hitvédők, apostoli lelkek!
Szentírás, Mi Atyánk, apostolkodás szentjei, és angyalaik!
Művészet, zene, nyelv megdicsőült szentjei!
Színészek, előadók, énekesek, rendezők!
Gyakorlati élet üdvözült szakemberei!
A bűnbánat és a dialógus szentjei!
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Az uralkodás, kormányzás, vezetés, védelem szentjei!
Üdvözült királyok, uralkodók, fejedelmek!
Államfők, államférfi ak, hadvezérek az égben és a tisztító-
tűzben! 
Égiek és tisztulók, mint Oltáriszentségünknek, és Benne terem-
tetlen Szeretetünknek, Szívünknek angyalai és üdvözültjei!
Minden szentek, a megtestesült Ige Istenemberi Szívének an-
gyali és üdvözültjei!
Minden szentek, a Bárány összes Misztériumának Máriával s 
Józseff el átistenültjei, és átistenítői!
Élet, Szó, Szeretet Angyalai!
Szeráfok, Kerubok, Trónusok!
Uralmak, Erők, Fejedelmek!
Hatalmak, Főangyalok, Angyalok!
Dicsőült és tisztuló lelkek összes seregei!
„Győzelmes hófehér Sereg”, Szentek Közössége, mint az Oltá-
riszentségünk Átistelnülői, Átistenítői! 
    - Könyörögjetek értünk!
(Könyörögjünk. )

Összes üdvözült Angyalok, Szentek, Tisztulók!
Oltáriszentségünk üdvözítő forrásaiból minden pillanatban 
örökkévaló „Talentumként” egyre gazdagabban fogadjátok be 
összes isteni kincseinket: Isteni Bárányunkat, vele együtt Szent-
háromságos Mindenünket, magatok és mindenki számára.

Szeplőtelen Királynőtöket és a királyi Józsefet követve erre az 
isteni szóra „emelkedjetek föl” és a végtelenül tökéletes Szív 
tisztelettel egyre nyilvánvalóbban lépjetek be minden ember, 
minden család, egyén és az egész emberiség életében!
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Krisztus által élve szentháromságos Életünket, könyörögje-
tek védjetek, segítsetek, cselekedjetek, gyümölcsöztessetek, 
kamatoztassatok, harcoljatok és építsetek és győzzetek rend-
kívüli Kegyelmeinkkel!

Minden tevékenységük középpontja, Boldogsága, Ereje, 
Mindene, Szívünk legyen a Legméltóságosabb Oltáriszent-
ségben.

Ebben az Életben valósuljon meg az emberiség Szeretettel, és 
Irgalommal teljes Eucharisztikus angyali üdvözítése.

Épüljön föl szentélyünk, valósuljon meg a szenthegy összes 
Műve, teljes eucharisztikus örök kibontakozása, az egész 
mindenség eucharisztikus újjáalkotása.

Szüntelenül védjétek és támogassátok legméltatlanabb szol-
gátokat és a „kisded nyáj” minden egyes tagját ebben a vég-
telenül megszentelt szolgálatban, hogy „külső szolgálatával” 
(tetteivel) mindig jobban végezze „belső szolgálatát” (isteni 
szándékolását) a legmagasabb kor határáig, az idők végéig, 
mert bármely pillanatban eltávolodhat tőlünk, is, tőletek is és 
megkezdődhet örök kárhozatba zuhanása. 

Ámen.

†   †   †
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FÜGGELÉK

Ehhez az imamódhoz segítség, ha tudatos bennünk az 
Úr Jézus eucharisztikus gondolata, tevékenysége, és az a 

személyi azonosság, amit ott él velünk.

1. elmélkedés

Eucharisztikus áldozat

Máriás atya találkozott az eucharisztikus Krisztussal. Ez 
a találkozás nem egyszeri élmény, hanem igen mély, tartós, 
szoros életközösség lett, abból következően, hogy az atya 
nem vehetett  részt a társadalom életében, sem a társadalmi 
eseményekben, sem egyházközségi, sem szerzetesi közösség 
életében. Az eucharisztikus Krisztussal való találkozásban az 
Úr Jézus igen mélyen feltárta előtte eucharisztikus tevékeny-
ségét. 

Az Eucharisztia ősi, izraelita háttere a héber pásztorok 
tavaszi bárányáldozata, mielőtt a Kaukázus déli lejtőiről fel-
mentek a hegyek közé, a hegyi legelőkre. Átvonulás, pászka 
az ünnep neve. Később a rabságból a szabadságra való átvo-
nulás lett a pászka Izrael történetében.  Az Úr Jézus az utolsó 
vacsorán emberi természetében kivonul a világból és átvonul 
az ő szentháromságos, istenfi úi, tökéletes életébe. 

Jézus pászkája egyrészt roppant egyszerű, másrészt igen 
bonyolult esemény. „Roppant egyszerű” bekapcsolódni a 
szentháromságos közösségbe, mert a Szentháromság végte-
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len egyszerű. A Szentháromság a legegyszerűbb a létben. Van 
benne egy isteni én, isteni személy, akit atyának nevezünk 
az Úr Jézus tanítása nyomán. Az atyának nyilván van fi a. Ez 
a fi ú is isteni személy. Az isteni atyának egy isteni fi a van. 
Ez a fi ú a második isteni, szentháromságos személy. Az atya 
nyilván életet ad a fi ának, ezért atya ő, és ezért fi ú a fi ú. Mind-
ez természetesen szeretetből történik. A fi ú „természetesen” 
visszaszereti az atyát. Most kezdődnek a problémák. A Fiú 
mindent az Atyától kap, a szeretetet is, amivel visszaszereti 
az Atyát. Mivel Isten egyszerű, egyetlen isteni szeretete van, 
ez a szeretet ugyanaz a szeretet, amivel az Atya szereti Őt. Ha 
az Atya szeret vele, akkor atyai, ha a Fiú szeret vele, akkor 
fi úi. Ez a szeretet isteni természet, erő. Ez a szeretet „az egy-
szerűség kedvéért” a harmadik isteni személy, a Szentlélek. 
A Szentlélek egyszerre isteni természet, isteni erő, isteni sze-
retet és isteni személy. A Szentháromság szeretetközössége 
az örök élet. Ezen kívül semmi sincsen. Ha teremtenek, az 
véges, zárt valóság, ami különbözik az isteni személyektől, 
természettől, s a teremtett természet nem vesz részt az isteni 
életben, hanem éli a maga zárt, véges életét. A teremtett va-
lók számára az örök élet (más módon kifejezve magunkat, 
bekapcsolódás az isteni életbe, másképpen a természetfeletti 
élet) azt jelenti, hogy a véges személyek bekapcsolódnak 
ebbe az „isteni szeretetközösségbe”, és részt vesznek ben-
ne. Az Atya, Fiú és Szentlélek azzal az „egyedi” szeretettel 
szeretik a teremtményeket, mint egymást. Mi a keresztség-
ben kapjuk meg ezt az isteni természetet. 

Jézus átvonulása a teremtett természetből az isteni ter-
mészetbe (zsidó szóval pászka) igen bonyolult esemény az 
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emberi életben. Magának Krisztusnak sem volt egyszerű ese-
mény az átvonulás, de neki nem elég magának átvonulnia, 
hanem magával kellett vinnie új Mózesként Isten bűnbe esett 
népét, ami majd történelmi folyamatban jelenik meg a szí-
nen. Még ennek az átvonulásnak az előképe, a Mózes vezeté-
sével lejátszódó pászka is mérhetetlen nehézség forrása volt 
Isten, Mózes és a nép számára. Mennyivel problematikusabb 
esemény Krisztus átvonulása az örök életbe népe élén! Ennél 
is nagyobb probléma, hogy a Szentháromság közösségében 
át kell élni a végtelen isteni szeretetet, mert akkor veszünk 
részt benne, ha átéljük, megéljük, hiszen az a szeretet az örök 
élet, ha nem veszünk részt benne, nincs örök élet! 

Mindezeket az elvontnak tűnő, de nagyon is konkrét fel-
adatokat élte meg az Úr Jézus nagycsütörtök este az izraelita 
vallási közösségben az utolsó pászka-vacsoráján. Szent János 
nagyon szépen rajzolja meg ezt az estét: „Jézus tudta, hogy 
eljött az ő órája, hogy átmenjen a világból az Atyához” (Jn 
13,1). A szentháromságos szeretetben tökéletes önátadással 
kell szeretnie a Fiúnak az Atyát, mert a szentlelkes szeretet 
végtelen szeretet, „ezzel kell megérkeznie a szentháromsá-
gos közösségbe”. Ez az önátadó szeretet a Szentháromságban 
végtelenül boldog szeretet, de a földön az önátadás önma-
gunk feláldozását jelenti. Jézusnak nem kellett gondolkod-
nia, hogyan élje meg az önmagát teljesen odaadó szeretetet 
az Atyával szemben, hiszen készülődtek a főpapok és szolgá-
ik, hogy elfogják, megöljék. „Csupán” annyit kellett tennie, 
hogy ne menjen el közülük, és ne rendeljen ki tizenkét ezred 
angyalt, akik esetleg megölik a főpapokat, hanem engedje, 
hogy elfogják és megöljék. 
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A fi lozófi a szerint az emberi tevékenység a cél kitűzésé-
vel kezdődik, ezt követi a végrehajtás. Rutin tettek előtt nem 
fejezzük ki külön a célt, de nagy horderejű tettek esetében 
eldöntjük, hogy azt a tettet végre akarunk hajtani. Krisztus az 
utolsó vacsorán kimondta, felindította a célt, amiért kereszt-
halálát elvállalta, megélte. 

Jézus a vacsora végén kezébe vett egy darab kenyeret, és 
azt mondta, hogy ez az én Testem, amelyet áldozatul adok. 
Most csak arra a mozzanatra összpontosítjuk fi gyelmünket, 
hogy Jézus Teste áldozat, Istenért való áldozat. Ezen a föl-
dön előbb-utóbb minden és mindenki áldozattá válik, és 
azt nyeri meg, amiért áldozta az életét. Ha véges, üres, bűnös 
dolgokért áldozta, akkor azt nyeri meg. Az Úr Jézus az Atya 
akaratának teljesítéséért, a Szentlélekért áldozta egész életét, 
halálát. Az Úr Jézus a Szentlélek erejét megszerezte, az Ő em-
beri természetéé lett a Szentlélek végtelen ereje, szeretete, 
hatalma teljesen. Jézus emberi természetét újjáteremtette, 
végtelen méltóságra emelte az átélt Szentlélek. Az Úr Jézus 
emberi természete elnyerte a mindenütt jelenlét képességét, 
ahol befogadják. Megkapta az isteni mindentudást, hatalmat 
a Szentlélek ereje felett. Jézus az Isten Fia, aki emberi ter-
mészetet vett fel, aki emberi természetén keresztül egyszerre 
vesz részt a szentháromságos szeretetközösségben második 
isteni személyként, és ugyanakkor az emberi közösségnek is 
tagja. 

Jézus az emberiség főpapja. A főpapnak képviseleti joga, 
feladata, közvetítő szerepe van Isten és emberek között. A fő-
pap képviseli, helyettesíti, elvégzi az Isten-szolgálat ügyeit az 
emberiség javára. 
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Amikor az Úr Jézus azt mondta, hogy Testem értetek ada-
tik, ezzel a kifejezéssel felindította a szándékot, hogy főpap-
ként áldozatába bekapcsolta a híveket, az emberiséget. Jézus 
új áldozatot rendel. Jézus az Ő népe nevében, népe élén saját 
áldozatát adja kereszthalálában népéért, és vonul át az örök-
kévalóságba népe élén. 

Az Úr Jézus az utolsó vacsorán csak ennyit mondott: „Ez 
az én testem”. Mindenki benne volt szándékában, de nem 
személy szerint külön-külön, mert emberi értelemmel kép-
telenség felfogni az egész emberiség minden tagját. A feltá-
madása után az Úr Jézus isteni személye, az isteni természet 
hatalmával, mindentudásával, mindenkit legkisebb részlete-
iben is ismerve, szeretve folytatta, amit az utolsó vacsorán 
elkezdett. 

Az Eucharisztiában Jézus az Ő isteni méltóságával, a 
Szentlélek üdvözítő szeretetével, az emberiség látomását 
hordozva magában, az egész emberiséget el akarja vezet-
ni, hogy mindenki teljesen bekapcsolódjon, részt vegyen a 
szentháromságos életben. Jézus szentségi jelekben könyö-
rög, ad hálát, engesztel, dicsőít azokkal, akik befogadják, 
a világ üdvösségéért. Krisztus az üdvösség titokzatos tör-
vényei szerint átisteníti azt, aki, ami áldozatával azonosul, 
ami áldozatának részévé válik.  

Jézusnak végtelen isteni méltósága van, végtelen isteni 
érdeme van az Atya előtt, és a Szentlélek isteni természete 
működik személyében. Minden a megtestesülés törvényei 
szerint játszódik le. Krisztus pászkájában, átmenetelében az 
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örökkévalóságba felindította a szándékot, hogy az egész em-
beriséget, akik hittel befogadják, átsegíti ezen az úton, hogy 
eljussunk az örök életre. Az Eucharisztiát hívő embereknek 
rendelte, akik hisznek benne, befogadják és követik. 

Az embernek a hiten keresztül kell elfogadni, befogadni, 
bekapcsolódni Jézus életébe. Amilyen mértékben a hívő fel-
fogja, befogadja, tevékenykedik az Úr Jézussal, olyan mér-
tékben vesz részt az Ő Szentháromság megtapasztalása felé 
tartó életében.

†   †   †
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2. elmélkedés

Ezt cselekedjétek!

Most lesz szó Máriás atya imakarizmájának a lényegéről, 
a Krisztussal való személyi azonosságról. A Krisztussal való 
személyi azonosság azt jelenti, hogy az Úr nemcsak partner-
ként akar szerepelni kapcsolatunkban, hanem oly módon, 
mértékben lép be életünkbe, nyílik meg felénk, hogy sze-
mélyi azonosságot él velünk, és élhetünk vele, belőle. Ez a 
lényeg, amennyiben ezt aprópénzre akarjuk váltani és gya-
koroljuk. Máriás Lajos atya imakarizmája számomra nem 
aprólékos elmélkedés, gondolkodás gyümölcse volt, hanem 
egy villanás eredménye, az Úr Jézus megnyitotta előttem en-
nek az imamódnak értékét s ajándék voltát. Értelmileg, mint 
minden karizmát, ezt is nehéz kifejteni.

Az a tény volt Máriás atya felismerésének kiindulópontja, 
gyökere, hogy amikor a pap kimondja az átváltoztatás szava-
it, akkor Krisztusként mondja ki: ez az Én testem, s nem azt 
mondja, hogy ez Krisztus teste.  Ugyanilyen fontos megvilá-
gosodás, hogy Krisztus nemcsak az átváltoztatás pillanatá-
ban tevékenykedik a papban, mint saját személyében, hanem 
a továbbiakban is vállalja a személyi azonosságot a pappal.  
Krisztus vállalja a személyi azonosságot az átváltoztatás után 
is, ha a pap igényli. A hívő is élheti Krisztus életét. Itt több 
új mozzanat van a megszokott szemléletünkhöz képest. Az 
Oltáriszentséget csak szolgálati pap hozhatja létre egy ostyá-
nyi kenyérből.  De Krisztus minden királyi pappal, minden 
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hívővel vállalja a személyi azonosságot a szentáldozásban 
és a szentségimádásban is, továbbá minden emberi tevé-
kenységében. A hívő Krisztusként ajánlhatja fel, mutat-
hatja be Krisztus áldozatát a saját és a világ nevében, a 
világ fokozatos átistenítésére. Erre azért van szükség, mert a 
világ üdvösségét ki kell érdemelnie az Egyháznak az Atyá-
tól. Csodálatos rangja, tevékenységi lehetősége van a hívek 
királyi papságának! A Mennyei Atya Krisztusként látja, sze-
reti a Krisztussal személyi egységet élő hívőt. Elmondja róla, 
hogy ez az Én szeretett fi am, akiben kedvem telik. Az Atya 
megáldja őt, amikor Krisztusként tevékenykedik. A pap egy 
darab kenyeret konszekrál, változtat át Krisztus Testévé. A 
hívek királyi papságának közösségén keresztül konszekrálja, 
változtatja át az Úr Jézus az egész teremtett világot üdvtörté-
neti folyamatban hatalmas „szentostyává”!

Ennek a személyi azonosságnak az igazsága azonban nem-
csak az átváltoztatás tényében található meg homályosan. 
Utaltam korábban a világvégi ítéleten mondottakra, hogy 
Jézus mindenkivel azonosul. Az utolsó vacsorai beszédben 
is találunk rá utalást: „Fülöp kérte: „Uram mutasd meg ne-
künk az Atyát, az elég nekünk.” „Már olyan régóta veletek va-
gyok – felelte – és nem ismersz Fülöp? Nem hiszed, hogy én 
az Atyában vagyok, s az Atya bennem? A szavakat, amelye-
ket hozzátok intézek, nem magamtól mondom, s tetteket is az 
Atya viszi végbe, aki bennem van. Higgyétek, hogy én az Atyá-
ban vagyok, s az Atya bennem... Bizony mondom nektek: Aki 
hisz bennem, ugyanazokat a tetteket viszi végbe, amelyeket 
én végbevittem, sőt még nagyobbakat is végez” (Jn 14, 8 sk). 
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„Legyenek mindnyájan egy.  Amint Te Atyám bennem vagy, s 
én benned, úgy legyenek ők is bennünk. Megosztottam velük a 
dicsőséget, amelyben részesítettél, hogy egy legyenek, amint mi 
egy vagyunk: én bennük, te bennem, hogy így ők is teljesen egy 
legyenek, s megtudja a világ, hogy te küldtél engem, és szereted 
őket, amint engem szerettél.” (Jn 17, 21,22,23) 

Nem csupán Máriás atya karizmája és biblikus idézetek 
alapozzák meg, hogy imádkozhatunk isteni személyekként, 
hanem az isteni természet is. Ismételjük át! Az Isten a lehető 
legegyszerűbb. Van benne adva egy Atya, akinek egyetlen Fia 
van. Az Atya szereti a Fiút, ahogy kétszer is mondta. A Fiú 
szereti az Atyát, ahogy többször is elmondta, szóval és tettek-
kel. Az Ő szeretetük a Szentlélek. Amikor a Fiú visszaszere-
ti az Atyát, akkor nincs neki az Atya szeretetétől különböző 
saját szeretete, amivel szereti az Atyát. Ő azzal az egyetlen, 
„egyedi” szeretettel szereti vissza az Atyát, amit az Atyától ka-
pott, amivel az Atya szereti Őt. Ez a Szeretet a Szentlélek. Mi 
a keresztségben megkaptuk a Fiú isteni szeretetét, a Szentlel-
ket, hogy azzal éljünk, mint a sajátunkkal, azzal szeressük az 
Atyát. Ugyanazzal a szeretettel szeretjük, mint a Fiú szeret. 
Ez a szeretet az enyém. Mondhatom, hogy Atyám, szeretlek 
isteni természetemmel, de mondhatom Fiúként is, hogy sze-
retlek, Atyám a fi úi szeretetemmel. Mondhatom a saját ne-
vemben, hogy szeretlek Jézusom, és mondhatom Atyaként, 
hogy szeretlek, Egyszülöttem. Ebben az esetben az Atyával 
azonosulva szerettem a Fiút. Ebben az imamódban mindig 
az érdemen van a hangsúly: Szentháromságos személyek-
ként mérhetetlen rangja, méltósága, érdeme van imánknak, 
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a szentháromságos személyeknek pedig lehetőség, hogy 
bennünk is megdicsőíthetik egymást. Jó tetteinknek nem az 
a felemás erkölcsi értéke a lényege, amit teszünk, hanem a 
szentháromságos személyek azonosulása tetteinkkel, ami is-
teni értéket ad azoknak. 

A misztikusok néha megkapják, hogy átéljék ezt a valósá-
got a hétköznapi életben. Foucauld atya megtérése után el-
ment a tuaregek közé, ahol korábban idegenlégiós tiszt volt, 
hogy rajta keresztül jelen lehessen az ő igen szeretett testvére, 
Jézus a tuaregek között. Kikó, a neokatekumenatus alapítója 
indítást érzett, hogy elmenjen Madridba, a nyomornegyedbe 
lakni. Egy bádogkunyhó lett a szállása. Volt, hogy mínusz 5 
fokos hidegben csak azért nem fagyott meg, mert 5 kóbor 
kutya feküdt rá. Misztikus élményben megkapta, hogy Jé-
zus az ő élményén keresztül akar jelen lenni a nyomorultak 
között, és meg akarja élni életüket. Jézus nemcsak jelen volt 
Kikóban, Jézus volt a Kikó, benne élte át emberként a nyo-
mornegyed életét. 

Az Úr Jézus személyi egysége velünk az alapja, forrása an-
nak az egyedülálló, végtelen szoros kapcsolatnak, ami egy-
részt Isten és ember között, másrészt ember és ember között 
létezik az Istenben. 

Amikor Isten az EMBERRŐL beszél, az alatt az egész em-
beriséget érti, az egyén csak sejtje annak. Krisztus Titokzatos 
Teste nem elméleti szöveg, hanem valóság, amiben szoro-
sabb kapcsolatban vagyunk Krisztussal és egymással, mint 
a saját testünk tagjainak egysége. A személyi egység miatt 
fejünk valóban Krisztus, mi pedig valóban tagjai vagyunk. 
A személyi egység miatt helyettesíthet bennünket valóságo-
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san az Úr Jézus Isten előtt, és a személyi egység az alapja, 
hogy Krisztus érdemeit, mint sajátunkat ajánlhatjuk fel az 
Atyának. A hívek királyi papokként képviselhetik az egész 
emberiséget Isten előtt.

Máriás Lajos jezsuita atya megkapta azt a karizmát, hogy 
ezt az azonosságot rendkívül intenzíven átélje, és gyakorolja 
az Oltáriszentségben, az Egyház javára. Jézus Krisztus nem-
csak az Eucharisztiában éli velünk a létegységet, hanem az 
igehirdetésben, egyéb szentségek kiszolgáltatásában is, de 
Máriás atya az Eucharisztiában kapta meg.

 Krisztus nem az Egyház tagjaitól megkülönböztetve ön-
magát lakik bennük, mint hajlékban, és tevékenykedik tőlük 
függetlenül. Krisztus az Egyház tagjain keresztül akar tevé-
kenykedni, mint saját testében. Krisztus a házastársakat a há-
zastársak szeretetében akarja szeretni.  Krisztus nem önmaga, 
hanem papjain keresztül misézik, az igehirdetőkön keresztül 
evangélizál, hívein keresztül akar segíteni a szegényeken, be-
tegeken. Krisztus nem csupán jelen van az Egyházban, ha-
nem Ő személyi azonosságot vállal velünk, s azt akarja, hogy 
mi kezdeményezzük közös tevékenységünket. Amit egynek 
tettetek vagy nem tettetek, nekem tettétek illetve nem tet-
tétek. Krisztus annál teljesebben kibontakozik Egyházában, 
minél teljesebben átveszik Életét az Egyház tagjai, és élnek 
vele, élnek belőle, mint sajátjukból. Az Egyház élete papi élet, 
királyi papság vagyunk, a  világért kell tevékenykedünk. A 
hívek a hitükön keresztül felszabadítják a bennük élő Krisz-
tust, mert minél nagyobb a hitük, annál több jót tud tenni 
rajtuk keresztül. Amennyiben a híveknek gyenge a hite, an-
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nál jobban leárnyékolják Krisztust, annál kevésbé tud rajtuk 
keresztül tevékenykedni.

Máriás atya meg volt győződve, hogy ezzel az euchariszti-
kus tevékenységgel irányíthatja a világ eseményeit, ami igaz, 
csak jól kell érteni. Hajlamosak vagyunk rá, hogy e világi cél-
jaink érdekében aprópénzre váltsuk hatalmunkat.  

Krisztusnak üdvözítő hatalma van. Aki eljut az üdvösség-
re, abban e világ tökéletlen léte megszűnik, ebben a bűnbe 
esett világban meghal, ami többnyire igen fájó esemény. 

Minden emberi tevékenység egy szándékkal kezdődik. 
Amit szándékolunk, azzal azonosulunk. Amikor Krisztus 
üdvözítő szándékával azonosulunk, akkor a megtestesült Is-
tennel azonosulunk, aki átistenít bennünket. Ez az esemény 
az üdvösség történetében valósul meg a megtestesülés törvé-
nyei szerint. A megtestesülésben Isten alulról, belülről kiin-
dulva, lélektől lélekig, először a személyt isteníti át, majd ez 
kisugárzik a testre a halál után. Az üdvösséghez szükség van 
Krisztus üdvözítő hatalmára. A meghaláshoz erkölcsi erő és 
karizma kell.

Krisztusnak volt ereje, hogy odaadja életét, úgy haljon 
meg, hogy teljesen átélje a Szentlélek végtelen szeretetét, és 
ezzel üdvözüljön. Van ereje, hogy Titokzatos Testében, az 
Egyházban élete összes halálát, kudarcát végtelen isteni sze-
retettel élje meg. Van hatalma, hogy a Szentlélek átélt erejével 
Életét visszavegye, egyházában feltámadjon. Van hatalma, 
hogy győzzön, megdicsőüljön és megdicsőítsen Egyházában. 
Krisztus szentsége kisugárzik. Aki befogadja, azt üdvözíti. 
Aki befogadta, abból kiárad arra, akiért felajánlották. Ennek 
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mértéke Isten akaratától és az embertől függ. Isten üdvözítő 
akarata nem automata.  

A földi élet a próbatétel ideje. Isten nekünk ajándékozza 
személyi méltóságát a szentségi színek alatt, hogy cseleked-
jünk vele, mint sajátunkkal, és ehhez ad némi karizmát. A 
hit homályában kell cserépedényben hordoznunk kincse-
inket, és élni, alkotni velük. Az isteni természet beteljesült 
birtoklása a próbatétel után következik be olyan mértékben, 
ahogy átéltük a szentségét hitben. Krisztus végtelen szentsé-
ge üdvtörténeti folyamatban üdvözítő értékként működik 
a halálon keresztül, olyan mértékben, ahogy megéltük, és 
üdvözíti a világot. Mindez Isten Országának keretei között 
valósul meg, ami földi áldást is jelent, halottak feltámadnak, 
betegek meggyógyulnak, szegényeknek hirdetik az evangé-
liumot. A Lélek ott fúj, ahol akar. Oda kell adni életünket 
Krisztussal áldozatként Isten Országának keretében. Nem 
szállunk le a keresztről. Krisztusként állunk az Atya előtt, és 
Krisztusként tevékenykedünk – ami végtelenül értékes, szent 
esemény. Természetesen erre a tevékenységre az Atya vonz 
bennünket Jézushoz, és a nekünk ajándékozott Szentlélek 
felkenése szerint folytatjuk tevékenységünket. Az Atya meg-
áldja Krisztust, s ennek meglesz az eredménye.

Röviden: Isten teremtő akarata megteremtette a világot, 
amivel létrehozta a természetet.  A Menyei Atya felkínálja 
nekünk, hogy kapcsolódjunk be a Szentháromság örök, vég-
telen boldog Életében: „Eleve arra rendelt minket, hogy  fi a-
ivá fogadjon Jézus Krisztus által” (Ef. 1,5). A bekapcsolódás 
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abban áll, hogy a hittel befogadjuk és átéljük az Úr Jézus Éle-
tét, ami átistenít bennünket. A világ átistenítéséhez szüksé-
ges, hogy a világ véges korlátai lehulljanak, ami a bűnbe esett 
világban a halálban következik be. Az utolsó vacsorán a Fiú 
Isten felindította a szándékot, hogy halálát az Atya iránti en-
gedelmességből, Őt megdicsőítve, végtelen szeretetvallomás-
ként éli át. Ezzel a világból átmegy az isteni Életbe, emberi 
természete átistenül. Továbbá felindította a szándékot, hogy 
mindezt az emberiség főpapjaként, népe közreműködésével, 
vele azonosulva éli meg. Az Úr Jézus az utolsó vacsorán, ami-
kor kezébe vette a kenyeret, felindította a szándékot, hogy 
minden pap összes miséjével azonosul. És felindította a szán-
dékot, hogy a királyi papság összes koncelebrációs tevékeny-
ségével azonosul. Szándék nyilatkozatát bennünk valósítja 
meg. Ez Krisztus világüdvözítő akarata, ami átisteníti azt, 
amivel, akivel azonosul. Mindez üdvtörténeti folyamatban, 
az üdvösség törvényei szerint bontakozik ki. 

Az üdvösség történetének legfőbb igazsága, ami felülír 
minden igazságot, törvényt, hogy a Mennyei Atya megdicső-
íti Fiát, akit végtelenül szeret, aki végtelenül sok szenvedést, 
megaláztatást viselt el, és visel el, hogy az Atya akaratát telje-
sítse. Az Atya oly módon is megdicsőíti Fiát, hogy mindent 
megtesz érte felfoghatatlan mértékben, ha Krisztusként ál-
lunk az Atya előtt. 

†   †   †
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