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Bing atya lelkigyakorlata 1. nap 1. előadás 
 
Lucia nővér írt a végső harcról Caffarra bíborosnak, aki a Vatikánban Családi Élet Tanácsának volt az elnöke  

Isten meg akar menteni minden embert.  

 Ezt az odaszentelődés és az engesztelés által akarja  
 Fatima sürgető üzenete ez  

 Bing atyáék társasága II. János Pál pápától kapta megbízatást, hogy elvigyék Fatima üzenetét az egész 
földre.  

 A 2017-es fatimai jubileumi évben ezt a megbízatást Ferenc pápa is megerősítette. 6 fatimai Szűzanya 
szobrot megáldott, és ezek járják körbe az 5 kontinenst és Óceániát, hogy elvigyék az embereknek Fatima 
üzenetét.  

 Mivel ez nem sikerült a jubileumi évben ezért Ferenc pp. meghosszabbította ezt az időt (a fatimai szobrok 
útját) 2019 végéig  

A végső idők jellemzője: Hitehagyás és a sátán hatalmának megnövekedése  KEK 675       

 A hitehagyás különösen Európában jellemző  
 A sátán mindenütt támad  

 Az USA-ban rengeteg sátán szobor a repülőtereken  

A végső harc a sátán és az emberiség között a családok ellen zajlik  

 Lucia nővér Caffarra-hoz írt utolsó levelében szerepel ez. De a Szűzanya le fogja tapodni a sátán fejét  
 aki a házasságért dolgozik, azokat támadni fogják, de nem kell félni  

 A családi élet a társadalom alapja.  
 Ha a házasság felbomlik, a társadalom is felbomlik és az egyház is  

 Belgiumban a megkötött házasságok 71 %-a  felbomlik, pedig előtte katolikus ország volt.  

 Portugáliában is, ahol pedig elhangzott a fatimai üzenet,  69 % a válások arája  

 1957 ben Lucia nővér beszélt arról, hogy a házasság körüli harcban a Szűzanyának van a legnagyobb 
hatalma  

 A váláskor a gyerekekben egy nagy törés következik  

A büntetés a Bibliában  

 Isten büntetése szeretetből fakad  

 Akiket szeret, azokat megbünteti, hogy Isten gyermekeivé legyenek  
 Zsid 12,6-8  

 Az anya, hogy megakadályozza, hogy megégesse magát a gyerek, akár rá is üt. Nem azért, mert gyűlöli, 
hanem meg akarja óvni.  

A végső harcról van szó  

 Ebben az egyik győztes lesz, a másik vesztes.  
 Ma nincs középút  

Gyerek koromban olvastam Szt. Erzsébetről: Levette koronáját, amikor a templomba ment, mert Jézus a király  

 Amikor leszálltam a repülőgépről, éreztem a Szűzanya illatát  
 Letérdeltem, és meggyóntam ott a repülőtéren  
 Ezt még sose tettem meg az életemben  

Két utolsó menekvést adott Isten a végső időkben  

 Az engesztelést és a Szűzanya Szeplőtelen szívnek való odaszentelődést  
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 Mi az erősebb, a rózsafüzér, vagy a gépfegyver?  
 Ruandában imádkozták a rózsafüzért a szűzanya szobra előtt 200-an.  

 Rájuk szegezték a fegyvereket: „hagyjátok abba, különben megölünk benneteket”.  
 Imádkoztak tovább, tüzelni kezdtek, de a fegyverek nem sültek el.  
 Erre a gránátokat vették elő. Azok füstöltek, de nem robbantak fel.  

 Mostában (Málta)  
 A II. Világháborúban több bombát dobtak Máltára, mint Londonra  
 Az emberek mentek a templomba, a pap kitette az Oltáriszentséget.  

 4 bomba esett a templomra, de egyik se robbant fel. A 4. berepült a templomba oda az 
imádkozók elé.  

 Ki van állítva ma is a bomba, amelyik nem robbant fel  

Ebben az utolsó időben Isten Máriát adja nekünk. Ha nem hallgatunk rá, megbünteti a világot, h. megmeneküljünk a 
végső pusztulástól  

 A két eszközt Don Bosco is megkapta.  
 Mária tisztelet  
 Oltáriszentség  

 szentmise  
 szentségimádás  

 Lengyelországban két eucharisztikus csoda is történt a közelmúltban. Bing atya ott járt a közelmúltban, és ott 
hallotta a következő történetet. 

 Szt. Jácint domonkos szerzetes volt a tatárjárás idején. Azt mondták neki, meneküljünk a templomból, 
mert mindent felégetnek.  

 OK. De nem mehetek egyedül. Vitte magával az Oltáriszentséget. De hallotta, hogy megszólalt a 
Szűzanya szobra: vigyél engem is, megígérem, hogy nem leszek nehéz. Mentek utána a domonkos 
testvérek. Mikor a tatárokkal találkoztak azok leborultak, és ők áthaladtak közöttük.  

A Szűzanya Fatimában: Ne vétkezzetek többé, mentsétek meg a lelkeket!  

 Aquinoi Szt. Tamás: A bűn minden gonoszság forrása. KEK compendiuma 57  
 VI. Pál: a bűnön keresztül tud behatolni a sátán az Egyházba  
 A kegyelem az Istennek való engedelmességből fakad  

 békét, örömöt, rendet, csendet, békességet teremt bennünk.  
 A kegyelem sokkal erősebb a gonosznál  

 Isten ajándéka, amelyet imán, az áldozaton, a kiengesztelődésen az odaszentelődésen, az 
engesztelésen keresztül kapunk.  

 Pokol létezik, ezért ne vétkezzetek  
 a legtöbben a test bűnei miatt, a tisztátalanságon keresztül kárhoznak el  
 Szexuális felvilágosítás már a gyermekeket megrontja  

 Javasoltuk Trump-nak, hogy törölje el a szexuális felvilágosítást az USA-ban  
 A bűn következményei  

 Háború, keresztényüldözés  
 Háborúk percek alatt ki tudnak irtani népeket  

A háborúk elkerülésének a lehetősége  

 Odaszentelődés  
 Odaszentelni magunkat és az otthonunkat a két Szent Szívnek.  

 II. János Pál odaszentelte a világot, és Oroszországot 1984-ben a Szűzanyának 
 egy nagy robbanás a felajánlás után egy hadiszálláson 1400 km-re Moszkvától  

 a szovjet É-i csapatok fegyvereinek 2/3-a elpusztult, több száz tudós, technikus és helység is 
elpusztult. Ez a szovjet hadsereg II. Vh. után elszenvedett legnagyobb vesztesége volt. 

 1984 dec-ben meghalt a terveket kidolgozó tábornok rejtélyes körülmények között  
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 Csernenko elnök is hirtelen meghalt  
 Elpusztult rengeteg rakéta is.  

 A kubai krízis megoldását is nagy rózsafüzér imádkozás előzte meg.  
 2007-ben fokusimai atomerőműben volt robbanás  

 Ki akarták költöztetni a lakosokat  
 100 házat szenteltek a Két Szent Szívnek a környéken  
 A technikusok csodálkoztak, hogy ezekben a házakban nem volt radioaktív sugárzás  

 Elsőpéntek és elsőszombat  
 neveitek be lesznek írva az élet könyvébe  
 az Úr maga gondoskodik rólatok, csodák fognak történni  
 Bruno Fornosola kommunista volt, de a felesége miatt elvégezte az elsőpénteki felajánlásokat  

 megtért, XII. Pius, II. János Pál  is szentnek ismerték el.  
Az odaszentelődést és az engesztelést fogadják el utolsó fegyverként az Égiek  

 az engesztelő életmód kialakítása szempontjából a legfontosabbak  
 gyónás, mise, szentségimádás, rózsafüzér  

 a családokat odaszentelni és közösen engesztelni  

 odaszentelni az egyházmegyéket, a plébániákat  

 ezek által tud Isten megvédeni bennünket  

 Egy exorcistával beszélgetett, és az a kérdés került elő, hogy hogyan lehet megszabadítani a megszállott 
gyermeket.  

 Imádkozza a rózsafüzért  
 Mihelyt imádkozza velem a rózsafüzért, megszabadul  

 sokszor tapasztaltam  

 
Bing atya 1. nap 2. előadás 
 
Mik segítenek a végső lelki-szellemi harcban Isten és a sátán között?  

 Sokan nem látják a gonoszt, ezért azt gondolják, hogy nem is létezik.  
 1 Pét 5,8 üvöltő oroszlán  
 Az életszentség akadályai  

 a világ, a világiasság  
 saját akaratunk, önszeretetünk  
 sátáni támadások  
 Az első kettőről sokat olvashatunk másutt is, most a sátáni támadásokról lesz szó a továbbiakban.  

A sátán támadásai  

 A sátán a következő módokon támad  
 kisértés  
 megfertőzés  
 megszállás  
 Csak ha mi is akarjuk, akkor tud győzni  

 Isten teljes jóság közvetlenül nem akarhat rosszat (KEK compendium 97-98)  
 De megengedheti a rosszat, ha valami jót hozhat ki belőle  
 A legnagyobb erkölcsi gonoszság, amit megengedett, saját Fiának a meggyilkolása  
 Ebből a legnagyobb jó jött ki, a mi megváltásunk  

 Kísértés  
 Sugallatok által kísért az érzékeink által  

 megnyerő módon próbál bűnbe vinni  
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 Éppen ezért  
 Nem ehetünk mindent és akármennyit  

 testünk nem tudja befogadni, kiválasztja. Méreganyag formájában. Rák keletkezhet  
 A böjttel jót akar nekünk Isten  

 Nem olvashatunk el minden könyvet  
 sok van, ami a sátántól származik, megfertőződünk általa  
 csak jó könyvet olvassatok  

 Nem nézhetünk minden filmet  
 a pornográfia megfertőz  
 Vannak filmek, amiket sátánista emberek készítenek  
 Valt Disney és Harry Potter filmeket néztek kisgyerekek, és epilepsziás rohamaik lettek  

 pszichológiai betegség  
 De a sátáni megfertőződés jele is lehet  
 Megkérdeztem, hogy mikor kezdődött az epilepszia - Ezek után a filmek után  

 Nem barátkozhatunk akárkivel  
 Mindez amiatt, hogy ne veszítsük el Isten szeretetét  

 Isten azért adta a parancsokat, h. önfegyelmet gyakoroljuk  
 Kísértés  

 A sátáni kísértés jelei  
 kitartó  
 erőszakos  
 mindig valami újra szomjazunk, extrém lelki dolgokat vállalunk, amely túlzás  

 40 napig nem böjtölhetünk, mint Jézus  
 A túlzások a gonosz lelkektől jönnek  

 Mit lehet tenni a kísértésben  
 amikor semmi dolgom, én mindig imádkozom a rózsafüzért.  

 anyja mindent abban mért, hogy hány üdvözlégynyire van  
 mikor lesz kész az ebéd, mikor érünk oda  

 gyakori gyónás  
 lelki vezető  

 szent, máriás, tiszta, okos és imádságos  
 A bosszú, a visszaütés a sátán eszköze  

 szabadító szolgálat után hangokat hallottam, mozgott a szék, felemelkedett a könyv  
 egy CD-t tettem az irodámba, és megy ez a Cd  
 ez történt az autómban is. Ott is megy a Cd a rózsafüzérrel  

 A sátáni fertőzöttség (investigatio)  
 helyhez kötött  

 templom is lehet ilyen  
 egy westminsteri templomban becsapódnak az ajtók  

 személyek is megfertőződtek általa  
 egy koordinátoruknak 3 baleset egymás után a családban  

 maga, a felesége, anyja külön-külön - 3 autó ment tönkre néhány napon belül  
 Egy boszorkány egy halott ember ruháit tette a sekrestyébe  

 megáldottuk a sekrestyét, szabadító imát mondtunk, megtaláltuk a halott ember 
ruháit  

 megmutattuk a ruhát, és valaki felkiáltott, hogy az enyém  
 A Szent Pál székesegyházzal is történt ilyen Rómában  

 A sekrestyést megátkozták, epilepsziás rohamai lettek  
 A templomok Rómában nem az egyházé, hanem a kormányé, kivéve a Szt Pétert  
 Sok templomban ezért fekete miséket is tartanak  
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 A templomokért is kellhet szabadító imát mondani, a gyanús tárgyakat kidobálni  
 Ahol abortuszt végeznek (kórház, fürdőszoba)  
 Trump  

 a legfelsőbb bíróságban a többség már katolikus  
 bezáratott több abortusz klinikát  
 imádkoznak a kormányülések előtt. A felesége katolikus, imádkozza a rózsafüzért  

 Tárgyakhoz kötött fertőzöttség, pl. lakásban  
 Sok házban nem lehet imádkozni ilyen tárgyak miatt  

 más vallásokból jövő tárgyak hatásos tárgyai lehetnek a sátánnak  
 Óvatosnak lenni a Keletről küldött tárgyakkal, Buddha szobrokkal  

 Kómás állapotba került milliomos  
 Kínából jött vörös sárkányok a vázákon  
 15 ilyen volt a házban  

 Bing atya kalapácsot kért a feleségtől és összetörte őket  
 Utána kinyílt az ajtó és férje kijött, megkérdezte, ki ébresztette fel  

 Tarotkártya, kristálygömb, piramisok, hindu, aszték szobrok  
 Sok Buddha szobor, tigris, vörös sárkány egy milliomos házában  

 3 zsákkal gyűjtöttem össze  
 a saját fürdőszobában is egy nagy azték bálványszobor  
 Egy millió dollár értékű tárgyat gyűjtött össze, és távolított el  
 Az asszony előtte halálán volt, ezek után meggyógyult  

 chip  
 666  

 rádio frekvenciás azonosítókártya  
 Egy szingapúri gazdag üzletember gyerekeibe chipeket ültetett, hogy el ne 

rabolják őket  
 minden nap epilepsziás rohamok  
 az orvossal kivette, megszűnt az epilepszia  

 Példák tárgyakra, amelyek sátáni megfertőzöttséget hordozhatnak 
 összekeverése a vallási dolgoknak  
 sólámpa  
 Walt Diesney figurák  
 kristály  
 ISIS szem  
 különleges ábrázolású párnák  
 chili paprikához hasonló rózsafüzér  
 dinoszaurusz a hindu vallásban isten  
 tetoválás eredete sátáni. Ennek révén megszállottság lehet  

 Állatokhoz kötött fertőzöttség  
 Valaki azt mondta Bing atyának, hogy a fekete macskáimat és kutyáimat megszállta a gonosz 

lélek  
 Az állatok ártatlanok, de a sátán fel tudja használni a fekete macskát és kutyát  
 Mondjon szabadító imát értük, és tegyen rájuk Szt. Benedek érmet  

 Személyekhez kötött megfertőzöttség 
 Megszállottság  
 Védekezés a sátán támadásaival szemben  

 Észrevenni a fő bűnöket az életünkben, legyőzni ezeket  
 Türelemmel elviselni a szenvedéseket engesztelésül  
 Ha kegyelem állapotában van az ember, a Buddha szobrok se árthatnak  

 a halálos bűnnel együtt hatnak  
 De azért el kell távolítani ezeket a tárgyakat  
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 Ha tényleges megszállottságról van szó, a  püspöktől kell kérni engedélyt az exorcizmushoz  
 Malaki Martin így halt meg  

 VI. Pál titkára volt  
 otthagyta a papságot a látott botrányok miatt, de megtartotta a cölibátust  
 Kiesett az ablakon a 2. emeletről miközben exorcizmust végzett 

 Ha kegyelem állapotában van az ember, nem árthat a gonosz  
 Gyakori rendszeres gyónás, szent élet  

 Mt 4,48 Legyetek szentek, mint Mennyei Atyátok  

 
 
Bing atya 1. nap 3. előadás 
 
Társadalmak épülnek a bűn strukturájára  

 Las Vegas =  bűn városa  

Az emberiség jövője Fatima üzenetének a megtartásán múlik  

 személyes odaszentelődés, családok odaszentelése  
 Az engesztelő életmód elsajátítása, engesztelés első pénteken és szombaton  

Atomháború lehetőségei  

 Irak-Irán  
 Déli tengerekre való igények  

 Kína  
 USA  

Oroszország könnyen meg tudja szállni Európát  

 Erre vonatkozó próféciák  
 Elena Aielo  

 2011-ben avatta boldoggá a pápa  
 Európa, Oroszország, USA, Kína atomháborúban éghet  
 De ezen lehet változtatni megtérések, engesztelés által  

Megváltoztathatók a negatív próféciák  

 Ninive  
 követték Isten utasításait: bűnbánatot tartottak és engeszteltek  

 Szodoma- és Gomorra  
 Nem volt 10 igaz, engesztelő ember  

Ruanda teljes megsemmisüléséről is volt egy prófécia  

 Szűzanya megjelent: imádkozzatok, engeszteljetek  
 Egy éjszaka több mint egymillió embert gyilkoltak le  
 A püspök nem fogadta el a Szűzanya üzentét  

 bebörtönözték  

Az üzenet nagyon egyszerű  

 engesztelés és odaszentelődés  

A fatimai szobrok körbejárásának meghosszabbítása 2019 végéig  

 2020  
 Kína  

 ekkorra tervezi a támadásokat DK-Ázsiában  
 választások az USA-ban  
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 könnyen polgárháború lehet  
 megbénulhat az USA  

 Kína és Oroszország támadhat  

 Lehetőség, hogy valami rosszat megelőzzünk  

 Hogy védve legyünk, szenteljük oda otthonainkat, és legyenek elsőpénteki és elsőszombati engesztelések.  

A néhány évvel ezelőtti cunami  

 az odaszentelődés olyan, mint az ajtófélfák megkenése a bárány vérével  
 Előtte égi figyelmeztetést kaptak  
 Az óceán mélyén volt egy földrengés  

 400 km/h-ás szél  
 1,6 mo. ember pusztult el ill. vált hajléktalanná  
 Egy plébános engesztelő napokra hívta az embereket a két szent szív tiszteletére  

 szombaton és vasárnap 300 ember volt a templomban. Semmit nem tapasztaltak abból, ami 
kinn volt, csak hogy erős szél van. Ezért bezárták az ajtót és az ablakokat  

 Amikor reggel kinyitották az ajtót, nem ismerték fel a környéket, nem voltak épületek, utcák, 
mindenütt halottak  

 Volt egy család, akinek a háza oda volt szentelve  
 ez is teljes épségben maradt  

Ruandában az öldöklést azok élték túl, akik benn voltak az örökimádó kápolnában  

Nagaszakiban és Hirosimában két templom maradt épségben, ahol imádkoztak  

 

 

Bing atya 2. nap 1. előadás 

 

Engesztelés, szenvedés értéke  

 A legtöbb ember nem szereti a szenvedést.  

 A szeretet azt jelenti, hogy szenvedünk és engesztelünk.  

 Ha nem értjük meg a szenvedés értékét, haragosak, szomorúak leszünk, és azzal vádoljuk Istent, hogy 
szadista.  
 II. János Pál pápa Salvifici doloris enciklikájából  

 Jézus feltámadott testén az 5 seb azt jelenti, hogy tovább is szenved misztikus módon  
 A szeretetszövetség Isten irgalmában és igazságosságában fejeződik ki  

 Isten igazságos azáltal, hogy áldást ad a jóknak, átkot a rossznak  
 „Ha engedelmeskedsz parancsaimnak, áldott leszel, ha nem, átkozott."  

 Megbünteti a bűnöst szeretetből.  
 Ha nem tartjuk meg a 10 parancsot, meghalunk, mint a bika vagy a bárány  

 Vagy bikát, vagy bárányt áldoztak az Ósz-ben  
 elsőszülött, hibátlan, egy éves  
 ez a papságra vonatkozik, annak lényeges jegyeit tartalmazza  

Az engesztelés és a papság  

 Papszentelés  
 a pap olyan mint a feláldozott hímnemű állat az Ósz-ben  

 Isten kívánta, hogy hímnemű legyen  
 II. János Pál szerint két titok van, amit nehéz megérteni  
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 Szentháromság  
 Miért szenvedünk? 

 Miért engedte meg, hogy a Fia szenvedjen? 
 Mindnyájunk szenvedését magára vette  

 Isten azt akarja, hogy részesüljünk Jézus megváltó szeretetében  

A szenvedés dimenziói  

 erkölcsi, testi, lelki, mentális, pszichés  

 Az ember azért szenved, mert megosztotta Isten a  szeretetét vele, hogy megváltson a sátán fogságából  

 Jn 4,11 Isten szeretete nem olyan mint az emberi szeretet. Fiát küldte értünk.  
 Isten szeretete szenvedő szeretet  

 Miből tudod, hogy házastársad szeret-e?  
 abból, hogy mennyit szenved érted  
 Ilyen az anya szeretete  

 ha a gyerek szenved, azt szeretné, hogy inkább ő legyen beteg  
 II. János Pál  

 a nőnek nem a papság a feladata, hanem hogy szív legyenek a családban  
 az anya kiteljesedése, hogy örömmel tud szenvedni  
 Az apa is szeret, de értelmével  

 Isten megbünteti az igazat és a gonoszt is, mindegyik szenved, testileg, lelkileg, mentálisan, erkölcsileg, de 
nem egyformán  

 A szenvedésnek tisztító ereje van  
 KEK 398  
 II. János Pál: Az evangélium lényege a 2 szív szövetsége  

 az Ószöv-ben Izrael, és Isten között volt  
 Az Újszöv-ben Jézus és Sion leánya, Mária között volt  

 titok, hogy miért szenved az igaz, és esetleg többet mint a gonosz  
 minél többet szenvedsz annál  inkább kiveszed részed a megváltásból (Keresztes Szt. János)  

 XVI. Benedek  
 Jogunk van a gyógyuláshoz a szentségeken és a gyógyító szolgálaton keresztül  
 Vannak olyan szenvedések, amelyeket nem lehet meggyógyítani. Ez isteni ajándék.  
 A szenvedés Jézus 2. eljövetelével meg fog szűnni.  
 A szenvedés megváltó erejű  
 A gonosz szenvedése  

 büntetésből, és hogy megtérjen, hogy a lelke vesztét elkerülje  
 az igaz szenvedése  

 a szeretet próbája, a hit próbája. Megerősít, részesít az isteni szeretetben  
 ÓSz-ben Jób  

 a legigazabb ember volt  
 2/3- az elváltaknak, akik öngyilkosok lesznek, férfi  

 nincs szülési fájdalmuk  
 Szenvedés  

 Ósz-i szenvedés  
 büntetés a bűn miatt  
 átkot von magára  

 Újszöv  
 azért szenvedünk, hogy szeressünk engesztelésből, és levegyük az átkot  
 Ha valakit megátkoznak 40 napos böjt után biztos meggyógyul  
 10 nap kenyéren vízen böjtölés, ha nem működik, hosszabbítsd meg 40 napra  
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 Gyógyító ereje van a böjtnek  
 A szenvedés által megszabadul az ember a gonosztól.  

 a sátán fél a böjttől  
 A böjt ereje  

 gyógyít  
 megszabadít a gonosz uralma alól  
 Rendkívüli jelenségek is kapcsolódhatnak hozzá  

 pl. levitáció, bilokáció  
 3 gyűrű a házasságban  

 jegyesség gyűrűje  
 karikagyűrű a házasságkor  
 a szenvedés gyűrűje  

 ez által kapja az ember a legtöbb áldást  

Isten az Ó és az Újszöv-ben  

 Ószöv-ben  
 Igazságos, és ha az ember bűnt követ el, megbünteti. Ha lázad az ember, megmutatja, hogy 

Ő erősebb, hogy megtanulja az ember, hogy erősebb, ne keljen fel ellene  
 kisgyerek a judo-bajnok apja ellen  

 Az ember úgy gondolta, hogy félni kell tőle  

 Isten szeretet kezdettől, de meg kellett tanulnia az embernek a félelmet, mert megszegte a szeretet 
szövetségét.  

 ezért kivettetett a paradicsomból és meg kellett halnia  

 Hogy az ember ne haljon meg, egy bárányt kellett találni helyette  
 hibátlan, első szülött, egy éves  
 Ilyennek kell lennie a papnak  
 Káin és Ábel áldozata  

 Káin mindig panaszkodott  
 Ábel nem  
 Mi is szenvedhetünk panaszkodva, és panasz nélkül.  
 Ha nem nyitjuk ki a szánkat, akkor az is illatos áldozattá válhat  

 sss = sweat smelling sacrifice = édes illatú áldozat  
 A pap és az áldozat az Ó és Úszöv-ben  

 Az Ósz-ben a pap és az áldozat külön van  
 Az Úsz-ben a pap és az áldozat egy  

 Isten szeretetében elküldi Jézust, az Isten bárányát, hogy megmentsen a pokoltól  
 a pap öröme, hogy szenvedhet szeretetből  
 Pio atya remegett a mise alatt. Megkérdezték miért  

 Mert megyek, hogy meghaljak  
 A mise alatt folyt a vér a sebeiből  

 Amikor a pap bemutatja a szentmisét és ő is szenved, Isten irgalmából kegyelmet kap ő is.  
 Szenvedés az ÚSzöv-ben  

 Mi is bele kapcsolódhatunk Jézus engesztelő szenvedésébe  
 Jézus szenvedésével egyesítve ajánljuk fel szenvedéseinket  
 Uram, nem tudom, mi a te akaratod, de ha szenvedek, akkor a te akaratodban vagyok  

 üldöznek, rosszat mondanak rólam, nem panaszkodom. Tudom, hogy Isten 
ajándékként adja.  

 Ha a kegyelem állapotában vagyok, másokat gyógyítani tudok, ördögöt tudok kiűzni, 
bűnösöket tudok megtéríteni  
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 Egy 78 éves maffiafőnöknő megöletett 32 papot.  
 felajánlotta szenvedéseit Bing ezért az asszonyért  
 misét mondott érte, előtte meggyóntatta  

 Egy megszállottért éjszaka ajánlott fel misét  
 boldog Francesco Palaohoz fohászkodtam  

 legnagyobb exorcista  
 30 ezer beteget szabadított meg, 40 ezer embert más alkalommal  
 Hegyen imádkozott és böjtölt 40 napig  
 Mise alatt  

 Atyám Fiad meghalt ezekért az emberekért, fogadd el 
áldozatát értük  

 Reggel 6-kor telefonált a megszállott felesége  
 11-kor elkezdett hányni a férjem. Rengeteget hányt, és elhagyták a 

démonok  

 Szenvedéseinket mások szabadításáért, gyógyításáért is felajánlhatjuk  
 gyerekekért, apósért, anyósért  

 Angelika anya (Az Örök Ige Televíziós Hálózatot - Eternal Word Television Network 
– Global Catholic Network); EWTN, a nagy katolikus TV Társaság alapítója)  

 csomó probléma volt a családjával  
 a családomért szenvedek  

 ha még adsz szenvedést, azt is elfogadom  
 össze esett, kórházba került. Az orvos azt mondta, még 8 órája van  

 Magához hívta a gyermekeit: változtassátok meg az életeteket, 
megígérték  

 Minden nap misére mennek, 3 rózsafüzért mondanak naponta. 
Azóta mindnyájan a Tv társaságnak dolgoznak  

 ha szeretjük Istent, akkor szeretjük a keresztet is.  
 Sok probléma a családokban  

 engesztelj, ajánld fel a szenvedéseidet, biztos, hogy meggyógyulnak  
 Milyen szenvedésnek van értéke?  

 Amikor nem panaszkodik az ember  
 nem panaszkodom, tudom, Isten ajándékkánt adja engesztelésül  

 a szenvedés által a gonoszt is ki tudod űzni exorcizmus nélkül  
 A szenvedés elfogadása által gyógyítani tudok, ördögöt űzni, megtéríteni bűnösöket.  

 Sss - sweat smelling sacrifice - édes illatú áldozat  
 

 

Bing atya 2. nap 2. előadás 

A végső harc a sátán és Isten között a család területén zajlik  

Sok család azért bomlik szét, mert nem tudják elviselni a szenvedést.  

 Minden szenvedésnek van egy megváltó jellege, akkor, ha egyesítjük Jézus szenvedésével  

A válással a gyerekek mentális, érzelmi, pszichés téren megsérülnek  

 Ha 5 éves kor előtt következik be a válás, maradandó lesz a sérülés  
 Ha tizenéves éves korban valószínűleg drogozni fognak  

Gyógyulni akarunk, de érte nem akarunk tenni semmit, árat fizetni  

A szenvedés eredménye, ha jól viseljük, hogy szebb, érettebb, szelídebb lesz tőle az ember  
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Ha a szülők elválnak, a gyerekek egész életükben szenvedni fognak  

Az ördög belépési helyei a családba  

 1. Ha nem tudnak megbocsátani, sem a felek, sem a gyerekek  
 a gyerekek lázadóvá válnak  
 rendezetlen kapcsolatok alakulnak ki  

 több házasságból származó gyerekek nem jönnek ki egymással  
 a lázadó gyerek sok mindent megtesz, okkult dolgokat is  

 nem segítenek az exorcizmusok  
 egyesüljön újra a család  

 2. Kommunista v. szabadkőműves társasághoz való tartozás  
 a szervezethez való hűséget kívánnak, nem a családhoz való hűséget  
 Sztálin mondta, hogy Amerikát nem atombombával, hanem a családok tönkretételével kell legyőzni  

 pornográfia, abortusz, stb.  
 3. Trauma révén  

 méhen belül, vagy kívül  
 erőszakból, házasságtörésből született gyermekek,  
 lombik programban születtek  
 életét veszélyeztető betegség  
 elutasított gyermek  
 örökbe adás, árvaházba adás  

 4. személyes bűn, amely szokássá válik  
 szexuális rendellenesség  
 homoszexuális kapcsolatok révén  
 abortusz támogatása által  

 5. Rendellenes kapcsolatok révén  
 átkok, hipnózis, vérfertőzés  

Bing atya 2. doktori disszertációját kánonjogászként a másvallásúakkal való házasságokból készítette (disparitas cultus)  

 Japánok gyakran házasodnak Fülöp szigetiekkel, akik katolikusok  

A sérülés gyökereit kellene meggyógyítani, amiket a válás eredményez  

 A kereszt szeretete a legjobb gyógyszer  

Fiatal koromban gyógyító szolgálatokat végeztem  

 sok gyermek meggyógyult  
 visszaesnek, újra jönnek  
 Ezután próbáltam helyreállítani a házasságokat  

 ez tartósabb megoldás  

A gyógyulás legjobb útja az életszentség  

 legyetek szentek, min a mennyei Atya  

Hollywoodi színészek eladják a lelküket a sátánnak, úgy érnek el sikert  

 veszélyes karrier  
 Ezért nyitottunk ott örökimádási kápolnát  

Nebraskában beszéltem egy volt sátánista főpappal  

 Minden másnap meg kell gyilkolniuk egy gyereket  
 10.000 sátánista templom van az USA-ban  

 ki lehet számolni, hogy ez mennyi gyermeket jelent  
 Emiatt van a nagy gyerekkereskedelem  
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Sarah bíboros  

 Isten könnyen megbocsát  
 az ember néha  
 a természet soha nem bocsát meg  

 a természet megöl  
 Ha a természeti törvény ellen lázadunk, az megöl minket  

A válás nem megoldás, csak a problémák halmozása  

Rengeteg betegség a meg nem bocsátás miatt keletkezik  

 maga a meg nem bocsátás is betegség  
 cortison és adrenalin termelődik  

 ezek elpusztítják a fehér vérsejteket  
 az ellenálló képesség a betegségekkel szemben lecsökken  

 a rákbetegségek 61 %-a ebből fakad  
 ha haragos az ember, a sátán könnyebben tud támadni  
 tűz jön ki az ember szájából ilyenkor  

 magas vérnyomás, reuma, fejfájás, állandó fájdalmak  

Megbocsátó ima  

 Szívünkben mondjuk ki  
 Isten megbocsátok neked  

 Ha megengedett valamit, az is szeretetből volt  
 megbocsátok magamnak  

 néha nehéz  
 egy anya tolatott, elütötte kisgyerekét  

 vádolja magát, hogy megöltem a fiamat  
 „a te fiad ártatlan volt, ott van a mennyországban rád vár” 

 megbocsátok édesanyámnak, stb.  
 Isten színe előtt, belülről mondjam ki a megbocsátás szavait  

 Ajánljuk fel a fájdalmakat, amiket érzünk, engesztelésül  
 Ha most itt vannak, öleljük meg őket  

 az ölelés sokszor gyógyítja a sebeket  

 

(Ez az ima lefedi a megbocsátás legfontosabb területeit és másokat is eszünkbe juttat. Engedd, hogy a Szentlélek 
szabadon működjön és eszedbe jutassa azokat a személyeket vagy csoportokat, akiknek meg kell bocsátanod!) 

  

JÉZUS KRISZTUS ma azt kérem, hogy mindenkinek meg tudjak bocsátani az életemben. Tudom, hogy megadod az 
erőt hozzá, és köszönön, hogy Te jobban szeretsz, mint én önmagamat és nálam is jobban szeretnéd, hogy boldog 
legyek. 

 Atya, megbocsátok Neked, ISTENNEK, azokért az alkalmakért, amikor haláleset történt a családomban vagy nehéz 
időket éltünk meg, vagy anyagi nehézségekkel küszködtünk vagy úgy gondoltam, hogy büntetsz minket, de az emberek 
azt mondták „ez Isten akarata”, ezért mérges voltam, és nehezteltem Rád. Kérlek, tisztítsd meg ma szívemet és 
értelmemet. 

 Uram, megbocsátok MAGAMNAK bűneimért, hibáimért és gyengeségeimért, és mindenért, ami rossz bennem, vagy 
amit én rossznak gondolok. Megbocsátok magamnak minden babonás hiedelemért, szellemidéző tábla használatáért, 
horoszkópért, szeánszokon való részvételért, jövendőmondókhoz való folyamodásért, szerencsehozó tárgyak 
viseléséért. Elvetem magamtól ezeket a babonaságokat, és egyedül Téged választalak Uramnak és Megváltómnak. 
Kérlek, tölts el engem Szentlelkeddel! 
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 Továbbá megbocsátok MAGAMNAK azért, amikor hiába vettem a nevedet, nem mentem templomba, hogy imádjalak, 
megbántottam a szüleimet, lerészegedtem, paráználkodtam, házasságtörést követtem el, vagy homoszexuális 
cselekedetet végeztem. Te megbocsátottál nekem és ma én is megbocsátok magamnak.  

 Teljesen megbocsátok ÉDESANYÁMNAK. Megbocsátok azokért az alkalmakért, amikor megbántott, neheztelt rám, 
vagy mérges volt rám és minden alkalomért, amikor megbüntetett engem. Megbocsátok neki azért, ha a testvéreimet 
nálam jobban szerette. Megbocsátok azokért az alkalmakért, amikor némának, csúnyának, butának és a legrosszabb 
gyereknek nevezett, vagy azt mondta, hogy a családnak sok pénzébe kerülök. Megbocsátok azokért az alkalmakért, 
amikor azt mondta, hogy nem kívánatos gyerek voltam, véletlen vagy hiba folytán születtem, vagy nem az lettem, akire 
számított.   

 Megbocsátok ÉDESAPÁMNAK. Megbocsátom, amikor nem támogatott, nem szeretett, nem fejezte ki az érzelmeit vagy 
nem figyelt rám. Megbocsátok neki azért, ha nem volt ideje rám, nem foglalkozott velem, ivott, veszekedett vagy 
verekedett édesanyámmal vagy testvéreimmel. Megbocsátok neki a szigorú büntetésekért, azért, ha elhagyott minket 
vagy távol volt otthonról, ha elvált édesanyámtól vagy hűtlen volt hozzá.  

 Uram, megbocsátok TESTVÉREIMNEK is. Azoknak, akik elutasítottak, hazudtak velem kapcsolatban, gyűlöltek, 
nehezteltek rám, versenyeztek szüleim szeretetéért, bántottak vagy testi fájdalmat okoztak.  

Megbocsátok azoknak a testvéreimnek, akik túl szigorúak voltak velem, megbüntettek vagy bármi módon 
megnehezítették az életemet, nekik is megbocsátok. 

 Uram, megbocsátok HÁZASTÁRSAMNAK a szeretetlenségért, az érzelmek hiányáért, vagy amikor nem vett engem 
figyelembe, nem támogatott, nem kommunikált velem. Megbocsátom a hibáit, hiányosságait, gyengeségeit és minden 
olyan cselekedetet vagy szót, ami bántó vagy zavaró volt számomra. 

 Jézus, megbocsátok GYERMEKEIMNEK a tiszteletlenségért, engedetlenségét, szeretetlenségért, az odafigyelés, 
támogatás, kedvesség, megértés hiányáért, rossz szokásaikért, az egyház elhagyásáért és minden olyan rossz 
cselekedetért, amivel megbántottak. 

 Uram, megbocsátok házastársam rokonainak, anyósomnak, apósomnak, vejemnek, menyemnek és minden más 
rokonnak, akik szeretetlenül bánnak a családommal. Megbocsátom szavaikat, gondolataikat, cselekedeteiket vagy 
mulasztásaikat, melyek sérülést és fájdalmat okoztak.  

 Kérlek, segíts megbocsátani ROKONAIMNAK, nagyszüleimnek, nagynéniknek és nagybácsiknak, unokatestvéreknek, 
akik beavatkoztak családunk életébe, egyik vagy másik szülőmet ki akarták sajátítani, zavart keltettek vagy a szüleimet 
egymás ellen fordították.  

 Jézus, segíts megbocsátani KOLLÉGÁIMNAK, akiket nehezen viselek el, vagy az életemet megnehezítik. 
Megbocsátok azoknak, akik a munkájukat rám erőltetik, pletykálnak rólam, nem működnek együtt velem vagy 
megpróbálják elvenni a munkámat.  

 Uram, a SZOMSZÉDAIMNAK is meg kell bocsátanom. Megbocsátok nekik a hangoskodásért, a házuk 
elhanyagolásáért, azért hogy nem kötik meg a kutyáikat, átjárnak az udvaromon, nem viszik be a kukáikat, ítélkeznek 
és rosszat híresztelnek a szomszédokról.  

 Most megbocsátok minden papnak, egyházi személynek, szerzetesnek, a plébániámnak, a plébániai közösségeknek, a 
lelkipásztorunknak, a püspöknek, a pápának és az Egyháznak a támogatás, megerősítés hiányáért, a rossz 
szentbeszédekért, kicsinyességért, kedvesség hiányáért, vagy ha nem támogatták a családunkat lelkiekben, ha 
megbántottak engem vagy családomat, megbocsátok minden régmúlt eseményt.  

 Uram, megbocsátok mindenkinek, aki más MEGGYŐZŐDÉSŰ, más politikai nézeteket vall és megtámadott vagy 
nevetségessé tett engem, hátrányos megkülönböztetésben részesített, kinevetett, vagy anyagilag megkárosított.  

 Megbocsátok azoknak, akik MÁS VALLÁSÚAK, akik megpróbáltak megtéríteni, zaklattak, megtámadtak, vitatkoztak 
velem és a nézeteiket rám kényszerítették. 

 Ma megbocsátok azoknak, akik ETNIKAI megkülönböztetésben részesítettek, kicsúfoltak, faji vagy nemzetiségi alapú 
vicceket mondtak, családomat fizikálisan, anyagilag vagy érzelmileg bántalmazták,  

 Uram, megbocsátok minden HIVATALOS SZEMÉLYNEK, akik valamilyen módon ártottak nekem: orvosoknak, 
ápolóknak, ügyvédeknek, politikusoknak és köztisztviselőknek. Megbocsátok minden közszolgálatot végzőnek: 
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rendőröknek, tűzoltónak, buszsofőrnek, kórházi dolgozónak és különösen azoknak a szakembereknek, akik 
kihasználtak engem. 

 Uram, megbocsátok MUNKÁLTATÓMNAK, hogy nem fizet tisztességes bért, nem értékeli a munkámat, ha nem kedves 
és ésszerűtlen, ha mérges és barátságtalan, ha nem léptet elő és nem dicséri meg a munkámat.  

 Uram, megbocsátok jelenlegi és múltbeli TANÁRAIMNAK és OKTATÓIMNAK. Megbocsátom, ha megbüntettek, 
megaláztak, megsértettek, igazságtalanul bántak velem, nevetségessé tettek, némának vagy butának neveztek, 
kényszerítettek, hogy ott maradjak iskola után. 

 Uram, megbocsátok BARÁTAIMNAK, akik nem tartottak ki mellettem, nem tartják velem a kapcsolatot, nem 
támogatnak, nem voltak mellettem, amikor szükségem volt a segítségükre, pénzt kértek kölcsön, amit nem fizettek 
vissza vagy pletykáltak rólam.   

 Uram Jézus, különösen kérem a kegyelmet, hogy meg tudjak bocsátani annak a SZEMÉLYNEK, aki a LEGTÖBB 
SÉRÜLÉST OKOZTA az életemben. Add, hogy meg tudjak bocsátani annak, akit a legnagyobb ellenségemnek tartok, 
akinek a legnehezebb megbocsátanom, akinek sosem akartam eddig megbocsátani.   

 Uram, bocsánatot kérek mindazoktól, akiket megbántottam, különösen édesanyámtól, édesapámtól és házastársamtól. 
Különösen bocsánatot kérek a három legnagyobb fájdalomért, amit okoztam nekik.  

 Köszönöm Jézus, hogy megszabadítasz a meg nem bocsátás gonoszságától. A Te Szentlelked töltsön el 
világosságával, hogy értelmem minden sötét szegletét megvilágítsa. ÁMEN. 

 

 

Bing atya 2. nap 3. előadás 

 

A szenvedés hatásai  

 Keserűvé is tehet  
 Egy karizmatikus vezető nagyon komoly munkát végzett a családok körül  

 Szenvedések: meghalt a felesége, lánya elhagyta hivatását  

 Istent vádolta mindezért  

 Hallotta a szenvedés értékéről való elmélkedését Bing atyának  

 A keresztről szóló tanítás azoknak, akik elvesznek balgaság ugyan, de nekünk, akik 
üdvözülünk, Isten ereje (1 Kor, 1,18)  

 Jobbá is válhat tőle az ember  
 Fiatal koromban gyógyító szolgálatokat végeztem  

 Ezután próbáltam helyreállítani a házasságokat  
 A lelki vezetőm beszélt nekem a szenvedés értékéről  

 Könnyen vádoljuk Istent a keresztért, amit küld  
 Kr. keresztje könnyebb, mint amit mi ácsolunk magunknak  
 A kereszt ereje abban van, hogy Jézus a kereszten halt meg, hogy megváltsa az emberiséget  

 Iz 53,5 Az ős sebei által nyertünk gyógyulást  
 A kereszt az egyetlen út a gyógyuláshoz, szabaduláshoz, mert  

 szeretetből fogadta el keresztjét  
 Atyám én szeretem ezeket az embereket, helyettük én akarok a pokolra kerülni, amit 

bűneikkel kiérdemeltek  
 Jézus is lázadhatott volna az Atya ellen, de ő felajánlotta engesztelésül az emberekért  
 Veronica Juliani  

 Pater Piohoz hasonló  
 Amikor felismerte a kereszt értékét, kérni kezdte a szenvedést  

 Avilai Szt. Teréz szívsebzése  
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 Megtapasztalta a kereszt édességét  
 Keresztes Szt. János  

 add nekem a keresztedet  
 amikor ütnek, extázisba kerülök  
 ezért akarta Teréz is a keresztet  

 Rájöttem, hogy meg kell tanítani az embereket, hogy szeressék keresztjüket  
 mondok gyógyító imát is értük, de a kereszt édességére akarom megtanítani őket  

 Amikor elfogadjuk a keresztet egy fajta édesség tölt el bennünket  
 Veronika Juliani trilokálni is tudott tőle  

 Megtelt a kolostora hivatásokkal  
 A pokolba igyekvő lelkek helyett vállalta a szenvedést  
 20 év után megjelent neki Jézus és megköszönte, hogy azalatt senki se jutott a pokolba  

Odaszentelődés, engesztelés fontossága  

 Bing atya személyes példája  
 Hétvégi lelkigyakorlatokra megyek, de keddtől csütörtökik az Oltáriszentség előtt vagyok, és olvasom a 

nekem küldött leveleket. Felajánlom saját szenvedéseimet az ő szenvedéseikért  
 Többen köszönetet mondtak már érte nyilvános helyeken  

 Reggelenként mondjuk el ezt a rövid imát  
 Mindenem, amim van, a tiéd - II. János Pál Grignone Alajos nyomán  

 Totus tuus (nőnemű formában: tota tua)  
 Engesztelésül ajánljuk fel a misét, a szentségimádást, a rózsafüzért  

 Egy jó szentgyónás által megszabadulhatunk megkötöttségeinktől  

 Sabu nevű drogtól 48 órán át friss az ember, de elpusztítja az agysejteket, megszállottá válik tőle az 
ember  

 Egy ilyen férfi örökimádó kápolnába menekült  

 6 órán át önkívületeben volt, a plébános felébresztette, életgyónást végzett, ezután történt a 
végleges szabadulás  

 Ha lehetőségünk van rá, naponta szentmise, szentségimádás, hetente gyónás  

Magyarország az engesztelés földje, a Szűzanya földje, az odaszentelődés földje  

 Az odaszentelődés és az engesztelés elfogadása által újra megtapasztalhatjuk Magyarország dicsőségét  

 


