Engesztelő imaóra és fogadalomtétel (fogadalomújítás)
Bevezető ima:
Mint a SZENTHÁROMSÁG Gyermekei Engesztelő Családjának a tagja, a Szűzanya szeretetlángjával a szívemben,
belépek ebbe a lelki/misztikus engesztelő kápolnába. Együtt vagyok a Világ Győzelmes Királynőjével, minden
angyallal és szenttel, különösen Magyarország szentjeivel és szent őrangyalaival. Belépek a Szentkorona hatalmi
körébe papi (általános papságomból következő) lélekmentő szolgálattal, az áldozat tömjénes edényével (Jel 8,3-5), az
„ahogyan én szerettelek titeket” lelkületével. Belépek ebbe a lelki engesztelő kápolnába hittel, reménnyel, szeretettel.
Kérem ISTEN megdicsőítését, a lelkek kárhozattól való megmenekülését, a Regnum Marianum kiteljesedését, a sátán
megszégyenítését és az egész teremtés, az emberiség és az egyház Krisztus Királyságában való beteljesedését. Jöjjön
létre az Új Ég és az Új Föld, amelyben igazságosság lakozik (Jel 19,1; Iz 65,17; 2 Pét 3,13), szálljon le a Mennyei
Jeruzsálem a földre! (Jel 19,2)
Fogadalomtétel, a fogadalmak megújítása
Ez vagy a személyes lelkivezető, vagy a SZENTHÁROMSÁG Gyermekeinek Engesztelő Családja lelkivezetője előtt
történik ünnepélyesen. Érdemes ezeket a fogadalmakat legalább havonta megújítani, de ajánlatos hetente, vagy akár
naponta is, hogy egyre inkább átjárják mindennapjainkat, és valóban ezek szellemében éljünk.
A Te legszentebb színed előtt, Istenem, a Te irgalmas szeretetedtől indítva és az én lelkivezetőm előtt (vagy a
SZENTHÁROMSÁG Gyermekei Engesztelő Családja lelkivezetője előtt) én XY szabad akarattal le akarom
tenni a szegénység, a tisztaság, az engedelmesség és az engesztelés fogadalmát egy évre (később 3 évre).
Megígérem a szent szegénységet, különösen a lélekben való szegénységet és törekszem a gyermeki lelkületre és
bizalomra. Isten és az emberek előtt magamat semminek tekintem, és így imádkozom: „Uram, Te, aki a minden
vagy, irgalmazz nekem a bűnös semminek, akit a semmiből teremtettél, és add, hogy egyre inkább a Te szent
semmiddé váljak, és így Általad és Benned létezzem és cselekedjem. Megígérem, hogy a test, a lélek és a szív
tisztaságában élek. Megígérem, hogy minden lelki elöljárómnak engedelmeskedem, ha törvényesen, a
parancsok szellemében, Isten Igéje és az egyház igazi tanítása alapján parancsolnak. Megígérem, hogy
engesztelő életet élek Magyarország különleges hivatásának „Mária engesztelő országának” megfelelően.
Elfogadom az Úr kezéből mindazt, amit nekem ad, vagy megenged az életemben egységben azzal a szent
angyallal, aki az imák engesztelő csészéjét tartja a kezében (Jel 8,7). Egyesítem minden fájdalmamat Jézus és
Mária fájdalmaival és így ajánlom fel Neked Uram engesztelő áldozatként a Szűzanya Szeplőtelen Szívén
keresztül életemet és halálomat, életem minden napját és éjszakáját, minden gondolatomat, érzésemet,
szavamat és cselekedetemet engesztelésül. Úgy akarok szeretni Jézusom ahogyan Te szeretsz minket. Ámen.
Ezen bevezetők után imádkozzuk a fatimai angyal nagyon hatékony engesztelő imáját:
„ISTENEM, én hiszek Benned, imádlak Téged, remélek Benned és szeretlek Téged. Kérlek, bocsáss meg azoknak,
akik nem hisznek Benned, nem imádnak Téged, nem remélnek Benned és nem szeretnek Téged.
Legszentebb SZENTHÁROMSÁG, ATYA, FIÚ, SZENTLÉLEK! Teljes szívemből imádlak és felajánlom Neked
Urunk, Jézus Krisztus legdrágább testét és vérét, lelkét és Istenségét, amely a világ összes tabernákulumában jelen
van, engesztelésül a szidalmakért, az istenkáromlásokért a közömbösségekért, amelyekkel Őt megbántják. Jézus
Legszentebb Szívének végtelen érdemeiért és Mária Szeplőtelen Szívének közbenjárására könyörögve kérlek, térítsd
meg a szegény bűnösöket!”
Ima Magyarország Szent Őrangyalaihoz
Ó a szeretet és az irgalmaság ISTENE, Te minden nemzetnek (népnek) saját őrangyalokat adtál. Add meg
nekünk – Nagyasszonyunk ősi örökségének – a magyar nép őrangyalainak a közbenjárására és segítsége által,
hogy a szeretet lángja és a szeretet áldozata által beteljesítsük hivatásunkat a szent kereszt erőterében azáltal,
hogy úgy szeretünk, ahogyan Te szerettél minket és így éljük az engesztelés legtökéletesebb formáját. Így győzd
le általunk a világot, mentsd meg a lelkeket, és szabadíts meg minket a gonosz ellenség minden támadásától,
hogy elnyerjük az örök dicsőség koronáját. Ezt kérjük Tőled a mi Urunk, Jézus Krisztus, a Te Fiad által, aki
Veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben Isten mindörökkön örökké. Ámen
Egyéb szabadon választott imádságok

