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fogadalomtétel szöv ege
Ez egy magánfogadalom, amelynek a letétele a személyes lelkivezetô,
vagy a Szentháromság Gyermekei Engesztelô Családja lelkivezetôje
elôtt 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 elôtt, Istenem, a Te irgalmas
szeretetedtôl indítva és Szentháromság Gyermekei Engesztelô Családja lelkivezetôje elôtt én XY szabad akarattal le akarom tenni a szegénység, a tisztaság,
az engedelmesség és az engesztelés fogadalmát egy évre
(késôbb 3 évre).
Megígérem a szent szegénységet, különösen a lélekben
való szegénységet és törekszem a gyermeki lelkületre és
bizalomra. Isten és az emberek elôtt magamat semminek
tekintem, és így imádkozom: “Uram, Te, aki a minden
vagy, irgalmazz nekem a bûnös semminek, akit a semmibôl 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 lelki elöljáróimnak
engedelmeskedem, ha törvényesen, a parancsok szelle
mében, Isten Igéje és az egyház igaz tanítása alapján
parancsolnak. Megígérem, hogy engesztelô életet élek
Magyarország különleges hivatásának, “Mária engesztelô országának” megfelelôen. Elfogadom az Úr kezébôl
mindazt, amit nekem ad, vagy megenged az életemben,
egységben azzal a szent angyallal, aki az imák aranyfüstölôjét tartja a kezében. (Jel 8,3-5) Egyesítem minden fájdalmamat Jézus és Mária fájdalmaival és így ajánlom fel
Neked, Uram engesztelô áldozatként a Szûzanya Szeplôtelen 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.
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int a Szentháromság Gyermekei Engesztelô
Családjának a tagja, a Szûzanya szeretetlángjával

a szívemben, belépek ebbe a lelki engesztelô kápolnába. Együtt vagyok a Világ Gyôzelmes Királynôjével,
minden angyallal és szenttel, különösen Magyarország
szentjeivel és Magyarország szent Ôrangyalával, aki
a papi szolgálatot kormányozza. Belépek ide általános
papságomból következô különleges lélekmentô szolgálattal, és az áldozat tömjénes füstölôjével a kezemben,
amely a szentek imájával van tele (Jel 8,3-5), az “ahogyan én szerettelek titeket” lelkületével. Mennyei Atya,
Szûz Mária Szeplôtelen Szíve által felajánljuk Neked
minden lélek nevében, minden lélekért számtalanszor,
szüntelenül Jézus legszentebb Szívét az Ô teljes szeretetével és minden szenvedésével, az Ô drágalátos Vérével,
minden érdemével, és az Ô eucharisztikus életével és
cselekedeteivel együtt, engesztelésül és elégtételül minden bûnünkért, és a Te szándékaid teljesülésére, a Te
megdicsôülésedre. Ámen.
Belépek ebbe a lelki engesztelô kápolnába hittel, remény
nyel, szeretettel. Kérem Isten megdicsôítését, 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)

I

stenem, hiszek Tebenned és imádlak Téged,

remélek Tebenned és szeretlek Téged. Bocsánatot kérek mindazokért, akik nem hisznek és nem imádnak,
nem remélnek és nem szeretnek Téged.
Legszentebb Szentháromság, Atya, Fiú és Szentlélek,
mély tisztelettel imádlak és felajánlom Neked a mi
Urunk, Jézus Krisztus drága Testét és Vérét, Lelkét és
Istenségét, aki jelen van a Föld összes tabernákulumában, engesztelésül a szidalmakért, szentségtörésekért és
közömbösségekért, amelyekkel Ôt megbántják. Jézus
Szentséges Szívének és Mária Szeplôtelen Szívének érdemeiért könyörgök a szegény bûnösök megtéréséért.
Ámen
I M A M A G YA R O R S Z Á G
S Z E N T Ő R A N G YA L A I H O Z
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szeretet és irgalmaság Istene, Te minden
nemzetnek (népnek) saját ôrangyalokat adtál. Add
meg nekünk – Nagyasszonyunk ôsi örökségének – a magyar nép ôrangyalainak a közbenjárására és segítségével,
hogy a szeretet lángja és a szeretet áldozata által beteljesítsük hivatásunkat a szent kereszt erôterében azáltal,
hogy úgy szeretünk, ahogyan Te szerettél minket és így
éljük az engesztelés legtökéletesebb formáját. Így gyôzd
le általunk a világot, mentsd meg a lelkeket, és szabadíts meg minket a gonosz ellenség minden támadásától,
hogy elnyerjük az örök dicsôség koronáját. Ezt kérjük
Tôled a mi Urunk, Jézus Krisztus, a Te Fiad által, aki
Veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben Isten
mindörökkön örökké. Ámen
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Mire hív?

· A Jézus Krisztussal és Édesanyjával egyesült engesztelô
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·

gy olyan lelki család, amely Magyarországnak,

mint Mária engesztelô országának ôsi hivatását – szem
elôtt tartva a lelkek mentését, üdvösségét – tekinti a legfontosabb feladatának. Ezt a fô célt a személyes megszentelôdéssel, az egyház szentségeinek a komolyan vételével,
bûnbánat tartással, szentmisén való részvétellel, szentségimádással, Szûzanya tisztelettel, napi imádságok végzése útján kívánja elérni. Különösen fontosnak tekinti a fô
célra való koncentrálást, és ennek érdekében az egységet.
E lelki család alap szentírási igéje:
“Ez az én parancsom: Szeressétek egymást, ahogyan
én szerettelek titeket!” (Jn 15,12)

életre, a pusztulásba rohanó és a kárhozat felé tartó
lelkek megmentésére, hogy kiteljesedhessen Magyarország engesztelô hivatása.
Az Égiek által kért engesztelô szentély (kápolna vagy
templom) és az engesztelô rendek kezdetben lélekben,
a késôbbiekben valóságos felépítésére és a már mûkö
dô engesztelô rendek támogatására.
Kiket hív?

· Jézus Krisztus Egyházának a tagjait, vagyis minden
megkeresztelt embert

Mit kínál?

· A világban való megszentelt élet lehetôségét
· A lélek bensô békéjét és az elközelgô nehéz idôkben a
·

menedékhely megtalálását Jézus Szentséges Szívében
és a Szûzanya Szeplôtelen Szívében
A név szerint jelentkezôkért név szerinti imádságokat
és értük szentmisék bemutatását
Mit vár tagjaitól?

E lelki család részletesebb leírása, mûködési szabályai,
a hozzá v aló csatlakozás lehetôsége
az alábbi internetes oldalon található:
https://engesztelok.hu/szentharomsag-gyermekei/1587-aszentharomsag-gyermekeinekengesztelo-csaladja

· Az evangéliumok szellemében élt szent életet
· Papokért való imádkozást
· Legalább napi egy órás engesztelô imádságot
lehetôleg 15 órakor, az irgalmasság órájában
· Gyakori bûnbánattartást
· A katolikusoktól gyakori szentgyónást, szentmisén va
·

ló részvételt, szentségimádást, napi rózsafüzér imádságot (a rózsafüzér és a szentségimádás része lehet a napi
egy órás imának)
Családi összetartást, szeretetben való egységet
Hol találhatók bôvebb információk
errôl a lelki családról magyar és német nyelven?

https://engesztelok.hu/szentharomsag-gyermekei

