A Jézus Szent Vérének való odaszentelődés megújításának szertartása (3 év múltán)
Hívek: Színed elé járulok Ura, hogy megújítsam önátadásomat a te legdrágább Vérednek, az örökké
tartó szövetség Vérének. Térdre borulok a te jelenlétedben, oh Haláltusát vívó Jézus Krisztus és így
imádkozom:
(felajánló ima Jézus Drága Véréhez)
Pap: Fiam, boldog vagyok, hogy ismét drága Véremnek akarod szentelni önmagadat. Jöjj közelebb
hozzám, és vedd az én békém. Békesség legyen a te lelkeddel. Hogy boldogulsz életed küzdelmeivel
ebben az istentelen és bűnös világban?
Hívek: Én Uram és Megváltóm, az utam nem egyszerű. A három ellenségem mélyen megsebezte
lelkemet. Az énem megmérgezte a lelkemet bujasággal, indulattal, haraggal, kapzsisággal, mohósággal,
önzéssel, büszkeséggel, gőggel, és a pokol minden bűnével. A világ zaklatta lelkemet minden
csábításával, üldözött, hogy tartozzak hozzá, s végül a sátán kísértett az énem és a világ szellemével.
Oh Uram, én Istenem a te irgalmad engedje meg nekem, hogy bevallhassam, hogy a romlottság és a
bűn embere sokszor legyőzött engem. A kényszer és a nyomás olyan nagy rajtam, hogy nem tudtam
ellenállni, nem tudtam többé már elviselni, elestem. Sokszor elestem. Bocsáss meg nekem Uram, mosd
le az én bűneimet lelkemről. Segíts rajtam kegyelmeiddel, oh Uram, hisz én gyenge és erőtlen vagyok.
Mutasd meg nekem újra világosságodat és tanítsd meg nekem igazságodat. Itt vagyok Uram, hogy
megtegyem a te akaratodat.
Pap: Fiam, hol van a te első szereteted? Nem szeretsz már úgy engem, mint azelőtt szerettél. Remélem,
még mindig követve engem viszed válladon keresztedet.
Hívek: Bocsáss meg nekem Jézus, bocsáss meg nekem Megváltóm. Az énem, a világ, és a sátán elvették
tőlem a szeretetet. Elveszítettem azt. Segíts rajtam, Uram! Oh, te bűnös én! Oh, te bűnös világ! Oh, te
gonosz és bűnös sátán! Mit tettetek velem? Megsebeztétek lelkemet. Elvettétek szeretetemet! Most
ismételten, én, …………. megtagadlak és visszautasítalak téged énem minden gonosz bűne, téged világ,
minden élvezeteddel és dicsősségeddel, s téged is sátán, s veled együtt minden művedet, pompádat
és minden csatlósodat. Ma megújítom és megerősítem keresztségi fogadalmamat, azt a fogadalmat,
amiben megígértem, hogy mindig és mindenek felett szeretni foglak téged Istenem, és mindig
megteszem a te akaratodat. Bocsáss meg nekem Uram és fogadj vissza engem. Bűnbánattal és
fájdalommal emlékszem vissza arra, amikor irántad érzett szeretetem lecsökkent. Ekkor kezdett a
kereszt súlya rám nehezedni. Amikor irántad érzett szeretetem megszűnt, többé már nem voltam
képes mozdulni sem. Ekkor kóboroltam el messzire tőled. Ekkor vágtam le részeket a keresztemből.
Uram, nézd milyen rövid lett a keresztem. Segíts Jézus, segíts rajtam!
Pap: Fiam, hát nem mondtam neked, hogy az én utam a keskeny és rögös út? A hívő ember megáll
ezen az úton, amikor szeretete csökken irántam? Azt is mondtam már neked, hogy az én utam, a
kereszt fenséges útja. Bizony mondom neked, ez a Kálvária útja. Mindazoknak, akik követni akarnak
engem, fel kell adni az egész világot, és úgy kell vállukra venni keresztjüket. Te most megsebzett
szeretettel és megrövidített kereszttel jössz elém, én viszont megbocsátok neked és meggyógyítalak
téged, de vissza kell menned, hogy összeszedd és idehozd nekem a keresztedről levágott részeket.
Megjavítom keresztedet, te csak tedd meg, amit kérek tőled, gyorsan, még mielőtt az éjszaka elérkezik.
Hallasz fiam?

Hívek: Igen, én Uram, én Istenem! Itt vannak a keresztem darabjai.
Megbocsátás: mibe fogsz kerülni nekem? Bármibe is kerülj majd nekem, megígérem, hogy
megbocsátok minden sértést és sebet, s elfelejtem azokat.
Alázat: hordozásod mibe fog kerülni nekem: Bármibe is kerülj majd nekem alázat, én szeretettel ölellek
magamhoz. Vállamra veszlek és így mondom: míg mások egyre csak növekednek, én egyre csak
kisebbedjek.
Igazság: mibe fogsz kerülni nekem? Bármibe is kerülj majd nekem, én szeretettel ölellek magamhoz,
hisz te vagy az én életem. Jézus, tégy engem az igazság eszközévé. Érintsd meg ajkam igazságod tüzével
és mosd le az én bűneimet. Uram, kezedbe ajánlom szeretetemet, hogy megjavítsd nekem
keresztemet. Add kegyelmedet, szükségem van rá, hogy folytatni tudjam életem útját.
Pap: Látlak és hallak téged. Megjavítom keresztedet. De tudnod kell fiam, hogy így kereszted nehezebb
lesz, hisz a javításnak súlya van, és több szeretetre lesz szükség, hogy viselni tudd. De szíved ne
aggodalmaskodjon emiatt, a szeretet ajándékát adom neked. Ez az ajándék megerősíti hitedet és
megtartja reményedet. Ez az ajándék szentté tesz majd téged. Oh, ki lesz hát alkalmas elfogadni azt az
ajándékot tőlem? Annak békémet adom és életének útja könnyű lesz számára.
Hívek: Itt vagyok Atyám, szomjazik az én lelkem erre az ajándékra, mindig szükségem van a te békédre.
Pap: Fiam, ez a tisztaság ajándéka. Mindazok, akik vágynak erre az ajándékra, szükséges, hogy
szeressék a tisztaságot. Hajlandó vagy elfogadni ezt az ajándékot?
Hívek: Igen, Uram, hajlandó vagyok. Szomjazom a tisztaság után.
Pap: Fiam, ez a tökéletesség ajándéka. A tökéletesség útjának hívjuk a teljes elszakadást önmagunktól
és a világtól. Meg kell védened a lelkedet, önmagadtól, a világtól és a sátántól. A világtól való teljes
elszakadás tesz téged természetessé és szentté. Ez az ajándék egyszerűvé és kicsinnyé tesz téged a
világ szemében, de naggyá a mennyek országában. Fiam, hajlandó vagy kicsiny és egyszerű lenni?
Hívek: Igen én Uram, én Istenem. Porból lettem s porrá is leszek, nagyságom egyedül benned van. Add
nekem szereteted ajándékát.
Pap: Fiam, látom hajlandóságodat, szíved készségét. Neked adom a Tökéletes Tisztaság Rózsájának
ajándékát. Ez a Tisztaság Rózsájának virága, amellyel az angyalok és szentek köszöntik a nagy
szorongattatásokból érkezőket országomban, nektek adom ezt a rózsát, akik a szeretet és irgalom
nélküli világ túlélésével szenvedtek. Nézzétek, elhintettem nektek, kicsi Liliomaim, a rózsa szirmait a
tökéletesség véres útján, hogy szedjétek mind össze. Akik összegyűjtik a szirmokat, megerősödnek, és
védelem alá kerülnek veszély és háború idején, és a mennyország lesz számukra a jutalom. Esdeklem
hozzád fiam, hogy légy kicsiny, egyszerű és alázatos, hogy képes legyél lehajolni a Tökéletes Tisztaság
Rózsájának szirmaiért.
Fogadd el szeretetem ajándékát, a Tökéletes Tisztaság Rózsáját! Gyűjtsd össze a világ minden részére
szétszórt szirmait, és tartsd tisztán! Hadd lássam mindig otthonodban is ragyogó fényét.
Hívek: Ámen!

Pap: Most, hogy elfogadtad a Tökéletes Tisztaság Rózsáját, hallgasd meg figyelmeztetésemet. Az
ellenség megkísért majd, hogy beszennyezd ezt a rózsát, hogy visszautasíts, elhagyj, elárulj, megtagadj,
és ismételten keresztre feszíts engem. Küzdj erősen, hogy legyőzd az ellenséget. Amikor megújítod
önátadásodat, eleséseidért kérj bocsánatot tőlem, és kérj még több kegyelmet, hogy szeretni tudj.
Megbocsátok neked és újból megáldalak majd. Bizony mondom neked, ne csüggedj!
Fogadjátok áldásom!
Add nekik megváltásod kegyelmét, oh Uram, és irgalmazz hűtlen gyermekeidnek. Tekints egyszülött
szent Fiad megváltásukért hullajtott Vérére, és bocsásd meg bűneiket. Tisztítsd meg szívük
romlottságát! + Újítsd és gyógyítsd meg lelküket! + Helyezd szívükbe megváltásod pecsétjét! +
Legyenek ezek a szívek a te élő tabernákulumaid! + Jöjjön el a te dicsőséges országod szíveikben! +
Uram, uralkodjál ezeken a szíveken keresztül a világ végéig! +
Hívek: Ámen
Pap: Atyám, könyörgöm értük, hogy szeressék Fiadat, és felismerjék áldozati halálának értékét!
Legyenek hűségesek hozzá, és harcoljanak Fiad ellensége ellen, aki támadja egyházadat.
Hívek: Ámen
Pap: Add meg nekik a hitet, hogy mindig véghez tudják vinni Akaratodat, amely a világ szeme elől rejtve
van.
Hívek: Ámen
Pap: Add meg nekik az igaz szeretet kegyelmét és áraszd el lelküket az igaz buzgóság hevével.
Hívek: Ámen
Pap: Tartsd meg őket egységben a Szentháromságos Szeretettel!
Hívek: Ámen
Pap: Megáldalak benneteket az Atya, a Fiú, és a Szentlélek nevében!
Hívek: Ámen
Pap: A mennyország békéje legyen veletek!
Hívek: Ámen

