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„AHOGYAN ÉN SZERETTELEK TITEKET” 
 
 

  

I. rész: Általános megalapozás 
 

Bibliai Alapigék: 
  
„Ez az én parancsom: Szeressétek egymást, ahogyan én szerettelek titeket! Senkinek sincs nagyobb 
szeretete annál, mint aki életét adja barátaiért. Ti barátaim vagytok, ha megteszitek, amit 
parancsolok nektek” (Jn 15,12-14). 
  
„Arról ismertük fel a szeretetet, hogy Ő értünk adta életét. Így kell nekünk is életünket adni 
testvéreinkért” (1Jn 3,16). 
 
„Nem nevezlek többé szolgáknak titeket, mert a szolga nem tudja, mit tesz az ura. Inkább 
barátaimnak hívtalak titeket, mert mindent elmondtam nektek, amit Atyámtól hallottam. Nem ti 
választottatok engem, hanem én választottalak titeket, és arra rendeltelek, hogy elmenjetek és 
gyümölcsöt teremjetek, maradandó gyümölcsöt. Akkor mindent megad nektek az Atya, amit tőle a 
nevemben kértek. 
 
Ezt hagyom rátok: Szeressétek egymást!” (Jn 15,15-17) 
 
Magyarország nemcsak Regnum Marianum, Mária országa, hanem Mária engesztelő országa. Az 
engesztelés eszméje, gondolata legalább Szent István királyunk óta mélyen ott él a magyar lélekbe 
vésve. Az engesztelést főleg hazánk történelmének nehezebb időszakaiban éltük meg intenzívebben.  
Ilyenek voltak a Szent István, egyház- és államalapító királyunk halála utáni trónviszályok, a 
tatárjárás időszaka, a törökkel való több évszázados élet-halál küzdelem ideje. És ilyen volt a 20. 
század, Trianon sebével, az egymással rokon diktatúrákkal, a fasizmussal és a kommunizmussal 
folytatott küzdelem. Ha ezekből a korszakokból neveket akarunk kiemelni, akik életének a 
középpontjában az engesztelés állt, akkor a domonkos rendi Árpádházi szent Margit, a magyar 
alapítású engesztelő rend alapítója, Boldog Özséb jut eszünkbe. Az utóbbi évszázadból pedig 
Mindszenty József hercegprímás esztergomi bíborosé a legfontosabb név, akinek boldoggá avatása 
küszöbön áll. Az ő személyéhez azonban, a még túl közeli diktatúra miatt, sok téves elképzelés tapad. 
Még inkább így van ez Kovacsics Mária Natália nővérrel, aki kapcsolatban állt ugyan Mindszenty 
bíborossal, és lelkivezetőin keresztül XII. Pius pápával is, de egyes egyházi vezetők szemében neki 
sincs mindmáig jó híre, mint ahogy sokáig Mindszenty bíborosnak sem volt. Mások szemében 
azonban az ő nevéhez kötődik a magyar engesztelés szentélyének, a Szűzanyának, mint a Világ 
Győzelmes Királynőjének a temploma vagy kápolnája. Ennek már 77 éve fel kellett volna épülnie, a 
Natália nővérnek adott üzenetek által indítva Budapest határában, a Normafa közelében, és azóta 
másokon keresztül is adott égi kérések szellemében. Bár több próbálkozás is történt erre, de a szentély 
mindmáig nem épült fel.  A Natália nővérnek adott üzenetekben e kápolnával szoros kapcsolatban 
lévő férfi és a női engesztelő rendről se látjuk, hogy virágoznának. Pedig ezekben az üzenetekben e 
rendek felvirágzása és a kápolna felépítése összekapcsolódik. 
A fasizmus és a kommunizmus szörnyűségei után a világdiktatúrát és a bibliai végidőket is magában 
rejtő korszakba léptünk már egy ideje, de a 2020-as évvel véglegesen. A Fatimában és Mária Natália 
nővér üzeneteiben is beígért borzalmak, amik a második világháborúval kezdődtek, a jelenben újra a 



A SZENTHÁROMSÁG GYERMEKEINEK ENGESZTELŐ CSALÁDJA           2 
 
nyakunkon vannak: pandémia és a vele szorosan összekapcsolódó gazdasági válság, az egyéb nagy 
próbatételek, katasztrófák, amiktől pedig meg akart óvni minket az Ég, ha teljesítjük kéréseiket. 
 
Azt látjuk, hogy szinte minden az Ég számára fontos mozgalom, indítás az utóbbi néhány 
évtizedben megfeneklett, nem valósult meg, nem működik jól. Ezek nemcsak az engesztelés, és 
az engeszteléssel szoros kapcsolatban lévő Szeretetláng, hanem Fatima lelkisége, a Máriás Papi 
Mozgalom, stb. 
 
Mik ennek a megfeneklésnek, akadályoztatásnak az okai? 
Hiányzott mindenütt a belső egység. Hiányzott a mély szeretet – nemcsak Isten iránt, és az örök 
értékek iránt, hanem egymás iránt is. Helyette irigység, vetélkedés, féltékenység, széthúzás, 
egyénieskedés, engedetlenség, önkeresés, önmegvalósítás volt látható. 
 
Söprögessünk a magunk portáján! Eljött az ideje annak, hogy egyetlen egységben próbáljuk 
megélni mindazt, amit az engesztelés, az engesztelő férfi és női rend és az engesztelő kápolna 
jelent. Hogyan tehetjük ezt? Mi ennek a lényege? 
 
Kapcsolódjunk még nagyobb szeretetben Istenhez és egymáshoz! Járja át egész életünket az 
engesztelés szándéka! Legyen a Jézussal való szerető egység, a megváltó áldozatához való 
kapcsolódás életünk vezérmotívuma! Cselekedjünk hitben és igazságban, kapcsolódjunk mély 
szeretetegységben Istenhez! Az Ő szeretetét sugározva mentsük, ami még menthető. Mentsük 
hazánkat a pusztulástól! Mentsük mindenekelőtt a lelkeket a kárhozattól! Szeressük egymást és 
minden embert úgy, ahogyan minket a mi Urunk, Jézus Krisztus szeret: az „ahogyan Én szeretlek 
titeket” lelkületével. 
 
Milyen formában lehet az engesztelést, az engesztelő férfi és női rendet, és az engesztelő kápolna 
lelki felépítését megélni? 
 
Minden kereszténynek közös kincse a Szentírás, a Tízparancsolat. A katolikusoknak olyan kincseink 
is vannak, mint a szentségek, amelyek Isten felénk árasztott kegyelmének a legbőségesebb csatornái. 
Bár más vallásokban is létezik szerzetesség, de a Katolikus Egyházon belül az Istennek szentelt élet 
számtalan változata virágzik.  
 
Korunk egyik jellemzője, hogy olyan értékeket, amelyek korábban csak kolostorokban virágoztak 
azokat ma felfedezik a világban élő emberek is, és próbálják megélni. A szentségimádás például az 
előző évszázadokban a kolostorokban virágzott. Ma több ezer örökimádási kápolna van világszerte, 
amelyet a világban élő emberek működtetnek, és merítenek bennük nap mint nap azokból a kegyelmi 
kincsekből, amelyet az Oltáriszentségben köztünk lévő Jézus jelenléte hordoz. 
 
Életünkben a legfontosabb a valódi ISTEN szeretet, felebaráti szeretet, ellenségszeretet: úgy szeretni, 
ahogy az Úr szeretett, odáig menően, hogy engesztelő áldozatul adjuk életünket testvéreinkért, hogy 
az igazságban megszentelődjenek (Vö. Jn 17,19), kiteljesedjenek. Illetve önmagunk felajánlása 
azokért, akiket nem lehet megmenteni, akik különösen rászolgálnak Isten irgalmára. (Vö. Fatimai 
betoldás a rózsafüzérbe: Jézusom, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, 
különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra!) 
 
Ennek az önfeláldozó életnek rengeteg példája van előttünk. A Szentírásban a gazdag ifjú története a 
szerzetesi életre való meghívás modellje. A szerzetesi élet az egyházban hallatlanul színes formákat 
öltve valósult meg. Az ISTENNEK való szerzetesi fogadalmak útján való odaszentelődés az 
ISTENNEK szentelt élet egy olyan kincs, amelyből a világban élő hívek, és az Istent keresők is 
meríthetnek. Minden szerzetes három fogadalommal kötelezi el magát, szenteli magát Istennek: a 
szegénység, a tisztaság és az engedelmesség fogadalmával. És minden szerzetesrendben van még egy 
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speciális fogadalom, mint például a tanítás, a betegekkel való foglalkozás, a liturgikus imádság, stb. 
A szerzetesi fogadalmakhoz hasonlóak például a Szűzanyának való odaszentelődések, a Szent Vérnek 
való odaszentelődés, a Szent angyaloknak való odaszentelődés, a Két Szent Szívnek való 
odaszentelődés, vagy a Szentcsaládnak való odaszentelődés.  
 
Ezekhez hasonló, de még erősebb, még konkrétabb elköteleződéssel valósíthatjuk meg kitűzött 
célunkat, amely az engesztelő kápolna először lélekben való felépítése, és az engesztelő férfi és női 
rend egyetlen gondolatban való megélése azáltal, hogy világban élő keresztényként akarunk egy, a 
szerzetesekéhez hasonló elköteleződésben élni. 
 
Az egyházban már eddig is ismert volt a magánfogadalom gyakorlata, amikor valaki nem egy 
szerzetesrendben, hanem lelkivezetője előtt tesz esetleg éppen a szerzetesi fogadalmakhoz hasonló 
fogadalmakat. 

Egy lelki értelemben vett engesztelő kápolna és egy lelki értelemben vett engesztelő rend 
Krisztus misztikus testének egy része. Mi ezekben élhetünk, és ezek mibennünk.1 Ha lelkileg már 
megépült, azután épülhet fel fizikailag is az engesztelő kápolna. És ezután lehet egyházjogilag, 
intézményesen is létrehozni egy engesztelő rendet szabályaival, közösségi életével. Több próbálkozás 
is történt már e kápolna felépítésére, és ezeknek az engesztelő rendeknek a megalapítására, de sajnos 
nem lehet rámutatni egyikre se, hogy ez egy virágzó szerzetesrend lenne. Kivétel ez alól a Pálosok 
férfi ága, amely már korábban is létezet, és a létrejöttében részben Natália nővérhez köthető pálos 
nővérek engesztelő rendje. 

Az engesztelést, az engesztelő férfi és női rendet, és az engesztelő kápolna lelki felépítését konkrétan 
az alábbi fogadalmakkal lehet megélni. 

A három szerzetesi jellegű alapfogadalom: állapotbeli szegénység, állapotbeli tisztaság, 
állapotbeli engedelmesség. A 4. speciális fogadalom az engesztelés, amely nem más, mint 
Magyarország engesztelő hivatásának az előmozdítása, megélése, beteljesítése. Ezeket a 
fogadalmakat az ember a saját lelkivezetője előtt, vagy a „SZENTHÁROMSÁG Gyermekei 
Engesztelő Családja” lelki vezetői előtt teheti le előbb egy évre, majd újabb évekre meghosszabbítva 
mindaddig, amíg kiben-kiben kiformálódik az igazi elköteleződés végleges formája. A reményünk 
az, hogy ebből a magánfogadalomból szabályos szerzetesi elköteleződések is kifejlődhetnek, férfi és 
egy női engesztelő rendek, valamint a hozzájuk csatlakozó harmadrendek. 
 
Az engesztelő templom, illetve kápolna úgy kapcsolódik ide, hogy a templom az Újszövetségben nem 
elsősorban épület, amely kövekből, vagy más építőanyagokból épül, hanem Krisztus misztikus teste, 
amelynek tagja minden megkeresztelt ember. Ezt a misztikus testet akarjuk szeretetben építeni, úgy, 
ahogyan azt a misztikust test feje, Krisztus tette, azáltal, hogy úgy szeretjük egymást, ahogy Ő szeret 
minket. A konkrét templom felépítését – akkor és olyan formában, amikor és ahogyan azt ő akarja – 
az éppen aktuális helyi főpásztorra bízzuk, aki Budapest-Esztergomi Egyházmegye főpásztora. 
 
Mit jelentenek ezek a fogadalmak? És mit jelent mellettük az állapotbeli jelző? 
Az állapotbeli szegénység egy világban, családban élő ember számára nem azt jelenti, hogy semmi 

 
1 Natália nővér lelkiatyja, Máriás atya a kommunista egyházüldözés éveiben sokat volt kénytelen bujdokolni. 
Ezalatt fejlődött ki benne nagyon mély eucharisztikus belső élete. Rendi elöljárói megtiltották neki a Natália 
Nővérrel való kapcsolattartást, és az engesztelő kápolnával való foglalkozást. (Ez a tilalom az általános 
egyházüldözésnek a része volt. Legálisan a kommunista uralom idején sem a Jezsuita rend, sem Natália 
nővér rendje, sem más rendek nem működhetett négy taítással foglalkozó szerzetetesrendet kivéve.) Ő 
azonban már akkor elkezdte lelkileg építeni az engesztelő kápolnát. Imáit úgy végezte, hogy odaképzelte 
magát a már felépült engesztelő kápolnába, és annak kegyelmi kincseit halmozta, gazdagította. Imáit Szegedi 
László atya adta ki egy kis könyvecske formájában, akinek a plébániáján Máriás atya utolsó éveit élte 
Világkonszekrációs imák címmel, 2014-ben. 
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vagyona nem lehet, hanem azt, hogy igyekezzen azt becsületesen, a vagyontól való belső 
függetlenséggel a maga, családja, vagy mások javára használni, kezelni. Jelenti ez továbbá az Isten 
előtti gyermekséget, kicsinységet is. 
Az állapotbeli tisztaság testi vonatkozásban azt jeleni, hogy a fogadalmak által is megerősítve éli az 
ember az állapotának megfelelő tisztaságot, amit keresztény volta megkövetel. Vagyis, ha nem 
házasságban él, akkor nem folytat senkivel sem szexuális kapcsolatot. Ha házas, csak házastársával, 
de úgy, hogy az mindig a szeretet kifejezője legyen, és ne legyen benne a gyermekáldás abszolút 
kizárása. És van a tisztaság fogadalmának egy lelki, szívbeli megélése is. A tiszta szó magyar 
jelentése: vegyítetlen, keveretlen, homogén.2 Ennek megfelelően a tisztaság lelki-szellemi jelentése 
a teljes ISTENRE irányultság, istenivé válásra való törekvés, amit a második isteni személy, a FIÚ 
megtestesülése tett lehetővé. 
Az állapotbeli engedelmesség pedig azt jelenti, hogy a gyermek engedelmeskedik a szüleinek, a 
szülők egymásnak, a munkás a munkahelyi főnöknek mindaddig, amíg ezek bűnt nem parancsolnak. 
És engedelmeskedik az ember a lelkivezetőnek (a személyes lelkivezetőjének, vagy ezen engesztelő 
család lelkivezetőinek). És engedelmeskedik az egyházi elöljáróknak, amennyiben azok törvényesen 
ISTEN parancsai és az egyház igazi tanítása alapján parancsolnak. Amikor ez nem így történik, akkor 
ISTENNEK inkább kell engedelmeskedni, mint az embereknek (Apcsel 4,19; 5,29). 
A szerzetesi fogadalmaknál szokásos 4. speciális fogadalom jelen esetben az engesztelés. 

 
Mi az engesztelés? 
 
Jézus engesztelése 
Jézus egész élete engesztelő élet volt, amelyet jól összefoglalnak főpapi imájában kimondott szavai, 
engesztelő odaszentelődése. Jézus az Utolsó Vacsorán főpapi imájában ezeket a szavakat mondja: 
„Értük szentelem magam, hogy ők is szentek legyenek az igazságban” (Jn 17,19). Ezek a szavak a 
kereszt-áldozatra vonatkoznak, amelyben Jézus önként odaadta életét az Atyának az emberek 
üdvösségére. János apostol más helyeken egyértelmű szavakkal kimondja, hogy Jézus engesztelő 
áldozatul adta életét értünk (Jn 3,16). Az Utolsó Vacsora termében Jézus az Atyának szenteli 
magát engesztelő áldozatul. Itt egy olyan imáról van szó, amit Jézus közvetlenül az Atyához intéz, 
és amelyben kifejezi arra vonatkozó akaratát,hogy engesztelő áldozatul adja magát azokért, akiket az 
Atya neki adott, végső soron mindenkiért (Vö, Jn 17,2). 
 
A keresztények engesztelése 
Jézus tanítványai is felhívást kapnak arra, hogy éljék ezt az odaszentelt engesztelő életet, amit Jézus 
eléjük élt. „A szeretet ebben mutatkozik meg: nem mi szerettük Istent, hanem Ő szeretett minket, és 
elküldte Fiát engesztelő áldozatul bűneinkért. Szeretteim, ha Isten így szeretett minket, nekünk is 
szeretnünk kell egymást... Ha szeretjük egymást, Isten bennünk él, és szeretete tökéletes lesz bennünk” 
(1 Jn 4,10-12). Ez a Jézusban, Istennel egyesült élet engesztelő élet, ahogyan ezt a 3. misekánon szó 
szerint ki is fejezi: „engesztelő áldozatunk hozzon az egész világnak békét és üdvösséget”. A 
misekánon már nemcsak Jézus engesztelő áldozatáról beszél, hanem a keresztények vele való közös, 
együttes engesztelő áldozatáról.  
Az engesztelés nem kíván rendkívüli életszentséget, csak keresztségi ígéretünk komolyan vételét, 
csak az Úr szeretetparancsának a teljesítését. Az engesztelésről XI. Pius pápa külön enciklikát adott 
ki 1929-ben Miserentissimus Deus címmel. Ez a Jézus Szíve tiszteletről szól. Legfőbb tanítói 
tekintélyével szentesítette az engesztelés lelkiségét. XI. Piusz pápa erről az engesztelésről szóló 
enciklikájában Szent Ágostont idézve így fogalmaz: „Krisztus mindent elszenvedett, amit szenvednie 
kellett; semmi sem hiányzik a szenvedés mértékéből. Tehát befejeződött a szenvedés. De csak a 
fejben. Fennmaradt még a szenvedés a testben.” Érti ezen Krisztus misztikus testét, a keresztényeket. 
Az igazi főpap maga Krisztus, akivel mi, keresztények egy testet alkotunk: Ő a fő, mi pedig az Ő 
teste, egyenként és együttesen is az Ő tagjai vagyunk. Így érthetővé válnak Pál apostolnak a mindmáig 

 
2 Jól kifejezi ezt ez a mondat: „Édes fiam, már megint tiszta piszok vagy”. Mit jelent ez? Csak piszok, csupa piszok. 
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sok félreértést okozó szavai: Örömmel szenvedek értetek, és testemben kiegészítem, ami Krisztus 
szenvedéséből hiányzik, testének, az Egyháznak javára (Kol 1,24). 
Az önfelajánlás, amely az engesztelés legfőbb aktusa, éppen annek a tudatosítása, hogy Krisztus a fő, 
mi pedig az Ő tagjai vagyunk. Az ISTENNEK ígéretekben, fogadalmakban történő önfelajánlás a 
Krisztus áldozatával való egyesülés. Ennek a vele való egységnek a megvalósulását maga Jézus kérte 
az Atyától halála előtt: „Én őbennük és Te Énbennem, hogy tökéletesen eggyé legyenek” (Jn 17,23). 
Ezzel a Krisztussal való együttes engeszteléssel vállaljuk a ránk eső részt a megváltásból, kivesszük 
a részünket önmagunk és mások (főleg családunk, kortársaink) lelkének megmentéséből. 
 
Az Egyház által elismert fatimai jelenések fő üzenete is az engesztelés. A magyar püspökök egy külön 
körlevelet írtak erről a témáról a második világháború pokla után akkor, amikor még folytak a 
kitelepítések. Ebben a körlevélben kifejezett hivatkozás történik a fatimai üzenetre. 
 
A fatimai üzenetnek mintegy folytatása, kiegészítése az Isteni irgalmasság üzenete. Ennek az 
üzenetnek a közvetítőjét Fausztina Kowalska nővért II. János Pál pápa előbb boldoggá, majd szentté 
avatta, és hivatalos ünneppé tette az egyházban az ezekben az üzenetekben kért Irgalmasság 
vasárnapját. Erre az Isteni irgalmasság kilencedével készülhetünk. Ebben az engesztelőkről is szó 
van. Elmonja Jézus, hogy mennyire fontos számára az engesztelés, és hogy milyen kedvesek számára 
azok, akik megélik az engesztelést csendes, alázatos, gyermeki lelkülettel. 3  
 
Ugyancsak egyházi elismerésben részesültek a Kindelmann Károlyné, Erzsébet asszony által 
közvetített Szeretetláng üzenetek, amelyek központi magva ugyancsak az engesztelés. Ugyanígy ez 
a Szent Angyalok művének központi gondolata az egyházilag elismert engesztelő odaszentelődéssel. 

  
A SZENTHÁROMSÁG Gyermekei Engesztelő Családjának a helye Krisztus misztikus 
testében, az egyházban 
 
Krisztus misztikus testét a megkeresztelt emberek alkotják. Ebben benne foglaltatnak azok is, akik 
nem a katolikus egyház tagjai. A katolikus egyházban sok féle közösség van, papokból, 
szerzetesekből, laikusokból szervezve. Vannak szerzetesi közösségek, amelyeknek tagjai – férfiak 
esetében – lehetnek papok, vagy szerzetestestvérek. Nagyon sok úgynevezett harmadrend is létezik a 
szerzetesrendekhez kapcsolódva, akik lényegében laikusok, de mégis hozzákapcsolódnak egy adott 
szerzetesrendhez bizonyos ígéretekkel, odaszentelődésekkel, szimbolikus cselekedetekkel, vagy 
ruhák viselésével (pl. a karmeliták esetében a skapuláré). Jelen engesztelő család esetében a laikus és 
a szerzetesi életforma egymáshoz való közelítéséről is szó van, de még egy egyházjogi értelemben 
vett rendalapítás előtti fázisban. Imáink, cselekedeteink értéke megsokszorozódik a megfelelő 
lelkület, a felajánlás, a fogadalmak, egy adott közösséghez való tartozásunk által. Az egyéni 
imáknak is értéke van, de a közös imáknak még nagyobb az értéke. A zsolozsma például az 
egyház hivatalos imája. Ebbe is belekapcsolódhatunk egyénileg, de belekapcsolódhatunk egy 

 
3 Az engesztelők azok, akikről az Isteni irgalmasság kilencedének 3. és 6. napján van szó. A 3. nap: ,,Ma 
minden jámbor és hűséges lelket vezess hozzám, s merítsd őket irgalmam tengerébe. Ezek a lelkek vigasztaltak 
meg keresztutamon, ők voltak részemre a keserűség tengerében a vigaszt nyújtó csepp.” 6. nap: ,,Ma a csendes, 
alázatos lelkeket és a kisgyermekeket hozd hozzám, s merítsd őket irgalmam tengerébe. Ezek a lelkek 
hasonlítanak leginkább szívemhez. Keserves kínhalálomban ők erősítettek meg. Úgy láttam őket, mint földi 
angyalokat, akik oltáraimat fogják őrizni. A kegyelmek özönét árasztom rájuk. Kegyelmeimet csak az alázatos 
lelkek tudják felfogni. Ilyen lelkekbe helyezem bizalmamat. Legirgalmasabb Jézus! Te magad 
mondtad: ,,Tanuljatok tőlem, mert szelíd vagyok és alázatos szívű.” Fogadd irgalmas Szíved hajlékába a szelíd 
és alázatos lelkeket s a kisgyermekek lelkét. Ezekben a lelkekben gyönyörködnek az ég lakói, s a mennyei 
Atya különös kedvét leli bennük. Mint illatos bokréta, úgy virítanak az Úr trónja előtt. Felszálló illatukat maga 
az Úr élvezi. Jézus irgalmas Szívében állandó lakhelyük van ezeknek a lelkeknek, és szünet nélkül éneklik 
Isten szeretetének és irgalmának himnuszát. 
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közösség tagjaiként is. És ha így tesszük, annak nagyobb az értéke, hatékonysága. Hányszor 
tapasztalunk komolyabb ima meghallgatásokat, amikor sokan egy szívvel-lélekkel imádkoznak 
például egy gyermek, vagy egy fiatal édesanya gyógyulásáért. Az ősegyház úgy tudott egy szívvel és 
lélekkel imádkozni, hogy megremegett a föld és nagy csodák történtek (Apcsel 4,23-31). 
 
Az engesztelők lelki családjához való tartozás nem ellentétes az engesztelő mozgalommal, mozgalmi 
tagsággal, vagy más közösségekhez való tartozással. Akik már eddig is engesztelő imákat végeztek, 
engesztelő életet éltek, azok ezt folytassák tovább! Nem többlet imákról, többlet vezeklések 
vállalásáról van szó, hanem mindezeknek az imáknak, elköteleződéseknek, böjtöknek egy 
mederbe tereléséről, helyes lelkülettel való végzéséről. Ennek a családnak magának is egy élő 
szeretetközösségnek kell lennie! 
 
A SZENTHÁROMSÁG Gyermekei Engesztelő Családjának a segítői 
 
A legfőbb segítő a SZENTHÁROMSÁG UTÁN Jézus és a Szűzanya Legszentebb Szíve, az Ő 
Szívüknek a Szeretetlángja. Jézus és Mária egyesített szíveinek a tisztelete, követése, és a velük való 
együtt munkálkodás a legfontosabb, mivel a szent egyház az engesztelő megbízatást Jézus és Mária 
Legszentebb Szíveihez kapcsolta, különösen a hónap elsőpéntekén és elsőszombatján. 

Az összes szent angyalok, különösen Magyarország őrangyalainak a segítsége: Egyikük a kereszt 
papi angyala, másikuk a korona, illetve Isten uralkodói méltóságának az angyala.  

Minden szent, különösen Magyarország szentjei közbenjárásának és érdemeiknek a kérése, 
különösen a magyar Szentcsalád, Magyarország három szent királyának, a szentéletű Mindszenty 
bíboros, Szent II. János Pál és Szent Pio atya közbenjárásának és érdemeinek a kérése. 

Azok számára, akik a Szent Angyalok Művének a tagjai, az őrangyaloknak való odaszentelődés, a 
szent angyaloknak való odaszentelődés és az engesztelésre való odaszentelődés különösen erős 
segítség. 

 
Hogyan léphetünk be minél gyorsabban ebbe a lelki engesztelő rendbe, ebbe a lelki engesztelő 
kápolnába? 
 

Már a kérdésfeltevésben is benne van egy fajta sürgetés. Miért a sietség? Mert az idő sürget, szinte 
már nincs több idő. Nincs idő az engesztelő kápolna fizikai felépítésére, és ez nem elsősorban rajtunk 
múlik, hanem másokon. Nincs idő engesztelő férfi és női rend és harmadrendek megalapítására, mert 
ez túl hosszadalmas jogi eljárás, és nincs is elég szerzetesi életben tapasztalt személy, aki ezt 
végezhetné. A kápolna lelki építése és az engesztelő rendbe való belépés, ahogyan ezt fentebb már 
fentebb kifejtettük, lélekben történik, a magánfogadalmak útján.  

 
Melyek a kívánatos viselkedési formák, gyakorlatok a SZENTHÁROMSÁG Gyermekei 
Engesztelő Családjában? 
 
Gyakori gyónás (vagy akinek ez nem lehetséges, bűnbánattartás), szentmise, szentáldozás, 
szentségimádás.  
Az ima. Nagyon fontos a személyes ima és a rózsafüzér imádság. Elsősorban a 4 klasszikus 
rózsafüzér, az Isteni Irgalmasság rózsafüzére, a Szeretetláng rózsafüzér, a Könnyek Anyja rózsafüzér, 
a Hétfájdalmú rózsafüzér, a Világ Győzelmes Királynéja rózsafüzér, a Szent Sebek rózsafüzér. Az 
egyház hivatalos imája a zsolozsma, vagy más néven az Imaórák Liturgiája. Ez egy nagyon 
időigényes imádság, ugyanakkor a papok szerzetesek számára kötelező. De ezt nem mindenki tudja 
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beiktatni a napjaiba. Hallatlan nagy gazdagságú imádság.4  
Konkrét papokért, szerzetesekért való ima. Aki felvételét kéri a SZENTHÁROMSÁG Gyermekei 
Engesztelő Családjába, oda beregisztrálja magát, az konkrét papok szerzetesek neveit is megkaphatja, 
ha kéri, akikért név szerint is imádkozhat.  
A keresztény alapgyakorlatokhoz tartozik a böjt. Ezt ki-ki az egészségi állapotához mérten 
gyakorolja. 
Fontos a Szentírás lelki olvasmányként való olvasása. És fontos a keresztút elmélkedő, imádságos 
végzése. 
Az engesztelés legfontosabb napi gyakorlata, hogy mindent, amit teszünk, vagy elviselünk, 
felajánljuk a SZENTHÁROMSÁGNAK a Szűzanya Szeplőtelen Szívén keresztül engesztelésül. 
Minden cselekedetünket, minden szavunkat, minden szenvedésünket, bármit, ami velünk történik 
ajánljuk fel, egyesítsük Jézus megváltó szenvedésével! De mindezt nem teljesítménykényszerrel 
végezve, hanem szabadon, szeretettel. Isten nem kíván lehetetlent tőlünk. Egyik napunkban lehet, 
hogy több lesz az aktivitás, a másikban az ima. Mindkettőt a felajánlás, Istennel egyesült engesztelő 
lelkület kell, hogy átjárja.5 
 
Melyek a tilos viselkedési formák a SZENTHÁROMSÁG Gyermekei Engesztelő Családjában? 
 
Negatív ítélkezés, főleg a papok, egyházi vezetők bírálgatása, róluk való rosszat mondás, 
rágalmazásuk, rossz hírbe hozásuk. Ha bármi rosszat látunk náluk, imádkozunk, hozzunk áldozatot 
értük, vagy az Úrnak a kereszten mondott szavaival kérjünk bocsánatot számukra: „Atyám, bocsáss 
meg nekik, mert nem tudják, mit cselekednek (mondanak)” 6 

 
4 Mobiltelefonra letölthető változata is van, és a zsolozsma.hu oldalon is elérhető. 
5 Jézus és Mária egyesített Szíve az igazi engesztelő templom vagy kápolna. A magyar engesztelő kápolnát is 
először a szívünkben kell felépítenünk Jézus és Mária egyesített szíveivel egységben. Segíthet minket imáink, 
cselekedeteink felajánlásában a következő felajánló ima, amelyet Bonaventura Blattmann publikált először 
1932-ben, és amely felajánló imának a fontosságát Szent II. János Pál pápa is megerősített halála után egy 
német misztikus nőnek. 
Mennyei Atya, Szűz Mária Szeplőtelen Szíve által felajánljuk Neked minden lélek nevében minden lélekért 
számtalanszor, szüntelenül Jézus legszentebb Szívét az Ő teljes szeretetével és minden szenvedésével, az Ő 
drágalátos vérével, minden érdemével, és az Ő eucharisztikus életével és cselekedeteivel együtt engesztelésül 
és elégtételül minden bűnünkért, és a Te szándékaid teljesülésére, a Te megdicsőülésedre. Ámen. 
6 Kötelességünk az igazság és a gyengék, félrevezetettek, kiszolgáltatottak védelme is. Hogyan lehet a „Ne 
ítéljetek!” (Mt 7,1; Lk 6,37; 1 Kor 4,5), és az „Igaz ítélettel ítéljetek!” (Jn 7, 24; Vö: Zak 7,9) jézusi 
parancsát egymással összhangba hozni? Meg kell tanulnunk, el kell sajátítanunk a nagy megtévesztések és 
elvakítások, hazugságok, politikai korrektség és az igazságok elnyomásának a korszakában a szellemek 
megkülönböztetését. Meg kell különböztetnünk az igazságot és a jót a hazugságtól, a hamistól és a rossztól. 
Sohasem az egyházi vagy politikai személyek gyengeségeiről vagy tökéletlenségeiről van szó, ilyen 
mindenkinek van. Ma sokkal mélyebben van a probléma: a gonoszt jóként mutatják és a jót gonoszként. A 
rosszat jónak, a jót rossznak, a hamisat igaznak mutatják. És ez így van nemcsak a világban, hanem sajnos az 
egyházban is. Amikor az ember helyes ítéletet akar hozni, tisztán akar látni, ez nem jelent eleve kritizálást, 
vádlást, vagy elítélést. Egy szituációt, egy kijelentést egy tényállást szabad és kell is megítélni és egymással 
is megbeszélni. De annak megítélését, hogy mi a helyes, mi a helytelen, mi az igaz, mi a hamis végezhetjük 
úgy is, hogy nem személyt támadunk, vagy ítélünk el. Amikor az igazságot kiforgatják vagy meghamisítják 
még az egyházban is, akkor meg kell tanulnunk inkább Istennek engedelmeskedni, mint embereknek (Vö. 
Apcsel 4,19; 5,29). Különösen olyan esetekben, amikor ISTEN parancsaival ellentétes dolgokról van szó, 
JÉZUS Szentírásban való Igéivel ellentétes tanításokról, olyasmiről, ami ellentétes a szentségekkel és a 
liturgikus hagyománnyal, különösen, amikor a szentmiséről van szó, a természet rendjéről, vagy arról, hogy 
az ember testi egészségét a lélek egészsége és üdvössége elé helyezik. 

Ezek miatt korunkban különösen szükség van a prófétai lelkületre, amely az igazság mellett alázattal és 
szeretettel kiáll, és annak védelmére kel. Anélkül azonban, hogy azokat a személyeket elítélnénk vagy név 
szerint nyilvánosan kritizálnánk, akik e mögött a káosz mögött, az egyház hagyományának, 
megváltásrendjének és a természet rendjének a lerombolása mögött állnak. Az egyházi, vagy politikai 
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Tilos a panaszkodás, a lázadozás a sorsunk ellen. 
Tilos a kevésbé fontos, megosztó dolgok kiélezése. Ilyen a politikai vélemény, vakcináról, stb. való 
vélemény. Meglehet bármiről a magunk véleménye, de tartsuk tiszteletben mások, főleg engesztelő 
társaink személyes véleményét, döntését. Ne ezek legyenek a kritériumai az engesztelők lelki 
családjához való tartozásunknak!  
Ide tartozik az is, hogy ne mi akarjuk meghatározni, hogy pontosan hol legyen a kápolna, és milyen 
legyen. Nem végzünk az építéssel kapcsolatban magánakciókat, mindent bízzunk rá a főpásztorra! 
Mi lelkileg akarjuk elsősorban felépíteni a kápolnát. 
 
 
Kik tehetik le ezeket a magánfogadalmakat? 
 
A legkönnyebben azok tehetik le és élhetik meg ezeket, akik katolikusok, akik részesültek 
elsőáldozásban, bérmálkoztak, vagy már készülnek rá, élik katolikus hitüket. 
Akik egy szerzetesrendben már fogadalmakkal elkötelezett életet élnek, azoknak nem kell ezeket a 
fogadalmakat újra letenniük, hanem elöljárójuk, vagy lelkivezetőjük engedélyével kiegészíthetik 
saját fogadalmaikat az engesztelés fogadalmával. 
Mindazok élhetik ezt a magánfogadalmakkal elkötelezett engesztelő életet, akik vállalják a felsorolt 
kívánatos, és kerülik a nem kívánatos viselkedési formákat. 
Viszont nem ajánlott a fogadalmak letétele azoknak, akik komoly pszichés nehézségekkel küzdenek, 
akiknek kényszerképzeteik vannak, azoknak, akik túlzottan aggályosak, akikben sok aggodalom van, 
hogy vajon nem vétkeznek-e, ha fogadalmakkal is elköztelezik magukat, de azokat nem tudják úgy 
teljesíteni, ahogyan szeretnék. Viszont ők is tagjai lehetnek ennek az engesztelő családnak, a lelki 
engesztelő kápolnába ők is beléphetnek, ott imádkozhatnak, amikor úgy érzik, hogy ez lelkileg építi 
őket.  
 
 Kik előtt tehetők le ezek a magánfogadalmak? 
 

 Saját lelkivezető előtt. 
 A SZENTHÁROMSÁG Gyermekei Engesztelő Családjának a lelki vezetői: Bocsa József 

O.SCH.P. atya, és Siegfried M. Lang ORC. atya előtt.  
 Ha valakinek nincs lelkivezetője, saját maga is leteheti, megújíthatja fogadalmait (Lásd az 

utolsó, imáról szóló részt: Hogyan végezzük engesztelő imáinkat, hogyan tartsunk engesztelő 
imaórát!)  

 
A SZENTHÁROMSÁG Gyermekei Engesztelő Családjához való szorosabb odatartozást úgy 
lehet megélni, hogy formálisan is kérjük az ide tartozást regisztráció útján. Akik szeretnék 
magukat regisztrálni ebbe a közösségbe, az alábbi Belépési nyilatkozat kitöltésével, és a megadott 
címre való eljuttatásával tehetik meg. 
 
Miért célszerű a regisztráció? 
A regisztráltak rendszeres tájékoztatást kapnak az Engesztelők eme lelki családjával kapcsolatos 
történésekről, programokról.  
Akik ezt vállalni tudják, megkapják konkrét papok szerzetesek neveit, akiket imában kell hordozniuk. 
A lelkivezetők személyes leterheltsége miatt könnyebben kaphatnak időpontot velük való lelki 
beszélgetésre, személyes konzultációra.  
Ha később tovább fejlődik ez a közösség, erről is értesítést kapnak. Könnyebb lesz annak elbírálása, 

 
rendelkezések vagy kijelentések igazságtartalmának a megítéléséhez a legjobb mércénk a Szent II. János Pál 
pápa által 1992-ben kiadott Katolikus Egyház Katekizmusa, amelyet ismernünk kell, hogy a megkülönböztetés 
helyesen végezhessük, mert ez tartalmazza az egyház 2000 éves tanítási hagyományát. 
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hogy kit mire is (milyen életállapotra) hív az Ég, és milyen feladatokat szán neki. 
 

II. rész: A szív szellemi kápolnájának és a szív spirituális engesztelő 
rendjének mélyebb szellemi és teológiai háttere, és a 4 fogadalom  

 
Ebben a részben a spirituális/misztikus engesztelő kápolna és engesztelő rend megértésének mélyebb 
megvilágítása történik, és annak bemutatása, hogy konkrétan hogyan végezhetünk 
imádási/engesztelő imaórát a SZENTHÁROMSÁG Gyermekei Engesztelő Családjának a tagjaként 
ebben az engesztelő kápolnában. 

Krisztus misztikus testét a megkeresztelt emberek alkotják, amelyen belül különféle közösségek, 
családok lehetségesek. Egy ilyen család az engesztelő kápolna, és a spirituális engesztelő rend 
Krisztus misztikus testében, az egyházban, mert az újszövetségi templom nem elsősorban egy kőből, 
fából és más anyagokból való építmény, hanem Krisztus teste a templom, az egyház, amelyhez hozzá 
tartozik minden megkeresztelt ember, különösen azok, akik a kegyelem állapotában vannak. 

Ezért lehet egy spirituális engesztelő kápolna ennek a misztikus testnek egy konkrét megvalósulása 
részaspektusa, ugyanígy egy engesztelő rend is. Ezeknek először bennünk kell élniük, és nekünk 
ezekben – még mielőtt egy anyagi, fizikailag látható engesztelő kápolna felépül, és mielőtt egy 
egyházjogilag intézményesített engesztelő rend megalakulna szabályaival, közösségi életével, stb. 
együtt. 
 
A nagy szorongattatás, amelyben most a világ és az egyház találja magát, egy sokkal bensőségesebb 
kapcsolatot kíván a SZENTHÁROMSÁG EGY ISTENNEL és egy a MI URUNK JÉZUS 
KRISZTUSRA, és az Ő Szent Arcára, az Ő visszatérésére való tekintést. Az is nélkülözhetetlen, hogy 
sokkal inkább figyeljünk az Ő IGÉJÉRE a Szentírásban, a Tízparancsolatra, a szentségekre – 
különösen is a szentmisére – ahogyan ezek már 2000 év óta léteznek, és ahogyan megéljük ezeket. 
De a legfontosabb az igazi ISTENSZERETET, felebarátiszeretet, ellenségszeretet, és az, hogy „úgy 
szeressünk, ahogyan az Úr minket szeretett.“ Egészen életünk lelki vagy testi odaadásáig 
testvéreinkért engesztelésként, hogy az igazságban megszentelődve (vö. Jn 17,19) életük 
kiteljesedhessen, különösen azokért, akiket másként nem lehet megmenteni, ahogyan azt a fatimai 
üzenet hangsúlyozta. 
 
Ezért ez a neve ennek a magyar engesztelő családnak: A SZENTHÁROMSÁG Gyermekei Engesztelő 
Családja, amelyben ez a központi szentírási Ige: „Ahogyan Én szerettelek”. Így kell nektek is 
szeretnetek egymást, mert a szeretetet arról ismertük fel, hogy Ő életét adta értünk. Így kell nekünk 
is életünket adnunk testvéreinkért“ (1Jn 3,16). 

 
Ennek az engesztelő családnak a lényege, hogy „úgy szeressétek ti is egymást, ahogyan én szerettelek 
titeket, mert a szeretetet arról ismertük fel, hogy életét adta érünk. Így kell nekünk is életünket adnunk 
testvéreinkért" (1 Jn 3,16). Ennek a családnak magának is egy élő szeretetközösségnek kell lennie, 
amelyben minden megoszlás megszűnik. E családban az alapmagatartása a CARITAS. Mit jelent 
ez? A SZENTHÁROMSÁG EGY ISTEN SZERETETÉBEN és a SZENTHÁROMSÁG EGY ISTEN 
KEDVÉÉRT mindent szeretni, amit ISTEN alkotott, megváltott, és megszentelt, és ezáltal az Ő igazi 
kegyelem-gyermekeivé válni. Azokat is szeretni, és azokért is az életünket adni lelkileg vagy 
valóságosan is, akik a bűnben élnek, akik elveszítették az ISTENBE vetett hitüket, akik reményüket 
már nem JÉZUS KRISZTUSNAK, a megváltónak a keresztjébe vetik. Azokat a langyos, közömbös 
keresztényeket is szeretni, akik langyossá és hideggé váltak ISTEN és a felebarát szeretete iránt, és 
már nem telnek el a szeretet SZENTLELKÉVEL. És mindazokat a teremtményeket is szeretnünk 
kell, akik az ateizmusnak, a kommunizmusnak, a szabadkőműves liberalizmusnak, akik egyenesen a 
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sátánimádatig menően a transzhumanizmusnak hódolnak. 
 
Mivel ez a SZENTHÁROMSÁG Gyermekeinek az Engesztelő Családja, nyitottnak kell lennie 
korunk minden más engesztelő lelki mozgalma iránt, akik a lelkek engeszteléssel való mentését 
írták zászlajukra. Ezért ennek az engesztelő családnak soha sem szabad szűkkeblűnek, önzőnek, 
individualistának, önmagába zártnak lennie, hanem katolikusnak, széles látókörűnek, 
egyetemesnek és nyitottnak kell lennie mindazok felé, akik nem ebben a lelki közösségben 
engesztelnek.  
 
Ez a spirituális engesztelő kápolna és ez a spirituális engesztelő rend Krisztus misztikus testének a 
kifejeződése, amely Jézus Krisztus valódi egyháza. Ezért nem hosszú időre kiterjedő előkészületek 
szükségesek statutumainak a kidolgozásához, hanem nagyon gyorsan, már most el kell kezdeni ezt 
élni. Mert az idő sürget, illetve szinte már nincs is idő, ezért bárki, aki hívást érez a szívében az 
engesztelésre és erre a spirituális engesztelő kápolnára, és/vagy szeretne ehhez a spirituális engesztelő 
rendhez tartozni, rögtön elkezdheti ezt a mindennapokban, hogy belépjen ebbe a spirituális engesztelő 
kápolnába és spirituális engesztelő rendbe, mégpedig úgy, hogy imaórákat végez, amelynek a 
keretében leteszi vagy megújítja fogadalmait is. 
 

 
Hogyan végezzük engesztelő imáinkat, hogyan tartsunk engesztelő imaórát?   
 
Az irgalmasság órájában 15.00-16.00 óra között állapotbeli kötelességeinktől függően mindig, de lehet 
azon felül is bármikor nappal vagy éjszaka. Lehet bárhol: otthon a házi oltár előtt, templomban vagy 
kápolnában, de egy csendes helyen a természetben is.  
 
 

Engesztelő imaóra és fogadalomtétel (fogadalomújítás) 
 

Bevezető ima minden imórához:  
Mint a SZENTHÁROMSÁG Gyermekei Engesztelő Családjának a tagja, a Szűzanya szeretetlángjával a 
szívemben, belépek ebbe a lelki engesztelő kápolnába. Együtt vagyok a Világ Győzelmes Királynőjével, 
minden angyallal és szenttel, különösen Magyarország szentjeivel és különösen Magyarország szent 
őrangyalával, aki a papi szolgálatot kormányozza. Belépek ide általános papságomból következő 
különleges lélekmentő szolgálattal; és az áldozat tömjénes füstölőjével a kezemben, amely a szentek 
imájával van tele (Jel 8,3-5), az „ahogyan én szerettelek titeket” lelkületével.7 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 

 
7 Ide fűzhetjük még: Mennyei Atya, Szűz Mária Szeplőtelen Szíve által felajánljuk Neked minden lélek nevében minden 
lélekért számtalanszor, szüntelenül Jézus legszentebb Szívét az Ő teljes szeretetével és minden szenvedésével, az Ő 
drágalátos vérével, minden érdemével, és az Ő eucharisztikus életével és cselekedeteivel együtt engesztelésül és 
elégtételül minden bűnünkért, és a Te szándékaid teljesülésére, a Te megdicsőülésedre. Ámen. 



A SZENTHÁROMSÁG GYERMEKEINEK ENGESZTELŐ CSALÁDJA           11 
 
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. 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, 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 
megbántják. Jézus szentséges Szívének és Mária Szeplőtelen Szívének érdemeiért könyörgök a szegény 
bűnösök megtéréséért. Ámen” 
 

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 
 


