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Szentháromság Gyermekei Engesztelő Családja (SZHGYECS)
szórólap magyarázata
Az itt következő kis általános bevezető Siegfried atyától származik
Miben áll ennek az engesztelő családnak a lényege? Hol van a szívközpontja? Abban, hogy „úgy
szeressétek egymást, ahogyan én szerettelek titeket!” Ez a lényeg, ez a szívközpont Jézus és Mária
egyesült szívének a titkában rejlik. Mert ebben rejlik az általános és a különleges, vagy más szóval
szolgálati papság egysége és szellemi termékenysége. A kereszten lévő főpap, Jézus Krisztus mint új
Ádám szellemi-lelki atyaságáról és a Kereszt alatt lévő Mária mint az új Éva szellemi-lelki
anyaságáról van itt szó, akik együtt alkotják a királyi és a máriás papságot. Mindkét Szentséges Szív
a legtökéletesebb választ adta a Háromságos Istennek, aki a Szeretet. Az Ő példájuk minden
keresztény papi férfitól és nőtől azt követeli, hogy úgy szeressen, ahogyan Ő szeretett minket. A
teljes önátadásnak ez a kettős szív-elve az ember engesztelő üdvözítő elve a végső időkben. A szív
felajánlása által az engesztelés lelki kápolnájában és az engesztelés lelki rendjében a legmagasabb
fokon valósul meg a caritas misztériuma, az Isten és az ember közötti szeretetközösség. Ennek az
engesztelő odaadásnak és áldozatnak a tökéletességét és teljességét nevezzük szentségnek, amelyre
minden megkeresztelt megmeghívást kapott, amint arra a II. vatikáni zsinat emlékeztet bennünket.
Szentség, amely által a hívek kiemelkedő módon gyakorolják a keresztségben alapított papságot.1 A
szolgálati papságnak a maga részéről az a feladata, hogy képessé tegye a híveket arra, hogy
személyükben és testükben teljesen felajánlják magukat „élő, szent és Istennek tetsző áldozatként”
(Róm 12:1). A Katolikus Egyház Katekizmusa szerint a szentséget azon a „mélységes misztériumon“
mérik, amelyben a menyasszony a szeretet felajánlásával viszonozza a vőlegény felajánlását“. Ezt
Mária a legtökéletesebben valósítja meg és mutatja be. Ezért - folytatja a KEK – „az egyház máriás
dimenziója megelőzi a péteri dimenzióját“.2 Az Egyház egész szentségi, tagolt struktúrája a szív
szentségre és önfeláldozásra való mindenre kiterjedő hivatását célozza (ebben áll a szív papsága),
amelynek a nő az első tanúja" (ez a királyi papság). 3 Jézus és Mária papi szívének és a különleges
és királyi papságnak ez a teljes, totális ajándéka és áldozata az engesztelés legmagasabb formája,
hogy úgy szeressük egymást, ahogy Ő szeretett minket, azáltal, hogy életünket adjuk a testvérekért
(1Jn 3,16). A szívnek ez a papsága pontosan megfelel annak a szándéknak, hogy az engesztelés lelki
kápolnáját építsük és az engesztelés lelki rendjét éljük.
Mire hív a SZGYECS-ja?
1. A Jézus Krisztussal és Édesanyjával egyesült engesztelő életre, a pusztulásba rohanó és a
kárhozat felé tartó lelkek megmentésére, hogy kiteljesedhessen Magyarország engesztelő
hivatása.
Az engesztelő élet lényege, hogy társulunk Jézushoz, egyesülünk Vele, Aki a mi megváltónk. Ő az
egyedüli megváltó, de mi a keresztség által Vele egy testet alkotunk, Ő a fő, mi pedig egyenként az
Ő tagjai vagyunk. Nagy megtiszteltetés számunkra, hogy a megváltásból mi is kivehetjük a magunk
résztét. A megváltás nagy drámájában nemcsak nézők lehetünk, hanem szereplők is. Mi is
közreműködhetünk önmagunk és embertársaink megváltásában.
A Szűzanya volt az, aki a legtökéletesebben megvalósította ezt az engesztelő hivatást. Ő mindenben
teljesen egy volt Szentfiával.
Az Egyház Dogmatikai Konstitúciója, 10. sz.
KEK 773
3
Jo Croissant: Die priesterliche Frau oder das Priestertum des Herzens. 1994, Parvis Verlag, Schweiz:
Vorwort von Fr. Albert Marie Monléon, o.p., Bischof von Parmiers S. 8-9.
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Ma sokan kétségbe vonják a pokol létezését is, pedig ez egyértelmű tanítása a katolikus egyháznak.
Mi a pokol? Rémséges tartózkodási helye az elkárhozottaknak, a gyötrődés helye, „olthatatlan,
szűnni nem akaró tűz”, „feneketlen gödör”, „örökké tartó büntetés”, a „külső sötétség”. Ilyen
megfogalmazásokat tartalmaz a pokollal kapcsolatban a Szentírás és a Szenthagyomány, amely
hitünk másik fő forrása a Szentírás mellett. A Pokol az a hely, ahova az ember szabad döntése
alapján kerülhet az örökkévalóságon át, mert szándékosan nem volt hajlandó betartani Isten
parancsolatait. Kik kerülnek a pokolba? Azok, akik, halálos bűnben haltak meg. Ezek a lelkek
megfosztattak Isten színe látásától, szörnyű kínokat szenvednek, különösen az örökkévalóságig tartó
tűztől. Mindazok, akik halálos bűnben halnak meg, még ha csak egyetlen meg nem bánt bűnnel is, a
pokolba kerülnek. A poklot nem Isten teremtette. Azon munkálkodik, hogy senki se kerüljön oda, és
minket is erre hív. De a pokol létét komolyan kell venni. Sok szentnek megmutatta Isten a poklot, pl.
a fatimai gyermekeknek is.
A második fele „mire hív” első válaszának, hogy kiteljesedhessen Magyarország engesztelő
hivatása. Ezt a hivatást akkor kaptuk, amikor Szent István királyunk, halála előtt az országnagyok
jelenlétében a Szűzanyának ajánlotta hazánkat és népünket, mindazokat, akik itt élnek, vagy ide
jönnek. Ezt az engesztelő hivatást éltük az 1000 éves történelmünkben.
2. „Az Égiek által kért engesztelő szentély (kápolna vagy templom) és az engesztelő rendek
kezdetben lélekben, a későbbiekben valóságos felépítésére és a már működő engesztelő
rendek támogatására”.
Tudjuk jól, hogy már a II. világháború kitörése előtt kérték az Égiek, hogy készüljön a Szűzanyának
itt egy szentély, ahonnan bőven oszthatja kegyelmeit. Sokan, sokat munkálkodtak már ennek a
megépítésén, de csak akadályokba ütköztek, ütköztünk. Sokan eljutottak már előtte is odáig, hogy ezt
először lélekben kell építeni. A lélekben való építés pedig azt jelenti, hogy imádkozunk érte,
áldozatokat hozunk és különlegesen figyelünk az egymás közti kapcsolatainkra. Család ennek a
közösségnek a neve, de akkor lehet csak eredményes a működésünk, ha szerető családként próbálunk
élni. A konfliktusainkat nyugodtan megbeszéljük, nem pedig kígyót-békát kiabálunk egymásra. Csak
az Istenben élők és az egymással szeretetben élők tudnak hatékonyan segíteni ügyeket, személyeket,
és közösségeket.
Nemcsak a kápolna felépítéséről van szó, hanem szerzetesrendek felépítéséről, támogatásáról, már
meglévők segítéséről is. Két szabályosan működő engesztelő rend működik jelenleg
Magyarországon, a pálosok férfi rendje, és az ő fennhatóságuk, lelki támogatásuk alatt működő Pálos
Nővérek rendje. Ez utóbbi Natália nővér ihletésére is született. Alapítójával Natália nővérnél
találkoztam. Natália nővér rendje keresi az útját – pillanatnyilag éppen a premontrei nővérekhez
csatlakozva. Férfi rend alapítására is történt egy kísérlet néhány éve, de a közösségi élet úgy tűnik
nem működik.
Kiket hív?
1. Jézus Krisztus Egyházának a tagjait, vagyis minden megkeresztelt embert
Mindnyájunk számára alapvető fontosságú a Katolikus Egyház Katekizmusának az ismerete, amit
még Szent II. János Pál pápa adott ki Ratzinger bíborossal együtt a világ összes katolikus
püspökének a megkérdezésével. Ez azért fontos, mert már előtte beszélt a szent pápa arról, hogy
egymás mellett él két egyház, Jézus Krisztus egyháza, és egy antiegyház, két evangélium, Jézus
Krisztus evangéliuma és egy antievangélium. Az antiegyháznak és az antievangéliumnak a jelenlétét
mindnyájan nagyon érezzük. Ezért olyan fontos az egyház hiteles tanításának az ismerete, amelyet a
Katolikus Egyház Katekizmusa (KEK) tartalmaz. De sajnos ez nehezen tanulható. Ezért készítettek
belőle egy kivonatot. Ez a Katolikus Egyház Katekizmusának a Kompendiuma. És vannak, akik
hitelesen magyarázzák ezeket a katekizmusokat. Közéjük tartozik Bing atya, akinek a
katekizmusmagyarázatait elkezdtük fordítani angolból. Néhány felkerült ezekből az Engesztelők
Lapjára. Sajnos még mindig nincs elég fordító. Az ő katekizmusmagyarázatában szerepel az
egyházról egy meghatározás. „Az összes megkeresztelt személy gyülekezete, akik ugyanabban az
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igaz hitben, ugyanabban az áldozatban és ugyanazokban a szentségekben egyesültek a pápa és a vele
egységben lévő püspökök tekintélye alatt.”
Minden megkeresztelt ember tagja a Katolikus Egyháznak, de a katolikus szót itt elhagytuk, hogy ne
riassza azokat, akik formálisan nem tagjai a katolikus egyháznak, csak megkeresztelt mivoltuknál
fogva. Nagy ökumenikus mozgolódás van most az egyházban. Ebbe belefér a mi megfogalmazásunk.
Most úgy látszik, hogy az antiegyház és az antievangélium áll nyerőre, de a végső győzelem Istené,
aki tisztítja egyházát, és nem engedi, hogy a pokol kapu erőt vegyenek rajta. Lehet, hogy ez a
mostani egyház, amit ismerünk, eltűnik a szemeink elől, és marad majd egy megfogyatkozott, de
megszentült egyház, amelybe más megkeresztelt embereket, sőt más vallásokból és az ateizmusból
megtérteket is hív az Úr. Mi reméljük, hogy ez a mi közösségünk már ennek az új egyháznak egy
hajtása.
Mit kínál a SZGYECS-ja?
1. A világban való megszentelt élet lehetőségét
Az egyháznak sok egyéb elnevezése is van, Isten népe, Krisztus Teste, a Szentlélek Temploma. Isten
népe között hierarchia van, a klerikusokból és a laikusokból áll. Két alapvető csoportból tevődik
össze.1. felszentelt szolgák. A szó szoros értelmében ők a hierarchia tagjai (pk, pap, diakónus) 2.
Laikusok. És egy harmadik csoport, amelynek tagjai mindkettőből kikerülhetnek. Ez a megszentelt
életet élők csoportja. Ők az evangéliumi tanácsok vállalásával, a tisztaság, a szegénység és az
engedelmesség fogadalmai által élik ezt a megszentelt életet. Hogy ez miben is áll, erről
részletesebben volt szó az előadásom első részében, és ezt tartalmazza a fogadalmi kártyánk.
Tehát, amit kínál a SZHGYECS, az a világban megélt szerzetesi életmódhoz hasonló életmód.
A kétféle „megszentelt élet” különbségeiről előadásom első részében ugyancsak szóltam.
2. A lélek benső békéjét és az elközelgő nehéz időkben a menedékhely megtalálását Jézus
Szentséges Szívében és a Szűzanya Szeplőtelen Szívében
Sokan meg vannak bolydulva. Sokan aggodalmaskodnak, hogy mi lesz velünk. Sok üzenetben
szerepel ilyen-olyan kép, pecsét, szentelmény, amely majd védelmet nyújt az elkövetkező nagy
szorongattatásban. Van szó fizikai menedékhelyekről is, de ezeknél sokkal fontosabb a lelki
menedékhely. Sok hiteles egyházi üzenetben szerepel, többek között a Máriás Papi Mozgalom kék
könyvében – a Szűzanya mondja –, hogy „Szeplőtelen Szívem az a bárka”, amelyben a nagy
szorongattatás napjaiban menedéket találtok.
Mi azt kaptuk, hogy a SZHGYECS-át az utolsó idők egyik ilyen menedékhelyének szánták az Égiek.
Sokszor szerepelt az üzenetekben egy bárka is, amelyik a megújult egyháznak a hajója, amely
biztonságot ad, és amelyben ott van minden szükséges a túléléshez, ill. a túlvilágba, a Jézus
visszajövetele utáni világba való megérkezéshez.
3. A név szerint jelentkezőkért név szerinti imádságokat és értük szentmisék bemutatását
Többször hangsúlyoztam már, hogy a jelentkezők adatait különösen óvjuk. Nem tesszük senki
számára hozzáférhetővé. A jelentkezést azért kellett olyan formában megfogalmazni, ahogyan tettük,
mert legálisan csak így gyűjthetők adatok.
Mit vár tagjaitól SZGYECS-ja?
1. Az evangéliumok szellemében élt szent életet
Az életszentségről volt szó most ennek az előadásnak a legelején is. De szeretném azt még néhány
gondolattal kiegészíteni. A szentségnek sok összetevője van. Ezt a témát nem tudjuk itt kimeríteni.
De néhány részt kiemelek a Szentírásból.
Legyetek szentek! Sokszor felhangzik ez a felszólítás az Ószövetségben. pl. Szentek legyetek, mert
én, az Úr, a ti Istenetek, szent vagyok! Ezt idézi Péter és Pál apostol is az Újszövetségben. A
Szentírásban pl. ilyenek szerepelnek. „Igazodjatok parancsaimhoz, s így legyetek szentek Istenetek
előtt” (Szám 15,40). A Tízparancsolat, és az Egyház 5 parancsa jelenti számunkra ezeket a
parancsokat. Ebben benne van a főparancs is, hogy Istent kell első helyen szeretnünk, Ő kell, hogy
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első helyen álljon az életünkben, és az Ő parancsai, az Ő szeretetére és a felebarát szeretetére
vonatkozó parancsai a két kőtábláról. És a SZHGYECS családjának az alapigéje is ez: Szerességek
egymást, ahogyan én szeretlek titeket!
Az Újszövetségben a szentség mibenlétének a megnevezése két helyen is a tisztátalanság
ellentéteként szerepel. Az az Isten akarata, hogy szentek legyetek. Kerüljétek a tisztátalanságot. (1
Tesz 4,3) Ahogyan tehát átadtátok tagjaitokat a tisztátalanságnak és a törvénytelenségnek a
törvénytelenség szolgálatára, úgy most adjátok át tagjaitokat az igazság szolgálatára, hogy szentek
legyetek (Róm 6,19). Érdekes, hogy tisztátalansággal szemben az igazság áll, a tisztátalanságnak való
szolgálattal szemben az igazság szolgálata. Amint láttuk a fogadalmak magyarázatánál a Lujza
Piccarretától származó idézetekben, ott a tisztaság az Istennel és az embertársainkkal való helyes
kapcsolatot jelenti.
2. Papokért való imádkozást
Láttuk, Isten népe a hierarchia tagjaiból és a laikusokból áll. Ez utóbbiak, tehát az átlag
megkeresztelt hívő emberek is részesednek Krisztus általános papságából. De szolgáló, vezető,
irányító szerepre mégis a papság lett kiválasztva. Viszont egyre kevesebben vannak, és az
„antiegyház” és az „antievangélium”, amiről Szent II. János Pál pápa beszélt, nagyon támadja őket.
Csak a mi imáinkkal, segítségünkkel láthatnak tisztán, és tudják betölteni feladataikat felénk is,
elsősorban a tiszta igehirdetést, és a szentségek méltó kiszolgáltatását.
3. Legalább napi egy órás engesztelő imádságot lehetőleg 15 órakor, az irgalmasság órájában
A legtöbben, akik csatlakoznak ehhez a közösséghez, azoknak már úgyis megvannak a maguk imái.
Bizonyára több is, mint az egy óra. A cél nem az imák teljesíthetetlen felszaporítása, hanem azok
minőségi feljavítása. Ha valaki állapotbeli kötelességei miatt nem tud az irgalmasság órájában
imádkozni, tegye lelkiismeret-furdalás nélkül más órában.
Van egy bevezető ima, amely beállít a helyes irányba minket, tudatosít bennünk néhány dolgot,
amely a helyes engesztelés szempontjából fontos. Ezt minden nap imádkozzuk el! Ezen a
háromoldalas imalapon található még a fatimai angyal által tanított ima, és az ima Magyarország
őrangyalaihoz.
Fontos, hogy ebben az imaóránkban legyenek csendek, elmélkedések. Ilyennel indítsuk imaóránkat.
Utána következhetnek a rózsafüzérek, az Isteni Irgalmasság Rózsafüzére, a Szeretetláng Rózsafüzér,
a Könnyek Anyja Rózsafüzér, vagy a Szűzanya Hétfájdalmas Rózsafüzére vagy a Világ Győzelmes
Királynőjének Rózsafüzére, és természetesen a nagy klasszikus rózsafüzérek, az Örvendetes,
Fájdalmas, Dicsőséges, és a Világosság Rózsafüzére.
Van egy fogadalmi szövegünk is, amely azok számára való, akik a világban szeretnének Istennek
szentelt, vagyis szerzetes jellegű életet élni. Ezt egyszer kell elmondani a SZHGYECS-ja lelki
vezetői előtt, vagy ha erre nincs mód a saját lelkivezető vagy egy pap előtt. (Szlovákiából, Erdélyből
a korlátozások miatt nehéz a Magyarországra jutás. Jó, ha ott keresnek egy papot, aki előtt letehetik
ezeket a fogadalmakat.) Privát módon azonban ajánlatos havonta, hetente megújítani, de akár
naponként is elmondhatjuk, hogy tartalma egészen átjárja életünket.
A SZHGYECS tágabb körébe tartozhat az is, aki nem teszi le ezeket a fogadalmakat, csak az imákat
végzi, és azoknak a kötelezettségeknek tesz eleget, amik ezen a lapon szerepelnek.
4. Gyakori bűnbánattartást
Ez a pont elsősorban a nem katolikus testvéreinknek szól, akik hívást éreznek ebbe a közösségbe,
míg a gyónás a következő pontban katolikusoknak szól.
Az alázatban járás, a bűnösségünknek, semmiségünknek a gyakori szemünk előtt tartása
nélkülözhetetlen, különben nem tudunk megállni abban a szellemi harcban, aminek a kellős közepén
vagyunk.
A bűnök megvallása hittestvérek előtt más keresztény gyülekezetekben is szokásban van. Érdemes
ezt gyakorolni. Szívesen „meggyóntatok” én magam is más felekezethez tartozókat is, de ez nem
jelenti azt, hogy a katolikus szentségekhez járulhatnának. Az csak akkor lehetséges, ha kifejezetten
kérik felvételüket a Katolikus Egyházba.
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5. A katolikusoktól gyakori szentgyónást, szentmisén való részvételt, szentségimádást, napi
rózsafüzér imádságot (a rózsafüzér és a szentségimádás része lehet a napi egy órás imának)
A többi szentséget itt nem hangsúlyoztuk, de természetesen azok is fontosak. A napi legfontosabb
táplálékot a szentmise és a szentségimádás nyújtják számunkra. De fontos az is, hogy meg legyünk
bérmálva, hogy a Szentlélek ajándékaival hatékonyabban tudjunk élni, amelyeket az egyház
szolgálatára kapunk. Ha szükségünk van rá, kérjük a betegek kenetét is. És akik házasságban élnek,
azok számára a házasság mindennapi teendői, szeretetkapcsolatai, beleértve a helyesen megélt
szexualitást is, szentségi kegyelmet adnak, Isten életét közvetítik.
Az utolsó, amit a SZHGYECS elvár a tagjaitól
6. Családi összetartást, szeretetben való egységet
A legtöbb családban csak élnek egymás mellett az emberek, nincsen igazi kommunikáció. A
problémákat szőnyeg alá söprik, és csak egyre mélyülnek a távolságok. Ettől megy tönkre a legtöbb
házasság. Nézeteltérések mindenütt adódnak. Nem szabad megvárni, amíg a bolhából elefánt lesz.
Ha érezzük, hogy valami közénk állt, beszéljük meg! Ha nagyobb bajok vannak – legalábbis
imaszinten – vonjunk bele a konfliktusok rendezésébe más testvéreket, családtagokat is (értve ezen
itt a SZHGYECS-ját)
Az egyház a mi nagy családunk, amelynek lehetnek sebei, lehetnek nem Isten útján járó tagjai, de ne
bírálgassuk őket, ne bűneiket hánytorgassuk, hanem imádkozzunk értük, ahogyan az egyik előző
pontban szerepel.
Csak emlékeztetőül, hogy mi az, ami különösen is tilos a SZHGYECS-ban: mások, főleg a papok
bírálgatása, az ítélkezés és a panaszkodás (ez utóbbi elveszi engesztelő imáink, áldozataink értékét)
A szórólapon végül ott szerepel, hogy hol találhatók bővebb információk erről a lelki családról
magyar és német nyelven?
https://engesztelok.hu/szentharomsag-gyermekei

