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Előszó
Az 1990-ben kiadott eredeti Többlet Engesztelő Imaóra
imafüzet újrakiadását 2013. december 8-án határozta a
el Világ Királynője Engesztelő Mozgalomért
Alapítvány. A megújult engeszteléseket szeretnénk
támogatni az ismételt közreadással. Az elemeiben már
korábban is jóváhagyott, és közismert imádságok méltó
tiszteletadással elősegíthetik engesztelő küldetésünk
beteljesítését.

Az imaóra eredete, előszó az eredeti
kiadáshoz
Kedves engesztelő Testvéreink! A ti kérésetekre és
örömötökre jelentettük meg a „többlet engesztelő
imaóra” öt változatát egy füzetben. Buzgón
engeszteljetek!
Bízzatok abban, hogy imáitok meghallgatást nyernek!
Christus vincit, Christus regnat, Christus, Christus
imperat.
Istenem, hányan énekelték és milyen megrendült
lélekkel 1990. február 8-án, Mindszenty József bíboros
Requiemjén Esztergomban: Christus Vincit!
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Győz Krisztus, és győz a Szűzanya. Az Úr Jézus
mondta Natália nővérén keresztül:
„A magyar, Anyámba vetett szent bizalommal, szent
büszkeséggel hangoztassa:
Győzni fogunk Magyarország és a Világ Győzelmes
Királynője által.”

Az Úr Jézus üzenete
1988. október 8-án, Magyarok Nagyasszonya ünnepén,
az Úr Jézus többlet engesztelést kérve kívánt
segítségünkre lenni, hogy a gonosz léleknek a
magyarságra vonatkozó tervei meghiúsuljanak. Többek
között így szólt: „Üzenem, és kérem magyar
gyermekeimet, mivel nehéz napok előtt áll az ország, és
nem csupán az országnak, hanem az Egyháznak is,
szüksége van imára, kilenc hónapon keresztül még
nagyobb imaerővel engeszteljenek, kimondottan az
ország területén elkövetett bűnökért heti egy engesztelő
imaóra többlettel.
Az engesztelő imanapot és a többlet imaórát a lelkiatya
az engesztelő testvérekkel együtt határozza meg. Az
imaszándékot heti változtatással, mindig a soron
következőt, az imaóra előtt jelentse be a lelkiatya, vagy
megbízottja” Az Úr Jézus maga határozta meg, mely
imákból állítsuk össze az imaórák szövegét. Ezek mind
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egyházilag jóváhagyott imák. .Maga fogalmazta meg a
tíz szándékot is. Az imaórát ezek közül mindig csak
egy szándékra kérte felajánlani, hetenként váltva
azokat. A tízedikben azok a súlyos bűnök szerepelnek,
amelyeket nem kívánt külön megnevezve közzé tenni.
Az Úr Jézus tudatta, hogy az engesztelő csoportokhoz
mindig csatlakozik a Gyászoló (Engesztelő) Szűzanya,
mint Világ Királynője. A Szűzanya csatlakozásának
köszönhetően, miközben engesztelést nyújtunk az
ország
területén
elkövetett
bűnökért,
többletkegyelmeket is nyerünk a Mennyei Atya ígérete
folytán.
Jézus szava: Szeplőtelen Anyám országa tisztul,
kegyelmet kap. Buzgón engeszteljetek! Fáradozzatok a
lelkek üdvösségéért! Bensőséges könyörgésekkel
imádkozzatok! A felsorolt bűnöknek meg kell szűnniük
Szeplőtelen Édesanyám országában”
Az Úr évek óta kéri, hogy „ahol eddig még nem vált
szokássá, váljon azzá a hívek imája: Krisztus lelke,
szentelj meg minket. Kérte, hogy ezen imafohászokat
többes számban mondjuk. Elmagyarázta, a nővérnek
látomásban be is mutatta, mi a különbség az engem
illetve a minket szó használata között. Ha azt mondjuk,
„engem”, akkor a kegyelem működik a kérésnek
megfelelően egy emberre. Amikor azt mondjuk,
„minket”, akkor a föld hátán élő minden ember részesül
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kegyelemben, az is, aki Jézusnak még a nevét sem
hallotta.
Kérte az Úr Jézus, hogy ezeket az imafohászokat
mondják a hívek közösen a szentáldozás befejezése
után, a miséző papnak elég csak elkezdenie.
Kegyelmeket nyerünk el minden embertestvérünk
részére akkor is, ha magunkban, egyedül, jártunkbankeltünkben, lelki áldozásként elimádkozzuk a Krisztus
lelke kezdetű fohászokat. „Az imafohászok egyrészt
engesztelésként szállnak fel a mennyei Atyához,
másrészt kegyelmeket kap, tisztul általuk a világ. ”
A kilenc hónap letelte előtt több templomból jelezték,
hogy szükségesnek érzik ezen imaórák folytatását.
Natália nővér az Úr Jézusnak ajánlva a kifejezett
szándékokat, ezt a választ kapta: „Szép volna, ha a nép
magától folytatná. A nővérnek úgy tűnt, mintha Isten
sok mindent az engeszteléstől tenne függővé.
Többnyire
esőcseppek
formájában kapjuk a
kegyelmeket, pedig záporeső formájában kaphatnánk.
Az Úr Jézus az imaórára vonatkozó üzenetét később
kiegészítette. Összesen öt imaóra változatot kért.
Ezeket, már az egész világon imádkozhatják a magyar
mintának megfelelően, azzal a különbséggel, hogy
mindenütt a saját hazájuk megnevezése mellett
engesztelnek az ország területén elkövetett bűnökért. A
többletkegyelmet mindenütt elnyerik, ahol az Úr
Jézus útmutatásának megfelelően buzgó lélekkel
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megtartják a heti egy „többlet engesztelő imaórát”.
Nem az addig megszokott engesztelésnek az
elhagyásáról van szó, hanem pluszként vállalt
engesztelésül.
Az Úr szava: „A kis idő megéri, hogy elhárítsátok a
nagy bajt. Az engesztelés nem az én dicsőségemet,
hanem a ti javatokat szolgálja.”
A többi már rajtunk múlik, mennyire kapcsolódunk
bele abba a mozgalomba, amit az Úr Jézus,
Engesztelési Művének részeként a negyvenes években
indított el Natália nővéren keresztül.
A Nagy Magyar Engesztelés mozgalmában a magyar
nép apraja, nagyja részt vállalt az engesztelők közül.
Sok lelkes pap, szerzetes buzgólkodott országmentő,
világmentő, lélekmentő céllal.
Ma is nagy szükség van arra, hogy a 15 millió
magyarból mindenki összefogjon, aki felismerte a
küldetés, a feladatok komolyságát. Mulasztásainkkal
késleltetjük az országnak és a világnak ígért kegyelmek
megérkezését, s a világbéke eljövetelét. Biztosak
vagyunk abban is, hogy a Szűzanya, a Világ Királynője
intézkedése az elkészült királynői székhelyéről
eredményesebb
lenne
a
jugoszláviai
háború
megszüntetése vonatkozásában is, mint bármilyen
emberi erőfeszítés.
Javítsuk meg életünket, tegyük rendbe gondolatainkat,
és Krisztust követő lelkülettel engeszteljünk, hogy az
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Úr Jézus Engesztelési Műve (ahogy Ő nevezte)
kibontakozzon, megvalósuljon a maga nagyságában,
szépségében, tisztulást eredményezve az egyház és az
állam életében egyaránt. A napi nehézségeinket,
kellemetlenségeinket ajánljuk fel, panasz helyett
forduljunk hálával a mennyei Atyához, aki még mindig
irgalmas hozzánk.
Sokak kérésére, akiknek nem jutott a tizenhétezer
„Többlet engesztelő imaóra” füzetből, amiből itthon és
külföldön engesztelnek magyar testvéreink a
Szűzanyával, heti egy imaóra többletet vállalva (Mt. 18,
29-30), itt most kivonatosan közzé tesszük az öt imaóra
változatot, amit az Úr Jézus útmutatásainak
megfelelően állítottunk össze.
Az Úr Jézus kérte, hogy néha álljunk meg egy kis időre
imaóra közben, maradjunk csendben, hogy Ő is
megszólalhasson lelkünk szavában, mert neki is van
mondanivalója számunkra. Arra is kitért, hogy az általa
kiválasztott keresztutat padban ülve is lehet mondani,
mert az elmélkedő imák hosszúak. Kérte, ki ne hagyjuk
a Krisztus lelke kezdetű imafohászokat, mert azok
annyira titokzatosak, és oly sok kegyelmet nyerhetünk
általa! Mondjuk gyakran: „Gyászoló Szűzanya, Világ
Királynője, imádkozzál velünk, és megmenekülünk:
Imádkozzál velünk, és győzünk.” Ebben bízzunk. A
Szűzanyával együtt engeszteljünk.
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Engesztelő ima szándékok
Heti egy alkalommal a „többlet engesztelő imaóra”
megtartása, a Magyarországon1 elkövetett bűnök
engeszteléséért az itt felsorolt szándékok szerint
történjen, a szándékokat hetenként váltva vesszük,
mindig egyet tudatva az imaóra elején.
Engeszteljünk:
1.
A káromkodás bűnéért
2.
Az Oltáriszentség, Jézus és Mária szent
nevének meggyalázásáért
3.
Az iszákos állapotban elkövetett súlyos
bűnökért
4.
Azon édesanyák
nagy bűnéért,
akik
gyermeküket nem engedik életre születni
5.
A betörőkért, akik a betörés közben
gyilkolnak, az Oltáriszentséget a földre szórják,
tapossák
6.
Azokért, akik a vallásos nevet viselik, de a
vallásgyakorlatból semmit sem cselekszenek
7.
Azokért, akik szentségi házasságot nem kötnek,
és törvénytelen házasságban élnek
1

Minden országban a saját hazájukat nevezzék meg.
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8.
Azokért, akik Isten létét tagadják és lelkük
üdvösségében nem hisznek
9.
A halálraítélt rabokért, hogy megtérjenek és
üdvözüljenek
10.
Mindazon bűnökért, amelyeket a korábbi
imaórákon felsoroltakon kívül elkövettek
Magyarországon.

Engesztelő imáinkhoz kérjük
Mindszenty József segítő
közbenjárását!
Ami nekünk szívügyünk, az neki is az volt, és most is
az. Amikor Natália nővér 1987. március 11-én az
erdélyiekért könyörgött, mondván: „Jézusom utolsó
csepp véredre kérlek, segíts rajtuk, hiszen véreddel
váltottad meg őket!”
Jézus így szólt:
Minden kérésetekkel forduljatok az én Mindszenty
fiamhoz. Ő az égben, abban a kegyelemben részesült,
hogy a földkerekségen bárhol élő magyar testvérei tőle
bármit kérnek, általam és Szeplőtelen Édesanyám által,
ő minden kérésüket teljesíti. Mennyei Atyám azért
tüntette őt ki ezzel a kegyelemmel, mert ő szíve
rejtekén sokat szenvedett amiatt, hogy atyai szívének
olyannyira kedves magyar gyermekeitől elzárták.
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Első változat
Szentségkitétel
Ének:
Szent vagy, Uram, szent vagy, Minden fölött
szent vagy,
Jézus kenyér színében, Az Oltáriszentségben.
Térdet, fejet hajtok, Néked áldást mondok,
Hiszem itt vagy valóban, E nagy
Szakramentumban.
Pap: Áldj meg minket, Uram, az Oltáriszentségből!
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.
Ma a Magyarországon elkövetett bűnök miatt
engesztelünk. Elsősorban:
Nyisd meg Uram ajkunkat, szent neved dicséretére,
tisztítsd meg szívünket minden hiú és vétkes
gondolattól, hogy tisztelettel, figyelemmel és
áhítattal tarthassuk meg imaóránkat, és meghallgatásra találjunk szent színed előtt.
P: Dicsértessék és áldassék Jézus!
H: A legméltóságosabb Oltáriszentségben!
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Hozzád kiáltunk, Úristen,
Jézus szent nevében,
Jézus szentséges Vére által,
Jézus szentséges Szíve által,
Szűz Mária szeplőtelen Szíve által,
amíg meg nem könyörülsz rajtunk.
Hisz csodálatos módon tudsz rajtunk segíteni!
Szent Isten! Szent, erős Isten! Szent és halhatatlan
Isten!
Könyörülj rajtunk és az egész világon!
Istenem, hiszek benned, és imádlak téged,
remélek benned, és szeretlek téged.
Bocsáss meg azoknak, akik nem hisznek,
nem remélnek benned és nem szeretnek téged.
Gyászoló Szűzanya, Világ Királynője, imádkozzál
velünk és megmenekülünk.
Imádkozzál velünk, és győzünk.
Szent Mihály főangyal, ne engedj elveszni minket a
nagy harcban!
Ének: Jézus Világ Megváltója, Üdvözlégy, élet adója!
Megfeszített Isten Fia, szent kereszted szívem
hívja.
Jézus, add, hogy hozzád térjek, veled halljak
veled éljek!
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JÉZUS SZENT SZÍVÉNEK LITÁNIÁJA
Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, kegyelmezz nekünk!
Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, hallgass minket!
Krisztus hallgass meg minket!
Mennyei Atyaisten!
Irgalmazz nekünk!
Megváltó Fiúisten!
Szentlélek Úristen!
Szentháromság, egy Isten!
Jézus Szíve, az örök Atya Fiának Szíve
Jézus Szíve, a Szűzanya méhében a Szentlélektől
alkotott Szív
Jézus Szíve, az Isten Igéjével lényegileg egyesített Szív
Jézus Szíve, végtelen fölségű Szív
Jézus Szíve, Isten szent temploma
Jézus Szíve, a Magasságbelinek szent szekrénye
Jézus Szíve, Isten háza és a mennyország kapuja
Jézus Szíve, a szeretet lángoló tűzhelye
Jézus Szíve, az igazságosság és szeretet tárháza
Jézus Szíve, jósággal és szeretettel teljes Szív
Jézus Szíve, minden erény mélysége
Jézus Szíve, minden dicséretre legméltóbb Szív
Jézus Szíve, minden szív királya és középpontja
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Jézus Szíve, amelyben a bölcsesség és tudomány összes
kincsei megvannak
Jézus Szíve, amelyben az Istenség egész teljessége
lakozik
Jézus Szíve, amelyben a mennyei Atyának kedve telt
Jézus Szíve, amelynek teljességéből mindannyian
merítettünk
Jézus Szíve, az örök halmok kívánsága
Jézus Szíve, béketűrő és nagy irgalmasságú Szív
Jézus Szíve, dúsgazdag mindazok iránt, akik Hozzád
folyamodnak
Jézus Szíve, az élet és szentség forrása
Jézus Szíve, vétkeinkért engesztelő áldozat
Jézus Szíve, gyalázatokkal tetézett Szív
Jézus Szíve, gonoszságainkért megtört Szív
Jézus Szíve, mindhalálig engedelmes Szív
Jézus Szíve, lándzsával átdöfött Szív
Jézus Szíve, minden vigasztalás kútfeje
Jézus Szíve, életünk és feltámadásunk
Jézus Szíve, békességünk és engesztelésünk
Jézus Szíve, bűnösök áldozatja
Jézus Szíve, benned reménylők üdvössége
Jézus Szíve, benned kimúlók üdvössége
Jézus Szíve, minden szentek gyönyörűsége
Isten Báránya, te elveszed a világ bűneit.
Kegyelmezz nekünk!
Isten Báránya, te elveszed a világ bűneit.
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Hallgass meg minket!
Isten Báránya, te elveszed a világ bűneit.
Irgalmazz nekünk!
Szelíd és alázatos szívű Jézus,
alakítsd szívünket a te Szíved szerint!
Könyörögjünk:
Mindenható örök Isten! Tekints szeretett fiad Szívére,
és mindama dicséretre és elégtételre, amelyet a bűnösök
nevében irántad lerótt, és adj megengesztelődve
bocsánatot azoknak, akik irgalmasságodért esdekelnek,
ugyanazon szent Fiad, Jézus Krisztus nevében, aki
veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten,
mindörökkön örökké. Ámen.
Jézus, az Élő Isten fia, irgalmas megváltója az elesett
emberiségnek bocsáss meg nekünk, és könyörülj
rajtunk! A bántalmakat, amelyekkel az emberek
illetnek Téged, az Isten iránti szeretetben és hűségben
való növekedés által igyekszünk jóvátenni.
P.
H.
P.

Minél inkább káromolják szent titkaidat,
Mi annál erősebben hiszünk bennük!
Minél inkább törekszik a hitetlenség, hogy
hallhatatlan reményeinket elrabolja tőlünk,
16

H.
Mi annál jobban remélünk benned, Jézus Szíve,
emberek reménye!
P.
Minél inkább ellenszegülnek a szívek a
kegyelem hívásának,
H.
Mi annál inkább szeretünk téged!
P.
Minél inkább támadja Istenségedet a
hitetlenség,
H.
Mi annál inkább imádunk téged!
P.
Minél inkább elfelejtik és megszegik szent
parancsaidat,
H.
Mi annál inkább megtartjuk azokat!
P.
Minél inkább nem tisztelik és elhanyagolják
szentségeidet,
H.
Mi annál inkább akarunk azokkal szeretettel és
tisztelettel élni.
P.
Minél inkább félreismerik a te imádásra méltó
erényeidet,
H.
Mi annál inkább fogunk törekedni
gyakorlásukra.
P.
Minél inkább fárad a pokol a lelkek romlásán,
H.
Annál erősebb legyen a mi buzgalmunk az ő
megmentésükre!
P.
Minél inkább törekszik az élvezetvágy és a
kevélység, hogy az önmegtagadást és a
kötelességteljesítést kiirtsa,
H.
Mi annál inkább hozzászegődünk az áldozat és
az önmegtagadás szelleméhez,
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P.
Minél hevesebben zúdul a pokol hatalma
Anyaszentegyházad ellen,
H.
Mi annál inkább ragaszkodunk hozzá.
P.
Minél jobban fellázad a világ a pápa ellen,
H.
Mi annál inkább hallgatunk rá, gyermeki hittel,
és annál alázatosabban követjük végzéseit.
P.
Minél inkább elkülöníti egymástól az embereket
az önzés bűne,
H.
Annál bensőbben akarjuk mi, mint Isten
családjának tagjai, egymást benned szeretni,
megváltó Istenünk!
Pap: Végezzünk közösen lelki áldozást:
Hívek magukban: Bánom bűneimet, jöjj az én
szívembe Jézus! (rövid csend)
Krisztus lelke, szentelj meg minket!
Krisztus teste, üdvözíts minket!
Krisztus vére, ihless meg minket!
Krisztus oldalából kifolyó víz, tisztíts meg minket!
Krisztus kínszenvedése, erősíts meg minket!
Ó, jóságos Jézus, hallgass meg minket!
A te szent sebeidbe rejts el minket!
Ne engedd, hogy Tőled elszakadjunk!
A gonosz ellenségtől, oltalmazz meg minket!
Halálunk óráján hívj magadhoz minket!
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Add, hogy eljussunk hozzád, és szentjeiddel dicsérjünk
téged, mindörökkön, örökké! Ámen.

FÁJDALMAS RÓZSAFŰZÉR
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.
Hiszekegy, Miatyánk, három Üdvözlégy Mária
Titkok:
1. Jézus, aki értelmünket megvilágosítsa
2. Jézus, aki emlékezetünket megerősítse
3. Jézus, aki akaratunkat tökéletesítse
Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. Ó
Jézusom, bocsásd meg bűneinket! Ments meg minket a
pokol tüzétől! Vidd a mennybe a lelkeket, különösen
azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
A tizedek titkai:
1. Jézus, aki érettünk vérrel verejtékezett
2. Jézus, akit érettünk megostoroztak
3. Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak
4. Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta
5. Jézus, aki érettünk keresztre feszítettek
A tizedek után:
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Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek!
Ó, Jézusom bocsásd meg bűneinket! Ments meg minket
a pokol tűzétől és vidd a mennybe a lelkeket különösen
azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
Pap: Engeszteljünk a káromkodás bűnéért:
Áldott legyen az Isten!
Áldott legyen szent neve!
Áldott legyen Jézus Krisztus, valóságos Isten és
valóságos ember!
Áldott legyen Jézus neve!
Áldott legyen szentséges Szíve!
Áldott legyen drága szent Vére!
Áldott legyen Jézus a legméltóságosabb
Oltáriszentségben!
Áldott legyen a vigasztaló Szentlélek!
Áldott legyen Isten fölséges Anyja, Mária!
Áldott legyen szent és szeplőtelen fogantatása!
Áldott legyen dicsőséges mennybevétele!
Áldott legyen Szűz Mária szent neve!
Áldott legyen Szent József, Mária tisztaságos jegyese!
Áldott legyen Isten az ő angyalaiban és szentjeiben!
Ámen.
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Ének: Világnak Királyné Asszonya

Világnak Királyné

Asszonya!

Költözzél szívünkbe,

Szűzanya!

Oldozd meg szívünkön bűneink láncát, szüntesd a gyűlölet sátáni táncát!

Mária, Nagyasszony, magyarok Anyja,Világnak hatalmas Királynéja!

2. Bűneink éjjelén el ne hagyj,
Esengve kérünk, mert tiszta vagy.
Bűnbánat ostoroz, kerget Tehozzád,
Ne sírjon érettünk szép könnyes orcád.
Mária, Nagyasszony, magyarok Anyja,
Világnak hatalmas Királynéja!
3. Vezeklő szívünket meg ne vesd,
Jézushoz bennünket elvezess.
Szent kezed fogja meg roskadó vállunk,
Míg Fiad Szívéhez hazatalálunk.
Mária, Nagyasszony, magyarok Anyja,
Világnak hatalmas Királynéja!
Szentségi áldás
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Ének:
Tebenned remélek, szívemből szeretlek!
Készen vagyok meghalni, mint téged
megbántani
Szentségbetétel

Világ Királynője könyörögj érettünk!
Szent József, a „kápolnások" pártfogója könyörögj
érettünk!
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Második változat

Ének: Világnak Királyné Asszonya

Világnak Királyné

Asszonya!

Költözzél szívünkbe,

Szűzanya!

Oldozd meg szívünkön bűneink láncát, szüntesd a gyűlölet sátáni táncát!

Mária, Nagyasszony, magyarok Anyja,Világnak hatalmas Királynéja!

2. Bűneink éjjelén el ne hagyj,
Esengve kérünk, mert tiszta vagy.
Bűnbánat ostoroz, kerget Tehozzád,
Ne sírjon érettünk szép könnyes orcád.
Mária, Nagyasszony, magyarok Anyja,
Világnak hatalmas Királynéja!
3. Vezeklő szívünket meg ne vesd,
Jézushoz bennünket elvezess.
Szent kezed fogja meg roskadó vállunk,
Míg Fiad Szívéhez hazatalálunk.
Mária, Nagyasszony, magyarok Anyja,
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Világnak hatalmas Királynéja!
Szentségkitétel
Ének:
Szent vagy, Uram Szent vagy,
minden fölött Szent vagy,
Hiszem itt vagy valóban e
nagy Szakramentumban.
Pap: Áldj meg minket Uram, az Oltáriszentségben!
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.
Ma a Magyarországon elkövetett bűnök miatt
engesztelünk. Elsősorban:
Nyisd meg Uram ajkunkat, szent neved dicséretére,
tisztítsd meg szívünket minden hiú és vétkes
gondolattól, hogy tisztelettel, figyelemmel és
áhítattal tarthassuk meg imaóránkat, és meghallgatásra találjunk szent színed előtt.
P: Dicsértessék és áldassék Jézus!
H: A legméltóságosabb Oltáriszentségben!
Hozzád kiáltunk, Úristen,
Jézus szent nevében, Jézus szentséges Vére által,
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Jézus szentséges Szíve által, Szűz Mária szeplőtelen
Szíve által, amíg meg nem könyörülsz rajtunk.
Hisz csodálatos módon tudsz rajtunk segíteni!
Szent Isten! Szent, erős Isten! Szent és halhatatlan
Isten!
Könyörülj rajtunk és az egész világon!
Istenem, hiszek benned, és imádlak téged,
Remélek benned, és szeretlek téged.
Bocsáss meg azoknak, akik nem hisznek,
nem remélnek benned és nem szeretnek téged.
Gyászoló Szűzanya, Világ Királynője, imádkozzál
velünk és megmenekülünk.
Imádkozzál velünk, és győzünk.
Szent Mihály főangyal, ne engedj elveszni minket a
nagy harcban!
Ének: Jézus, Világ Megváltója,
Üdvözlégy, élet adója,
Megfeszített Isten
Fia, szent
kereszted szívem
hívja.
Jézus, add, hogy
hozzád térjek, veled
haljak, veled éljek.
Jézusom, ha jön a
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végnap, ismerj
engem, magadénak.
Homlokomon piros
véred, tied vagyok,
úgy ítélj meg!
Jézus, add, hogy hozzád térjek veled haljak
veled éljek.

A SZENT VÉR LITÁNIÁJA
Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, kegyelmezz nekünk!
Uram, irgalmazz' nekünk!
Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket!
Mennyei Atyaisten!
Irgalmazz nekünk
Megváltó Fiúisten!
Szentlélek Úristen!
Szentháromság, egy Isten!
Krisztus Vére, az örök Atya egyszülött Fiának vére
Üdvözíts minket!
Krisztus Vére, az Isten megtestesült Igéjének vére
Krisztus Vére, az új és örök szövetség vére
Krisztus Vére, a haláltusában földre hullott vér
Krisztus Vére, a megostorozáskor kiserkent vér
Krisztus Vére, a töviskoronától kicsordult vér
Krisztus Vére, a keresztfán kiontott vér
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Krisztus Vére, üdvösségünk váltság díja
Krisztus Vére, amely nélkül nincs bűnbocsánat
Krisztus Vére, az Oltáriszentségben a lelkek itala és
megtisztulása
Krisztus Vére, az irgalmasság folyama
Krisztus Vére, a gonosz lelkek legyőzője
Krisztus Vére, a vértanúk
erőssége
Krisztus Vére, a hitvallók
szilárdsága
Krisztus Vére, szüzeket termelő
vér
Krisztus Vére, a veszélyben
forgók támasza
Krisztus Vére, a szenvedők
enyhülése
Krisztus Vére, a sírásban
vigasztalásunk
Krisztus Vére, a bűnbánók
reménysége
Krisztus Vére, a haldoklók
megnyugvása
Krisztus Vére, az örök élet
záloga
Krisztus Vére, a tisztítóhelyen szenvedő lelkek
szabadítója
Krisztus Vére, minden dicsőségre és magasztalásra
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legméltóbb vér
Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, kegyelmezz
nekünk!
Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, hallgass meg
minket!
Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, irgalmazz
nekünk!
P: Megváltottál minket, Uram, szentséges véreddel!
H: És istenünk országává tettél bennünket!
Könyörögjünk! Mindenható, Örök Isten, ki
egyszülött Fiadat a világ Megváltójává rendelted, és
vére által megengesztelődni akartál, engedd, kérünk,
üdvösségünk árát úgy tisztelnünk, és annak erejével
az élet bajaiban úgy nyernünk oltalmat a földön,
hogy örökké tartó gyümölcseinek örvendhessünk az
Úrban. Ugyanazon a mi Urunk, Jézus Krisztus által.
Ámen.
Pap: Végezzünk közösen lelki áldozást:
Hívek magukban: Bánom bűneimet, jöjj az én
szívembe Jézus! (rövid csend)
Krisztus lelke, szentelj meg minket!
Krisztus teste, üdvözíts minket!
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Krisztus vére, ihless meg minket!
Krisztus oldalából kifolyó víz, tisztíts meg minket!
Krisztus kínszenvedése, erősíts meg minket!
Ó, jóságos Jézus, hallgass meg minket!
A te szent sebeidbe rejts el minket!
Ne engedd, hogy Tőled elszakadjunk!
A gonosz ellenségtől, oltalmazz meg minket!
Halálunk óráján hívj magadhoz minket!
Add, hogy eljussunk hozzád, és szentjeiddel dicsérjünk
téged, mindörökkön, örökké! Ámen.
Ének: Zálogát adtad, ó, Jézus, örök szeretetednek,
Rendelvén e nagy Szentséget, és adván tieidnek,
Hogy teveled egyesüljünk, téged viszont szeressünk.
Örök hála és imádás legyen azért nevednek.

KERESZTÚT AZ OLTÁRISZENTSÉGI JÉZUS
GYALÁZÁSÁNAK ENGESZTELÉSÉRE
P: Gyertek, imádjuk Jézust!
H: A mi királyunkat, aki szent vérének
bíborába Öltözve a Kálvária útjára lépett.
P: Gyertek, kövessük Őt ez úton!
H: A legforróbb szeretettel!
P: Gyertek, imádjuk Jézus Krisztust, aki a
Golgotán, szeretetének trónusán, a szent
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kereszten függött.
H: Hogy minket magához vonzzon.
P: Gyertek, imádjuk Jézust!
H: Kínszenvedésének és halálának titkairól
elmélkedve.
P: Gyertek, mondjuk az ég összes
angyalaival és szentjeivel:
Mind: Szent, Szent, Szent a Seregek Ura,
Istene, telve az ég és a föld az Ő
dicsőségével. Dicsőség az Atyának, dicsőség
a Fiúnak, dicsőség a Szentléleknek, most és
mindörökké. Ámen.
Örök Atyánk! Fölajánljuk neked szentséges
Fiadnak
kínszenvedését,
haláltusáját,
kereszthalálát, engesztelésül bűneinkért.
P: Jézusunk, Isteni Üdvözítőnk, kínszenvedésednek és
halálodnak okai a mi bűneink voltak. Keserves
kínszenvedésed előestéjén rendelted a kegyelemteljes
Oltáriszentséget, hogy mindenkor mi köztünk lakozzál,
mert szereteted a neked oly nagyon kedves emberektől
való elválást nem tudta elviselni. Néhány órával később pedig már hallottad, amint kiáltozták: „El
Jézussal, keresztre vele!” Ezért őszinte fájdalmunkban
kegyelemért, irgalomért és bocsánatért esedezünk
mindannyiunk számára.
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H: Emlékezzél meg, Jézusunk, mily nagy váltságdíjat
fizettél érettünk a mennyei Atyának. Ne engedd
elveszni a lelkeket, amelyeket drága, szent véred által
megváltottál.
P: Mi Megváltó Jézusunk, te a legméltóságosabb
Oltáriszentségben kínszenvedésednek és halálodnak
emlékét hagytad ránk. Azt kívántad, hogy halálodat
hirdessük, valahányszor ezen szent titkot szemléljük,
amíg végre magad is újra eljössz hozzánk. Ezen kívánságodhoz híven elmélkedünk keresztutadról, és
megemlékezünk arról, hogy e Szentségben ugyanazon
test lakozik, ugyan azon szeretettel és alázatossággal,
mint egykor a keresztfán.
H: Te pedig, boldogságos Szűzanyánk, ki ezen
Szentségben éppúgy imádod és szereted szentséges
Fiadat, mint egykor a keresztfán, jöjj segítségünkre,
hogy ezen engesztelő keresztúti ájtatosságot kellő
áhítattal végezzük.
Mind: Egyesüljünk Jézus és Szűz Mária szándékával,
hogy a lehetséges búcsúkat elnyerhessük. Szent
Őrzőangyalok, és ti, ezen templomnak védőszentjei és
összes szentek, kikre templomunk emlékeztet,
őrködjetek fölöttünk!
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I. állomás: Pilátus Jézust kereszthalálra ítéli
Mind: Imádunk Krisztus, és áldunk téged!
Mert szent kereszted által megváltottad a
világot.
P: Jézus, élők és holtak igazságos bírája, téged egészen
ártatlanul ítéltek halálra a főpapok, a bírák, és a nép.
Ha tudták volna, hogy te egykor majd az ég felhőin
újra eljössz nagy hatalommal és dicsőséggel megítélni
a világot, bizonyára remegve imádtak volna téged. Te
azonban hallgattál, s azt akartad, hogy ártatlanul
elítéljenek, nehogy egykor az ítélet napján, igazságos
ítéleted hallatára el kelljen némulnunk bűneink
sokasága miatt, és el kelljen távoznunk tőled. Itt
hagytad nekünk végtelen szereteted zálogát, átadod
nekünk most és halálunk óráján szent, testedet és
véredet, hogy biztosítékunk legyen az örök boldogság
elnyerésére.
P: Irgalmazz nekünk, ó Jézus, irgalmazz nekünk!
H. És kegyelmezz nekünk kínszenvedésed
érdemei által Gyászoló Szűzanya, Világ
Királynője, imádkozzál velünk!
Mind: Miatyánk, Üdvözlégy Mária
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P. Könyörülj rajtunk, Uram!
H. És a megholt hívek lelkein! Ámen
II. állomás: Jézus vállára veszi a keresztet
Mind: Imádunk Krisztus, és áldunk téged!
Mert szent kereszted által megváltottad a
világot.
Szerető Jézusunk! Te már előre ismerted azon
borzasztó kínokat és gyalázásokat, amelyeket a
keresztfán el kellett viselned. Mégis sóvárogva
nyújtottad ki szent kezedet kereszted után, mert ezen
kereszt Atyádnak rendelése szerint eszközül szolgált
arra, hogy a téged bántalmazókat megmentsd. Szent
Szíved szeretete erősebb volt a halálfélelemnél. De
még mielőtt a keresztet, amelyet az emberek gonoszsága készített számodra, eléd hozták, egészen más
keresztet készítettél te magadnak. Tudtad, Uram, hogy
a legméltóságosabb Oltáriszentségben rejtőző szent
titok ellen szórt meggyalázások fekete tengere fog reád
zúdulni, és hogy az oltáron a Szentostya színe alatt
rejtőző végtelen szeretetnek folyvást nagypénteket
ácsolnak majd a gonosz emberek. Mégis örömmel
maradtál velünk a titokzatos testben, vállalva e
keresztet is értünk a világ végezetéig. Áldunk téged
mindent elviselő türelmedért. Add, Urunk, hogy ezen
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szent titokban téged mindig jobban megismerjünk és
szeressünk.
P: Irgalmazz nekünk, ó Jézus, irgalmazz nekünk!
H. És kegyelmezz nekünk kínszenvedésed érdemei
által Gyászoló Szűzanya, Világ Királynője, imádkozzál
velünk!
Mind: Miatyánk, Üdvözlégy Mária
P. Könyörülj rajtunk, Uram!
H. És a megholt hívek lelkein! Ámen.
III. állomás: Jézus először esik el a kereszt súlya
alatt
Mind: Imádunk Krisztus, és áldunk téged!
Mert szent kereszted által megváltottad a
világot.
Úr Jézus! Az egek hirdetik a te dicsőségedet, uralkodsz
a kerubok fölött, a világegyetem csak harmatcsepp a te
kezedben, de íme, elrejted mindenhatóságodat, s elesel
a válladra nehezedő kereszt alatt. Így bűnhődtél te az
én kevélységem és engedetlenségem miatt. Így élsz
köztünk, Megváltó Istenünk, a Szentostyában is, végtelen hatalmaddal, innen kormányzod az eget és a földet,
intézed az emberek sorsát, de elrejted hatalmadat,
mozdulatlannak látszol az emberek előtt, aláveted
34

magad szolgáid akaratának, sőt, kiszolgáltattad magad
ellenségeid sátáni dühének is, hogy félelem nélkül
mehessünk hozzád. Így megtanulhatjuk tőled a valódi
alázatosságot. Bocsásd meg nekünk azon nagy
bűnünket, hogy mindig „valakik” 'akarunk lenni,
felebarátinknál nagyobbak.
P: Irgalmazz nekünk, ó Jézus, irgalmazz nekünk!
H. És kegyelmezz nekünk kínszenvedésed érdemei
által Gyászoló Szűzanya, Világ Királynője, imádkozzál
velünk!
Mind: Miatyánk, Üdvözlégy Mária
P. Könyörülj rajtunk, Uram!
H. És a megholt hívek lelkein! Ámen.
IV. állomás: Jézus szent Anyjával találkozik
Mind: Imádunk Krisztus, és áldunk téged!
Mert szent kereszted által megváltottad a
világot.
Csodálatos Édesanyja a mennyei Atya egyszülött
Fiának! Te nem elégedtél meg azzal, hogy lélekben
szentséges Fiaddal együtt légy fiatal életének
szenvedés teli keresztútján. Testben is követted a
keresztúton. Anyai szíved szörnyű szenvedéseit
egyesítve isteni Fiad szenvedéseivel már akkor
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felajánlottad a mennyei Atyának értünk, értem.
Oltáriszentségben lakozó Jézusoddal együtt ma is, mint
egykor a keresztúton, a lelkek mentését tartottad a
legfontosabbnak. Hálánkat és szeretetünket fogadd el,
könyörgő szavainkat pedig hallgasd meg, fájdalmas,
Gyászoló Szűzanyánk!
P: Irgalmazz nekünk, ó Jézus, irgalmazz nekünk!
H. És kegyelmezz nekünk kínszenvedésed érdemei
által Gyászoló Szűzanya, Világ Királynője, imádkozzál
velünk!
Mind: Miatyánk, Üdvözlégy Mária
P. Könyörülj rajtunk, Uram!
H. És a megholt hívek lelkein! Ámen.
V. állomás: Cirenei Simon segít
Jézusnak a keresztet vinni
Mind: Imádunk Krisztus, és áldunk téged!
Mert szent kereszted által megváltottad a
világot.
Kereszthordozó Jézusunk, aki az emberekért
szenvedtél, azt akarod, hogy az emberek segítsenek
hűséges szeretetükkel és áldozatvállalásukkal a nehéz
keresztedet hordani.
Légy irgalmas hozzánk Jézusunk, bocsásd meg
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hanyagságainkat,
mulasztásainkat,
amelyeket
elkövettünk, amikor a segítségnyújtást elutasítottuk.
P: Irgalmazz nekünk, ó Jézus, irgalmazz nekünk!
H. És kegyelmezz nekünk kínszenvedésed érdemei
által Gyászoló Szűzanya, Világ Királynője, imádkozzál
velünk!
Mind: Miatyánk, Üdvözlégy Mária
P. Könyörülj rajtunk, Uram!
H. És a megholt hívek lelkein! Ámen.
VI. állomás: Veronika kendőt nyújt Jézusnak
Mind: Imádunk Krisztus, és áldunk téged!
Mert szent kereszted által megváltottad a
világot.
Azon arcnak isteni szépségét, amelynek szemlélése az
angyalok legnagyobb öröme, az emberi gonoszság
eltorzította. Angyalaidnak nem engedted meg, hogy
letöröljék arcodról a vért, a sarat, de Veronika
szolgálatát örömmel fogadtad. Amit emberi gonoszság
beszennyezett, azt emberi szánalom tisztítsa meg újra.
Te most is az emberekhez fordulsz. Veronikák
kellenek, akik engesztelést nyújtanak a gyalázatokkal
ma is folyton bántott szentséges Szívednek. Adj nekünk
a szeretetedből, Urunk, de olyat, amelyik túlcsordul,
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amelyik válogatás nélkül szívébe fogad minden
embertestvért, hogy imádjunk és engeszteljünk téged az
ő nevükben, helyettük is.
P: Irgalmazz nekünk, ó Jézus, irgalmazz nekünk!
H. És kegyelmezz nekünk kínszenvedésed érdemei
által Gyászoló Szűzanya, Világ Királynője, imádkozzál
velünk!
Mind: Miatyánk, Üdvözlégy Mária
P. Könyörülj rajtunk, Uram!
H. És a megholt hívek lelkein! Ámen.

VII. állomás: Jézus másodszor esik el a
kereszt súlya alatt
Mind: Imádunk Krisztus, és áldunk téged!
Mert szent kereszted által megváltottad a
világot.
Jézus, minden nép várakozása, dicsőítve kellett volna
fogadniuk téged minden fejedelmeknek és népeknek.
Ehelyett kiűztek téged a városból, nem fényes
kísérettel, hanem gúny és gyalázás egész özönével
kísértek, te pedig sokat jelentő bukással elesel a város
kijáratánál. Te az oltár titkában is elvárhatod, hogy
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minden fejedelem és nép leborulva imádjon, ehelyett,
gonosz tévtanítók álnoksága folytán sok templomból
kiűztek, s a megmaradt helyeken is elhagy néped, magadra hagy, s még szívének szentélyéből is kizár.
Teljes szívünkből bánjuk mulasztásainkat, amiért
látogatásodat mellőztük, rád, az Oltáriszentségi
Jézusra napközben egy kis időt sem fordítottunk.
P: Irgalmazz nekünk, ó Jézus, irgalmazz nekünk!
H. És kegyelmezz nekünk kínszenvedésed érdemei
által Gyászoló Szűzanya, Világ Királynője, imádkozzál
velünk!
Mind: Miatyánk, Üdvözlégy Mária
P. Könyörülj rajtunk, Uram!
H. És a megholt hívek lelkein! Ámen.
VIII. állomás Jézus találkozik a siránkozó
asszonyokkal
Mind: Imádunk Krisztus, és áldunk téged!
Mert szent kereszted által megváltottad a
világot.
Irgalmas Jézus, ha még azon jámbor asszonyokat is
bűnbánatra hívtad sajnálattal voltak eltelve irántad,
mennyivel hathatósabb bűnbánatot kell nekünk,
39

bűnösöknek tartanunk, akik eszünk használata óta téged
szakadatlanul bántalmaztunk.
A legméltóságosabb Oltáriszentségben lakozó Istenünk,
teljes szívünkből bánjuk bűneinket, amelyeket akár mi,
akár mások szereteted Szentsége ellen elkövettek,
minden jelenlétedben tanúsított tiszteletlenséget,
szereteted szentségének minden tiszteletlen említését a
szentmise elmulasztását, templomaid előtt való minden
tiszteletlen elhaladást, minden hanyag térdhajtást és
keresztvetést.
Add Urunk, hogy ezen túl a szentmiséken csak rád
gondoljunk,
csak
rád
figyeljünk,
a
szent
keresztáldozatodra, értünk kiontott drága szent véredre,
amellyel megmentettél bennünket.
P: Irgalmazz nekünk, ó Jézus, irgalmazz nekünk!
H. És kegyelmezz nekünk kínszenvedésed érdemei
által Gyászoló Szűzanya, Világ Királynője, imádkozzál
velünk!
Mind: Miatyánk, Üdvözlégy Mária
P. Könyörülj rajtunk, Uram!
H. És a megholt hívek lelkein! Ámen.
IX. állomás: Jézus harmadszor esik el a
kereszttel
Mind: Imádunk Krisztus, és áldunk téged!
Mert szent kereszted által megváltottad a
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világot.
Jézusom! Egykor szent nevedre térdre fog borulni
mindenki a mennyben, a földön és az alvilágban, most
pedig te esel el harmadszor a kereszt súlya alatt.
Kínzóidban nyoma sincs az emberi szánalomnak. Te
ilyen megaláztatásokon akartál átmenni, hogy a
legmélyebbre süllyedt bűnöst is felemelhesd. Az idők
végén, midőn majd a bűn embere megjelenik, mely
ellene támad mindennek, ami isteni, oly gyalázásokkal
halmoznak el majd téged, amelyhez hasonlót ember
még nem látott, de te még akkor is híven megmaradsz
köztünk a legméltóságosabb Oltáriszentségben tieid
vigasztalására. Urunk Jézus kérünk téged, hogy a
legnehezebb helyzetben is tarts meg bennünket magad
mellett, hűségben és szeretetben.
P: Irgalmazz nekünk, ó Jézus, irgalmazz nekünk!
H. És kegyelmezz nekünk kínszenvedésed érdemei
által Gyászoló Szűzanya, Világ Királynője, imádkozzál
velünk!
Mind: Miatyánk, Üdvözlégy Mária
P. Könyörülj rajtunk, Uram!
H. És a megholt hívek lelkein! Ámen.
X. állomás: Jézust megfosztják ruháitól
Mind: Imádunk Krisztus, és áldunk téged!
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Mert szent kereszted által megváltottad a
világot.
Jézusunk, mindent elvettek tőled. Megfosztottak
ruhádtól is. Ott álltál sebekkel borítva a gúnyolódó
tömeg előtt. Jézusom, a Szentostyában is megfosztod
magad minden külső fénytől, és megelégszel azzal a
dísszel, amellyel a hívők szeretete fölékesít. A világ
szentségtörő keze sokszor még most is meggyaláz,
rabolja templomaidat. Az emberi gonoszság még ma
sem hagyott fel az Oltáriszentség ellen elkövetett
szörnyű bűneivel. Bocsásd meg bűneinket, irgalmas
Jézus, tekintsd a gonosz ártó hatalmát és emberi
gyöngeségünket, mentsd meg a lelkeket!
P: Irgalmazz nekünk, ó Jézus, irgalmazz nekünk!
H. És kegyelmezz nekünk kínszenvedésed érdemei
által Gyászoló Szűzanya, Világ Királynője, imádkozzál
velünk!
Mind: Miatyánk, Üdvözlégy Mária
P. Könyörülj rajtunk, Uram!
H. És a megholt hívek lelkein! Ámen.
XI. állomás: Jézust keresztre feszítik
Mind: Imádunk Krisztus, és áldunk téged!
Mert szent kereszted által megváltottad a
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világot.
Jézusunk, örök Főpap, most lépsz a kereszt főoltárára.
Kiterjeszted karjaidat, hogy az egész emberiséget
magadhoz öleld. Ezen könyörgő papi helyzetben
engeded magad keresztre feszíteni. A testnek és a
léleknek összes bűneiért fölajánlod szent tagjaid
borzasztó kínjait és lelked iszonyú gyötrelmeit.
Jézusunk, Melkizedek rendje szerinti Főpap,
ugyanazon áldozatot, amelyet a keresztfán bemutattál,
naponként megújítod a föld ezer és ezer oltárán. A
szentmisében titokteljesen itt függsz a kereszten, és
többet teszel értünk egyetlen pillanatban, mint amire az
összes teremtmények együttesen képesek, volnának. Itt
is ugyanazt
a szeretetet, alázatosságot és
engedelmességet gyakorlod, mint a kereszten. Téged
keresztfára fektettek és rászögeztek. Amikor
méltatlankodunk a minket ért megbántások miatt,
juttasd eszünkbe, hogy te nem panaszkodtál, hanem
imádkoztál kínzóidért.
P: Irgalmazz nekünk, ó Jézus, irgalmazz nekünk!
H. És kegyelmezz nekünk kínszenvedésed érdemei
által Gyászoló Szűzanya, Világ Királynője, imádkozzál
velünk!
Mind: Miatyánk, Üdvözlégy Mária
P. Könyörülj rajtunk, Uram!
H. És a megholt hívek lelkein! Ámen.
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XII. állomás:
Jézus meghal a
kereszten
Mind: Imádunk Krisztus, és áldunk téged!
Mert szent kereszted által megváltottad a
világot.
Jézus Krisztus, te a kereszten függve, látva Szeplőtelen
Édesanyád fájdalmát is, mit tettél? Könyörögtél értünk
a mennyei Atyánál. Mentettél, védtél minket: „Atyám,
bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit
cselekszenek!” Mondtad. Könyörögj értünk most is
irgalmas Jézusunk! Ó, örök Főpap Te a szentmisében
megújítod áldozatodat, s azok közül, akikért újra meg
újra meghozod az áldozatot, hányán elhanyagolják
szentmiséidet! Semmibe veszik a szeretet oltárát.
Valóban nem tudjuk, hogy mit cselekszünk! Bocsáss
meg mindenért, ne tekintsd hálátlanságunkat!
P: Irgalmazz nekünk, ó Jézus, irgalmazz nekünk!
H. És kegyelmezz nekünk kínszenvedésed érdemei
által Gyászoló Szűzanya, Világ Királynője, imádkozzál
velünk!
Mind: Miatyánk, Üdvözlégy Mária
P. Könyörülj rajtunk, Uram!
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H. És a megholt hívek lelkein! Ámen.
XIII. állomás: : Jézus holttestét
Anyja ölébe teszik
Mind: Imádunk Krisztus, és áldunk téged!
Mert szent kereszted által megváltottad a
világot.
Ó Mária, fájdalmas Édesanyánk, te nagyon szerettél, és
sokat szenvedtél. Szívedben te is érzed a lándzsadöfés
fájdalmát, amikor öledbe fogadtad Jézusnak, szent
Fiadnak meghidegült testét. Mekkora lehetett a
fájdalmad, amikor láttad agyonsebzett gyermeked
holttestét!
Szűzanyánk, nyerd meg számunkra azt a kegyelmet,
hogy Jézus szent testét mindenkor méltó előkészülettel
fogadhassuk a szívünkbe.
P: Irgalmazz nekünk, ó Jézus, irgalmazz nekünk!
H. És kegyelmezz nekünk kínszenvedésed érdemei
által Gyászoló Szűzanya, Világ Királynője, imádkozzál
velünk!
Mind: Miatyánk, Üdvözlégy Mária
P. Könyörülj rajtunk, Uram!
H. És a megholt hívek lelkein! Ámen.
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Ének: A keresztfához megyek, mert máshol
nem lelhetek nyugodalmat lelkemnek.
S ott talállak, ó, Szűzanya, fájdalom közt
bágyadozva, tőr veré át lelkedet.
XIV. állomás Jézus szent testét sírba teszik
Mind: Imádunk Krisztus, és áldunk téged!
Mert szent kereszted által megváltottad a
világot.
Jézus, az élet Ura tested mozdulatlanul feküdt a sírban,
mégis egyesülve volt Istenségeddel. Mindenki
imádására méltó Lelked azonban tovább folytatta
szereteted művét, fölkereste a pokol tornácában a
szabadulás után sóvárgó lelkeket. Szereteted
Szentségében kegyes Megváltónk továbbra is
hathatósan könyörögsz és küzdesz érettünk mennyei
Atyánál a világ végezetéig. Ezért hozzád fordulunk,
irgalmas, jóságos Szívedhez, és tőled kérünk áldást a
munkánkra. Ebben áll a mi erőnk és meghallgatásunk
titka te mellettünk vagy, ki lehet ellenünk? Ha te nem
építed a házat, hiába fáradoznak a munkások, nélküled
semmit sem tehetünk. Te pedig a legméltóságosabb
Oltáriszentségben lakozó Jézus Édesanyja, kérd
számunkra azt a kegyelmet, hogy mostantól kezdve
csak Szent Fiadért éljünk, dolgozzunk, tűrjünk,
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szenvedjünk és haljunk, ki az Oltáriszentségben jelen
van, mert ő a mi kezdetünk, célunk és jutalmunk.
P: Irgalmazz nekünk, ó Jézus, irgalmazz nekünk!
H. És kegyelmezz nekünk kínszenvedésed érdemei
által Gyászoló Szűzanya, Világ Királynője, imádkozzál
velünk!
Mind: Miatyánk, Üdvözlégy Mária
P. Könyörülj rajtunk, Uram!
H. És a megholt hívek lelkein! Ámen.
Ének: Áll a gyötrött Istenanyja, kín az arcát könnybe
vonja,
Úgy siratja szent Fiát, úgy siratja szent Fiát.
Imádkozzunk a Szentatya szándékára a teljes búcsú
elnyeréséért: Miatyánk, Üdvözlégy Mária.
Pap: Engeszteljünk a káromkodás bűnéért:
Áldott legyen az Isten!
Áldott legyen szent neve!
Áldott legyen Jézus Krisztus, valóságos Isten és
valóságos ember!
Áldott legyen Jézus neve!
Áldott legyen szentséges Szíve!
Áldott legyen drága szent Vére!
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Áldott legyen Jézus a legméltóságosabb
Oltáriszentségben!
Áldott legyen a vigasztaló Szentlélek!
Áldott legyen Isten fölséges Anyja, Mária!
Áldott legyen szent és szeplőtelen fogantatása!
Áldott legyen dicsőséges mennybevétele!
Áldott legyen Szűz Mária szent neve!
Áldott legyen Szent József, Mária tisztaságos jegyese!
Áldott legyen Isten az ő angyalaiban és szentjeiben!
Ámen.
Szentségi áldás
Ének: Tebenned remélek, szívemből szeretlek!
Készen vagyok meghalni, mint téged
megbántani.
Szentségbetétel
Világ Királynője könyörögj érettünk!
Szent József, a „kápolnások" pártfogója könyörögj
érettünk!
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Harmadik változat
Szentségkitétel
Ének:
Leborulva, áldlak, láthatatlan Istenség, kenyér és
borszínben elrejtezett emberség.
Noha itt nem láthat, meg nem tapasztalhat az emberi
gyengeség,
Isteni erődet elrejted a keresztfán, testi gyarlóságnak
homályával takarván.
Itt emberi tested előlünk elrejted, színek alatt titkolván.
Pap: Áldj meg minket, Uram, az Oltáriszentségből!
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.
Ma a Magyarországon elkövetett bűnök miatt
engesztelünk. Elsősorban:
Ének:
Isten, hazánkért térdelünk elődbe, rút bűneinket
jóságoddal född be.
Szent magyaroknak tiszta lelkét nézzed, érdemét
idézzed.
István királynak szíve gazdagságát,
Szent Imre herceg kemény tisztaságát,
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László királynak vitéz lovagságát,
Ó, ha csak ezt látnád!
Szent Erzsébetből hős szeretet árad.
Margit imái vezekelve szállnak.
Minket hiába, Uram, ne sirasson, áldott
Boldogasszony!
Ránk, bűnösökre, minden verés ránk fér,
De könyörögnek ők tépett hazánkért.
Hadd legyünk mink is tiszták, hősök, szentek,
Hazánkat így mentsd meg!
Nyisd meg Uram ajkunkat, szent neved dicséretére,
tisztítsd meg szívünket minden hiú és vétkes
gondolattól, hogy tisztelettel, figyelemmel és
áhítattal tarthassuk meg imaóránkat, és meghallgatásra találjunk szent színed előtt.
P: Dicsértessék és áldassék Jézus!
H: A legméltóságosabb Oltáriszentségben!
Hozzád kiáltunk, Úristen,
Jézus szent nevében,
Jézus szentséges Vére által,
Jézus szentséges Szíve által,
Szűz Mária szeplőtelen Szíve által,
amíg meg nem könyörülsz rajtunk.
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Hisz csodálatos módon tudsz rajtunk segíteni!
Szent Isten! Szent, erős Isten! Szent és halhatatlan
Isten!
Könyörülj rajtunk és az egész világon!
Istenem, hiszek benned, és imádlak téged,
remélek benned, és szeretlek téged.
Bocsáss meg azoknak, akik nem hisznek,
nem remélnek benned és nem szeretnek téged
Gyászoló Szűzanya, Világ Királynője, imádkozzál
velünk és megmenekülünk. Imádkozzál velünk, és
győzünk.
Szent Mihály főangyal ne engedj elveszni minket a
nagy harcban!
Ének: Jézus, Világ Megváltója,
Üdvözlégy, élet adója,
Megfeszített Isten
Fia, szent
kereszted szívem
hívja.
Jézus, add, hogy
hozzád térjek, veled
haljak, veled éljek.
Jézusom, ha jön a
végnap, ismerj
engem, magadénak.
Homlokomon piros
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véred, tied vagyok,
úgy ítélj meg!
Jézus, add, hogy hozzád térjek veled haljak
veled éljek.
P: Urunk Jézus, örök Főpap, ki a keresztfán bemutatott
áldozatodat a legszentebb Oltáriszentségben az idők
végezetéig
folytatod,
emlékezzél
meg
irgalmasságodról, amellyel a kereszten függve,
ellenségeidért imádkoztál. Gondolj legszentebb,
Szeplőtelen Édesanyád érdemeire, aki maga volt a
fájdalmak Anyja ott a kereszted alatt. Az Ő
közbenjárására könyörülj rajtunk, és tekints irgalmas
szeretettel a te népedre.
Hozzád kiáltunk, Úristen,
Jézus szent nevében,
Jézus szentséges Vére által,
Jézus szentséges Szíve által,
Szűz Mária szeplőtelen Szíve által,
amíg meg nem könyörülsz rajtunk.
Hisz csodálatos módon tudsz rajtunk segíteni!
Szent Isten! Szent, erős Isten! Szent és halhatatlan
Isten!
Könyörülj rajtunk és az egész világon!
Istenem, hiszek benned, és imádlak téged,
remélek benned, és szeretlek téged.
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Bocsáss meg azoknak, akik nem hisznek,
nem remélnek benned és nem szeretnek téged.
Gyászoló Szűzanya, Világ Királynője, imádkozzál
velünk és megmenekülünk.
Imádkozzál velünk, és győzünk.
Szent Mihály főangyal ne engedj elveszni minket a
nagy harcban!
Ének: Áll a gyötrött Istenanya, kín az arcát könnybe
vonja,
Úgy siratja szent Fiát, úgy siratja szent Fiát.

HÉTFÁJDALMAS OLVASÓ
Hétfájdalmú Szűzanya, minden ember fájdalommal
teljes égi Édesanyja! A mennyei Atya megmutatta
szeretetét azáltal, hogy egyszülött Fiát adta értünk
áldozatul. Jézus neked is mindened volt, mégis
felajánlottad őt te is, értünk, hogy el ne vesszünk,
hanem örökké éljünk. Őrködj felettünk, Szűzanya,
őrködj összes imádkozó gyermeked fölött. Segíts, hogy
Fiadnak drága, szent vérével megváltott, könnyeiddel
megöntözött lelkünk teljesen az Úrhoz térjen, és az ő
szolgálatára legyen.
P: Tiszteljük a szeplőtelen Szűzanya fájdalmát!
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H: És imádjuk az Urat, aki érettünk szenvedett!
Fájdalmas Anya, dicsérd és dicsőítsd értünk Jézus
Krisztust, isteni Fiadat, a legméltóságosabb
Oltáriszentségben!
Hétszer: Miatyánk, hét Üdvözlégy Mária, hét
Dicsőség
A hetedek titkai:
1. Jézus, kinek szenvedéseit Simeon neked előre
megjövendölte
2. Jézus, kivel Egyiptomba menekültél
3. Jézus, akit fájdalommal kerestél
4. Jézus, ki vállán a kereszttel találkozott veled
5. Jézus, akit meghalni láttál a keresztfán
6. Jézus, kinek holttestét a keresztről levéve, öledbe
tették
7. Jézus, akit fajdalommal fektettél sírjába
Utolsó heted után:
Bűn nélkül fogantatott, boldogságos Szűz Mária, te a
boldog remény és a szép szeretet Anyja vagy.
Könyörögj érettünk, hogy szent Fiadnak megváltó vére
által megtisztulva, minden bűnt kerüljünk, és az ő
halála, valamint a te szenvedéseid által az örök haláltól
megmeneküljünk. Ámen.
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LITÁNIA A FÁJDALMAS ANYÁRÓL
Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, kegyelmezz nekünk!
Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket!
Mennyei Atyaisten!
Megváltó Fiúisten!
Szentlélek Úristen!
Szentháromság, egy Isten

Irgalmazz nekünk!

Bűn nélkül fogantatott Szűz Mária
Könyörögj érettünk!
Istennek szent Anyja,
Krisztusnak szent Anyja
Keresztre feszített Megváltónk szent Anyja
A fájdalom tőrével átjárt szívű Anya Vértanúk
királynéja
Szorongatottak Anyja
Szomorúak vigasztalója
A szűkölködők segítője
Elhagyatottak oltalma
Özvegyek és árvák gyámolítója
Betegek gyógyítója
Aggódok reménysége
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Bűnösök menedéke
Kétségbeesettek reménysége
Irgalmasságnak szent Anyja
A betlehemi istállóban átszenvedett szegénységed által
Simeon jövendölésére átérzett fájdalmaid által
Egyiptomba való szomorú menekülésed által
Elveszett gyermekednek aggodalommal teljes keresése
által
Isteni Fiad üldözésekor érzett gyötrelmeid által
Jézus elfogatásakor érzett kínjaid által
Júdás árulása okozta fájdalmad által
A véres keresztúton való szomorú találkozásod által
Jézus keresztre feszítésekor kiállott gyötrelmeid által
Jézus halálakor átszenvedett fájdalmaid által
A fájdalom tőre által, amely átjárta Szívedet, amikor
Jézus oldala lándzsával megnyittatott
Sóhajtásaid által, midőn a drága holttest öledbe
helyeztetett
Gyászod által Jézus sírjánál
A temetés utáni vigasztalan elhagyatottságod által
Csodálatos önmegtagadásod által, amellyel
fájdalmaidat viselted
Békesség királynéja
Minden ínségünkben
Betegségünkben és szenvedéseinkben
Aggodalmainkban és szorongattatásainkban
Nyomorunkban és elhagyatottságunkban
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Minden gondunkban és veszedelmünkben
Mindennemű kísértéseinkben
Halálunk óráján
Az ítélet napján
Isten báránya, te elveszed a világ bűneit,
kegyelmezz nekünk!
Isten báránya, te elveszed a világ bűneit,
hallgass meg minket!
Isten báránya, te elveszed a világ bűneit,
irgalmazz nekünk!
P: Imádkozzál érettünk, fájdalmas szűzanya!
H: Hogy méltók lehessünk a Krisztus ígéreteire.
Könyörögjünk!
Mind: Engedd, kérünk, Úr Jézus Krisztus, hogy
szeretett Anyád, most és halálunk óráján közbenjárónk
legyen irgalmasságod előtt, ki élsz és uralkodsz az
Atyával és a Szentlélekkel egyetemben, mindörökkön
örökké. Ámen.
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Ének: Világnak Királyné Asszonya
Világnak Királyné

Asszonya!

Költözzél szívünkbe,

Szűzanya!

Oldozd meg szívünkön bűneink láncát, szüntesd a gyűlölet sátáni táncát!

Mária, Nagyasszony, magyarok Anyja,Világnak hatalmas Királynéja!

2. Bűneink éjjelén el ne hagyj,
Esengve kérünk, mert tiszta vagy.
Bűnbánat ostoroz, kerget Tehozzád,
Ne sírjon érettünk szép könnyes orcád.
Mária, Nagyasszony, magyarok Anyja,
Világnak hatalmas Királynéja!
3. Vezeklő szívünket meg ne vesd,
Jézushoz bennünket elvezess.
Szent kezed fogja meg roskadó vállunk,
Míg Fiad Szívéhez hazatalálunk.
Mária, Nagyasszony, magyarok Anyja,
Világnak hatalmas Királynéja!
P: Gyászoló Szűzanya, Világ Királynője!
H: Imádkozzál velünk!
P: Szűz Mária, Világ Győzelmes Királynője!
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H. Most mutasd meg hatalmadat!
P: Úr Jézus Krisztus, Világ Győzelmes Királya!
H. Jöjjön el a te országod!
P. Szent József, Anyaszentegyházunk védőszentje!
H: Könyörögj érettünk!
Pap: Végezzünk közösen lelki áldozást:
Hívek magukban: Bánom bűneimet, jöjj az én
szívembe Jézus! (rövid csend)
Krisztus lelke, szentelj meg minket!
Krisztus teste, üdvözíts minket!
Krisztus vére, ihless meg minket!
Krisztus oldalából kifolyó víz, tisztíts meg minket!
Krisztus kínszenvedése, erősíts meg minket!
Ó, jóságos Jézus, hallgass meg minket!
A te szent sebeidbe rejts el minket!
Ne engedd, hogy Tőled elszakadjunk!
A gonosz ellenségtől, oltalmazz meg minket!
Halálunk óráján hívj magadhoz minket!
Add, hogy eljussunk hozzád, és szentjeiddel dicsérjünk
téged, mindörökkön, örökké! Ámen.

Szentségi áldás
Pap: Engeszteljünk a káromkodás bűnéért:
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Áldott legyen az Isten!
Áldott legyen szent neve!
Áldott legyen Jézus Krisztus, valóságos Isten és
valóságos ember!
Áldott legyen Jézus neve!
Áldott legyen szentséges Szíve!
Áldott legyen drága szent Vére!
Áldott legyen Jézus a legméltóságosabb
Oltáriszentségben!
Áldott legyen a vigasztaló Szentlélek!
Áldott legyen Isten fölséges Anyja, Mária!
Áldott legyen szent és szeplőtelen fogantatása!
Áldott legyen dicsőséges mennybevétele!
Áldott legyen Szűz Mária szent neve!
Áldott legyen Szent József, Mária tisztaságos jegyese!
Áldott legyen Isten az ő angyalaiban és szentjeiben!
Ámen.
Szentségbetétel
Ének: Tebenned remélek, szívemből szeretlek,
Készen vagyok meghalni, mint téged megbántani.
Most segíts meg, Mária, ó, irgalmas Szűzanya,
keservét a búnak, bajnak, eloszlatni van hatalmad. Hol
már ember nem segíthet, a te erőd nem törik meg, hő
imáit gyermekidnek, nem, te soha nem veted meg. Hol
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a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy Anyánk vagy!
Most segíts meg, Mária, ó, irgalmas Szűzanya!
Oltalmad alá futunk, Istennek Szent Anyja,
könyörgésünket meg ne vesd szükségünk idején, hanem
oltalmazz meg minket minden veszedelemtől,
mindenkor dicsőséges és áldott Szűz! Mi Asszonyunk,
mi Közbenjárónk, mi Szószólónk, engeszteld meg
nekünk szent Fiadat, ajánlj minket szent Fiadnak,
mutass be minket szent Fiadnak. Ámen.
Jézus Szentséges Szíve, irgalmazz nekünk!
Szűz Mária Fájdalmas és Szeplőtelen Szíve, könyörögj
érettünk!
Ének:
Boldogasszony Anyánk, régi nagy Patrónánk,
Nagy ínségben lévén, így szólít meg hazánk:
Magyarországról, édes hazánkról, ne felejtkezzél el,
szegény magyarokról!
Ó, Atyaistennek kedves, szép leánya,
Krisztus Jézus Anyja, Szentlélek mátkája!
Magyarországról, édes hazánkról, ne felejtkezzél el,
szegény magyarokról!
Nyisd fel az egeket sok kiáltásunkra,
Anyai palástod fordítsd oltalmunkra!
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Magyarországról, édes hazánkról, ne felejtkezzél el,
szegény magyarokról!
Tudod, hogy Szent István örökségben hagyott,
Szent László király is minket reád bízott.
Magyarországról, édes hazánkról, ne felejtkezzél el,
szegény magyarokról!
Sokat Fiad ellen, megvalljuk, vétettünk,
De könyörögj értünk, s hozzája megtérünk.
Magyarországról, édes hazánkról, ne felejtkezzél el,
szegény magyarokról!
Dicséret, dicsőség legyen az Atyának,
A te szent Fiadnak s Szentlélek mátkádnak.
Magyarországról, édes hazánkról, ne felejtkezzél el,
szegény magyarokról!

Világ Királynője könyörögj érettünk!
Szent József, a „kápolnások" pártfogója könyörögj
érettünk!
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Negyedik változat
Szentségkitétel
Ének:
Üdvözlégy, ó, drágalátos, nagy Szentség, hol jelen van
istenség és emberség.
Kérünk, ne hagyd híveidet, bűnre hajló népeidet, hanem
adjad kegyelmedet, nagy Fölség!
Kegyes voltál mennyből alászállani, szent véredet egy
cseppig kiontani.
Ó ne essék hát hiába szenvedésed drága ára, hanem a
mi szegény lelkünk javára.
Pap: Áldj meg minket, Uram, az Oltáriszentségből!
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.
Ma a Magyarországon elkövetett bűnök miatt
engesztelünk. Elsősorban:
Nyisd meg Uram ajkunkat, szent neved dicséretére,
tisztítsd meg szívünket minden hiú és vétkes
gondolattól, hogy tisztelettel, figyelemmel és
áhítattal tarthassuk meg imaóránkat, és meghallgatásra találjunk szent színed előtt.
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P: Dicsértessék és áldassék Jézus!
H: A legméltóságosabb Oltáriszentségben!
Hozzád kiáltunk, Úristen,
Jézus szent nevében,
Jézus szentséges Vére által,
Jézus szentséges Szíve által,
Szűz Mária szeplőtelen Szíve által,
amíg meg nem könyörülsz rajtunk.
Hisz csodálatos módon tudsz rajtunk segíteni!
Szent Isten! Szent, erős Isten! Szent és halhatatlan
Isten!
Könyörülj rajtunk és az egész világon!
Istenem, hiszek benned, és imádlak téged,
remélek benned, és szeretlek téged.
Bocsáss meg azoknak, akik nem hisznek,
nem remélnek benned és nem szeretnek téged.
Gyászoló Szűzanya, Világ Királynője, imádkozzál
velünk és megmenekülünk.
Imádkozzál velünk, és győzünk.
Szent Mihály főangyal, ne engedj elveszni minket a
nagy harcban!
Ének: |
Ó áldott, szent Istenem, az Oltáriszentségben, édes
Jézus!
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Téged szívem úgy kíván, tégedet én lelkem vár, édes
Jézus, édes Jézus!
Jézus, add, hogy hozzád térjek veled haljak veled éljek.

LITÁNIA A LEGMÉLTÓSÁGOSABB
OLTÁRISZENTSÉGRÖL
Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, kegyelmezz nekünk!
Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket!
Mennyei Atyaisten!
Irgalmazz nekünk!
Megváltó Fiúisten!
Szentlélek Úristen!
Szentháromság, egy Isten!
Jézus, ki az Oltáriszentségben valóságosan jelen vagy,
Élő kenyér, ki a mennyből szálltál alá
Elrejtett Isten és Üdvözítő
Választottak tápláléka
Ártatlan bárány
Szüntelen áldozat
Testté lett Ige, ki köztünk lakozol
A hívek kincse
A hitnek titka
Legszentebb áldozat
65

Valóban engesztelő áldozat elevenekért és holtakért
A béke és szeretet köteléke
Szomorúak vigasztalása
Éhezők eledele
Betegek orvossága
Haldoklók úti eledele
A jövendő dicsőség záloga
LÉGY IRGALMAS! Kegyelmezz nekünk, Jézus!
LÉGY IRGALMAS! Hallgass meg minket, Jézus!
Szent testednek és vérednek méltatlan vételétől,
Ments meg minket, Jézus!
A test kívánságaitól
A szem kívánságaitól
A nyelvi bűnöktől
Az élet kevélységeitől
A bűnre vezető alkalmaktól
Nagy alázatosságodért, amellyel tanítványaid lábát
megmostad
Lángoló szeretetedért, amellyel ezt a Szentséget
rendelted
Szentséges tested és véred által, melyet a
legméltóságosabb Oltáriszentségben hátrahagytál
Szent testednek sebei, által
Szent Szíved sebe által
Mi bűnösök, kérünk téged, hallgass meg minket!
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Hogy ezen csodálatos Szentség iránti hitet és tiszteletet
bennünk megtartsd és öregbítsd
Hogy bűneink igaz meggyónása által minket az
Oltáriszentség gyakori vételére vezessél
Hogy bennünket kegyelmedben megtarts és megerősíts
Hogy bennünket a gonosz ellenség kísértéseitől
megoltalmazz
Hogy mi mindig benned örvendjünk
Hogy bennünk szereteted tüzét fölgyújtsad
Hogy bennünket halálunk óráján ezen mennyei úti
eledellel megerősíts
Hogy bennünket az örök élet lakomájához elvezess
Hogy a szegény lelkek kívánságát betöltsed Istennek
Fia
Isten báránya, te elveszed a világ bűneit,
kegyelmezz nekünk!
Isten báránya, te elveszed a világ bűneit,
hallgass meg minket!
Isten báránya, te elveszed a világ bűneit,
irgalmazz nekünk!
Jézus Krisztus, hallgass minket!
Jézus Krisztus, hallgass meg minket!
Uram, irgalmazz nekünk!
Jézus Krisztus, kegyelmezz nekünk!
Uram, irgalmazz nekünk!
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Miatyánk, Üdvözlégy
Kenyeret adtál nekünk a mennyből. Amely minden
gyönyörűséggel teljes.
P. Uram, hallgasd meg könyörgésünket!
H. És a mi kiáltásunk jusson elődbe!
P. Az Úr legyen veletek!
H. És a te lelkeddel!
Könyörögjünk! Úristen, ki nekünk a csodálatos
Oltáriszentségben kínszenvedésed emlékét hagytad,
add kérünk, szent testednek és vérednek titkát úgy
tisztelnünk, hogy megváltásod gyümölcsét szüntelen
érezzük. Ki élsz és uralkodói az Atyával és a
Szentlélekkel mindörökkön Örökké. Ámen.
Ének:
Ez nagy Szentség valóban, ezt imádjuk legjobban,
Melyet Jézus nekünk hagyott Testamentumban.
Jelen van itt test és vér, minden kinccsel ez felér.
Ha elhagyjuk vétkeinket, minden jót ígér.
Állj mellettünk, nagy Isten, titkos kenyér színében,
Légy irgalmas, és meghallgass minden ínségben.
Háborútól oltalmazz, híveidnek irgalmazz,
Betegséget, éhínséget tőlünk távoztass.
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Tebenned van reményünk, életünk és épségünk,
Egyedül csak téged kérünk, légy segítségünk!
P: Édes Üdvözítőnk, ki az Oltáriszentségben éjjelnappal velünk vagy, aki. e csodálatos Szentségben,
mint Istenember lakozol és szeretetünket várod, add
kegyelmedet, amely megerősíts minket a jóban, és
veled a legbensőbben egyesíts.
Ó, legszentebb Szűz, Istenanya, Mária, ki legelsőnek
imádtad Jézust megtestesülése titkában, gyermeki
bizalommal édesanyai oltalmad alá helyezzük
magunkat. Légy oltalmunk bajainkban, vigasztalónk
szenvedéseinkben, és kegyes szószólónk Szent Fiadnál
most és életünk egész folyamán, de legkivált halálunk
óráján. Ámen

OLTÁRISZENTSÉG RÓZSAFÜZÉR
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.
Hiszekegy, Miatyánk, Három Üdvözlégy Mária
Titkok:
1.Aki hitünket növelje
2. Aki reményünket erősítse
3. Aki szeretetünket tökéletesítse
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Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.
Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket! Ments meg minket
a pokol tüzétől s vidd a mennybe a lelkeket, különösen
azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra!
Tizedek titkai:
1. Ki nekünk a legméltóságosabb Oltáriszentséget
szerezte
2. Ki a legméltóságosabb Oltáriszentségben, mint Isten
és ember jelen van
3. Ki a legméltóságosabb Oltáriszentségben lelkünk
tápláléka
4. Ki a legméltóságosabb Oltáriszentségben a
legszentebb engesztelő áldozat
5. Ki a legméltóságosabb Oltáriszentség által bevezeti
lelkünket az örök életbe
Tizedek után: Dicsőség, Ó, Jézusom. Dicséret, imádás,
tisztelet, szeretet és hála nyújtassék a kenyér és bor
színe alatt rejtett Jézus Szívének minden szentostyával
a földön a világ végéig. Ámen.
Pap: Végezzünk közösen lelki áldozást:
Hívek magukban: Bánom bűneimet, jöjj az én
szívembe Jézus! (rövid csend)
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Krisztus lelke, szentelj meg minket!
Krisztus teste, üdvözíts minket!
Krisztus vére, ihless meg minket!
Krisztus oldalából kifolyó víz, tisztíts meg minket!
Krisztus kínszenvedése, erősíts meg minket!
Ó, jóságos Jézus, hallgass meg minket!
A te szent sebeidbe rejts el minket!
Ne engedd, hogy Tőled elszakadjunk!
A gonosz ellenségtől, oltalmazz meg minket!
Halálunk óráján hívj magadhoz minket!
Add, hogy eljussunk hozzád, és szentjeiddel dicsérjünk
téged, mindörökkön, örökké! Ámen.
Szentségi áldás
Ének: Áldunk téged, ó, angyali kenyér, vakságunkért
adatott drága bér. Szent vagy, szent vagy szent vagy, te
mindennél szentebb vagy. Légy áldott e szentségben,
rejtve kenyér színében.
Kérünk téged, irgalmas, nagy Isten, áldj meg minket, s
hallgass meg kegyesen. Szent vagy, szent vagy szent
vagy, te mindennél szentebb vagy. Légy áldott e
szentségben, rejtve kenyér színében.
Szent vagy, Szent vagy, Szent vagy mindenség Ura
Istene. Dicsőséged betölti a mennyet és a földet.
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Hozsanna a magasságban! Áldott, aki jön az Úr
nevében. Hozsanna a magasságban!
Pap: Engeszteljünk a káromkodás bűnéért:
Áldott legyen az Isten!
Áldott legyen szent neve!
Áldott legyen Jézus Krisztus, valóságos Isten és
valóságos ember!
Áldott legyen Jézus neve!
Áldott legyen szentséges Szíve!
Áldott legyen drága szent Vére!
Áldott legyen Jézus a legméltóságosabb
Oltáriszentségben!
Áldott legyen a vigasztaló Szentlélek!
Áldott legyen Isten fölséges Anyja, Mária!
Áldott legyen szent és szeplőtelen fogantatása!
Áldott legyen dicsőséges mennybevétele!
Áldott legyen Szűz Mária szent neve!
Áldott legyen Szent József, Mária tisztaságos jegyese!
Áldott legyen Isten az ő angyalaiban és szentjeiben!
Ámen.
Szentségbetétel
Ének: Győzelemről énekeljen napkelet és
napnyugat!
72

Millió szív összecsengjen, magasztalja az Urat!
Krisztus újra földre szállott, vándorlásunk társa lett,
mert szerette a világot, kenyérszínbe rejtezett.
Krisztus kenyér s bor színében Úr s Király a föld
felett.
Forrassz eggyé békességben minden népet, s
nemzetet!
Egykor értünk testet öltött, kisgyermekként jött közénk.
A keresztfán vére ömlött váltságunknak béreként.
Most az oltár Golgotáján újra itt a drága vér, áldozat az
Isten Bárány, Krisztus teste a kenyér.
Krisztus kenyér s bor színében Úr s Király a föld
felett.
Forrassz eggyé békességben minden népet, s
nemzetet!
Zúgjon hát a hálaének, szálljon völgyön, tengeren.
A szeretet Istenének dicsőség, és üdv legyen!
Az egész föld legyen oltár, virág rajta a szívünk,
minden dalunk zengő zsoltár, tömjén illat a hitünk.
Krisztus kenyér s bor színében Úr s Király a föld
felett.
Forrassz eggyé békességben minden népet, s
nemzetet!
István király árva népe, te is hajtsd meg homlokod!
Borulj térdre, szórd elébe minden gondod, bánatod!
A kereszt volt ezer éven reménységed oszlopa,
Most is Krisztus jele legyen jobb jövődnek záloga!
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Krisztus kenyér s bor színében Úr s Király a föld
felett.
Forrassz eggyé békességben minden népet, s
nemzetet!

Világ Királynője könyörögj érettünk!
Szent József, a „kápolnások" pártfogója könyörögj
érettünk!

74

Ötödik változat
Szentségkitétel
Ének:
Leborulva áldlak, láthatatlan Istenség, kenyér és
borszínben elrejtezett emberség, noha itt nem láthat,
meg nem tapasztalhat az emberi gyengeség.
Isteni erődet elrejted a keresztfán, testi gyarlóságnak
homályával takarván. Itt emberi tested előlünk elrejted,
színek alatt titkolván.
Pap: Áldj meg minket, Uram, az Oltáriszentségből!
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.
Ma a Magyarországon elkövetett bűnök miatt
engesztelünk. Elsősorban:
Nyisd meg Uram ajkunkat, szent neved dicséretére,
tisztítsd meg szívünket minden hiú és vétkes
gondolattól, hogy tisztelettel, figyelemmel és
áhítattal tarthassuk meg imaóránkat, és meghallgatásra találjunk szent színed előtt.
P: Dicsértessék és áldassék Jézus!
H: A legméltóságosabb Oltáriszentségben!
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Hozzád kiáltunk, Úristen,
Jézus szent nevében,
Jézus szentséges Vére által,
Jézus szentséges Szíve által,
Szűz Mária szeplőtelen Szíve által,
amíg meg nem könyörülsz rajtunk.
Hisz csodálatos módon tudsz rajtunk segíteni!
Szent Isten! Szent, erős Isten! Szent és halhatatlan
Isten!
Könyörülj rajtunk és az egész világon!
Istenem, hiszek benned, és imádlak téged,
remélek benned, és szeretlek téged.
Bocsáss meg azoknak, akik nem hisznek,
nem remélnek benned és nem szeretnek téged.
Gyászoló Szűzanya, Világ Királynője, imádkozzál
velünk és megmenekülünk. Imádkozzál velünk, és
győzünk.
Szent Mihály főangyal, ne engedj elveszni minket a
nagy harcban!
Ének: |
Jézus, világ Megváltója. Üdvözlégy élet adója,
megfeszített Istenfia a szentkereszted a szívem hívja.
Jézus add, hogy hozzád térjek, veled haljak veled éljek!
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Jézus Krisztus, az élő Isten Fia Te eljöttél a világra,
hogy a szegény, elesett ember számára ismét megnyisd
a mennyek országát. Irgalmas Üdvözítőnk, te magadra
vetted az egész világ bűneit. Te szenvedtél kínhalált a
mi bűneink miatt. Arra a szeretetre, amellyel ezt tetted,
kérünk téged, hallgasd meg könyörgésünket a
tisztítóhelyen szenvedő lelkekért. Te, aki oly, gazdag
vagy irgalomban, egyenlítsd ki végtelen érdemeid
kincstárából a szenvedő, szegény lelkek tartozását,
hogy a tisztítóhely kínjaitól megszabadulva, a
mennyekben örökké magasztalják irgalmasságodat.

LITÁNIA A MEGHOLTAKÉRT
Uram, irgalmazz nekik!
Krisztus, kegyelmezz nekik!
Uram, irgalmazz nekik!
Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket!
Mennyei Atyaisten!
Irgalmazz nekik!
Megváltó Fiúisten!
Szentlélek Úristen!
Szentháromság egy Isten!
Boldogságos Szűz Mária
Könyörögj érettük!
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Istennek szent Anyja
Szüzeknek szent Szüze
Szent Mihály főangyal
Mindnyájan, szent angyalok és főangyalok
Keresztelő Szent János
Szent József
Mindnyájan, szent pátriárkák és próféták
Szent Péter és Szent Pál Szent Jakab és János
Mindnyájan, szent apostolok és evangélisták
Mindnyájan, aprószentek Szent István Szent Lőrinc
Mindnyájan, szent vértanúk Szent Ambrus Szent
Ágoston
Mindnyájan, szent püspökök és leviták
Mindnyájan, szent szerzetesek és remeték
Mindnyájan, szent zarándokok és bűnbánók
Szent Mária Magdolna, Szent Ágota Szent Rita
Mindnyájan, szent szüzek és özvegyek
Istennek minden szentjei
Légy irgalmas!
Légy irgalmas!

Kegyelmezz nekik, Uram!
Hallgasd meg őket, Uram!

Minden gonosztól
Mentsd meg őket Uram!
A te haragodtól
Igazságod szigorúságától
A keserű kínoktól,
A lelkiismeret mardosásától
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A szomorú elhagyatottságtól
Megtestesülésed által
Születésed által
Tökéletes engedelmességed által
Önkéntes szegénységed által
Keresztséged és böjtölésed által
Véres verítéked által
Elfogatásod által
Megostorozásod és tövisekkel való megkoronázásod
által
Szent kereszted hordozása által,
Kegyetlen megfeszítésed által
Kínokkal teli halálod által
Szent sebeid által
Szent temetésed által
A halálból való föltámadásod által
Dicsőséges mennybemeneteled által
Szeplőtelen Szűz Anyád érdemei által
Szűz Mária fájdalmas könnyei által
Minden szentek könyörgése által
Az ítélet napján
Isten báránya, te elveszed a világ bűneit,
kegyelmezz nekünk!
Isten báránya, te elveszed a világ bűneit,
hallgass meg minket!
Isten báránya, te elveszed a világ bűneit,
irgalmazz nekünk!
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Miatyánk, Üdvözlégy
P: Uram, hallgasd meg könyörgésünket!
H: És a mi kiáltásunk jusson elődbe!
Könyörögjünk! Kérünk, Uram, mutasd meg végtelen
irgalmadat, hogy az elhunytak lelkének örök
üdvösségére szolgáljon irántad való hitük, reményük és
szeretetük. A mi Urunk, Jézus Krisztus által. Ámen.
P: Imádkozzál érettük, Istennek szent anyja!
H: Hogy méltók lehessenek Krisztus ígéreteire.
Könyörögjünk! Jóságos Szűzanya, Mária, fordítsd
szemedet a tisztítóhelyen szenvedő szegény lelkekre,
mutasd meg nekik hatalmadat, szeretetedet, jóságodat.
Engeszteld ki őket szent Fiaddal, ajánld Őket szent
Fiadnak, mutasd be őket szent Fiadnak, hogy
örvendező gyermekei közé az örök boldogságba
fölvegye őket. Ámen.
P: Adj, uram, örök nyugodalmat nekik!
H: És az örök világosság fényeskedjék nekik!
P. Isten irgalmából nyugodjanak békében!
H. Ámen.
Üdvözítő Jézus Krisztus, te mondottad: „Boldogok az
irgalmasok, mert irgalmasságot nyernek”.Íme, előtted
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könyörgünk a tisztítóhelyen szenvedő lelkekért.
Reméljük, hogy nekik is, nekünk is megadod
kegyelmedet, és megbocsátod bűneinket.
Ének: Örök nyugodalmat adj, ó, Uram, nekik, s örök
világosság fényeskedjék nekik.
Hogy szent trónod körül udvarolhassanak, s téged,
boldogítót, örökké áldjanak.
Hozzád kiáltunk, Úristen,
Jézus szent nevében,
Jézus szentséges vére által,
Jézus Szentséges Szíve által,
Szűz Mária Szeplőtelen Szíve által, amíg meg nem
könyörülsz rajtunk.
Hisz csodálatos módon tudsz rajtunk segíteni!
Szent Isten!
Szent, erős Isten!
Szent és halhatatlan Isten! Könyörülj rajtunk, és az
egész világon!
Istenem, hiszek benned, és imádlak téged.
Remélek benned, és szeretlek téged!
Bocsáss meg azoknak, akik nem hisznek, nem
remélnek, és nem szeretnek téged!
Gyászoló Szűzanya, Világ Királynője, imádkozzál
velünk, és megmenekülünk.
Imádkozzál velünk, és győzünk.
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Szent Mihály főangyal, ne engedj elveszni minket a
nagy harcban!
Ének: Ó, áldott Szűzanya, mennyei szép rózsa,
Boldog Mennyországnak drága gyöngyvirága,
bűnösöknek kegyes szószólója!
Vigyázz, reánk, Édesanyánk,
Angyaloknak Királyné Asszonya,
Angyaloknak Királyné Asszonya!

SZEGÉNY LELKEK RÓZSAFÜZÉRE
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.
Hiszekegy
Az öt tizedes rózsafüzéren az
Nagy szemekre, a Miatyánk helyett;
Adj Uram, örök nyugodalmat a megholt
híveknek.
És az örök világosság fényeskedjék nekik.
Isten irgalmából nyugodjanak békében.
Jézus, Mária, József névében kérünk,
Örök Atya, könyörülj rajtuk! Ámen.
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A kis szemekre, Üdvözlégy helyett:
Szűz Mária édes Szíve, légy az Ő szabadítójuk!
Uram, irgalmazz nekik!
Ének:
Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, et
spes nostra, salve. Ad te clamamus exsules, filii Hevae.
Ad te suspiramus gementes et flentes, in hac
lacrimarum valle. Eia ergo, Advocata nostra, illos tuos
misericordes oculos ad nos converte. Et Jesum,
benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exsilium
ostende. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria.
Vagy szöveges imaként és magyarul prózában:
Üdvözlégy, Királynő, irgalmasság Anyja, életünk,
édességünk, reménységünk, üdvözlégy! Hozzád
kiáltunk Évának szám¬kivetett fiai. Hozzád sóhajtunk
sírva és zokogva e siralom völgyéből Fordítsd reánk
tehát Szószólónk, irgalmas szemedet, és a számkivetés
után mutasd meg nekünk Jézust, méhednek áldott
gyümölcsét, ó irgalmas, ő kegyes, ó édes Szűz Mária!
DE PROFUNDIS CLAMO, AD TE DOMINE!
A mélységből kiáltunk hozzád, Uram, Uram, hallgasd
meg könyörgésünket! Figyelj könyörgő szavunkra! Ha
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vétkeinket figyelembe veszed, Uram, Uram, ki állhat
meg előtted? De nálad van a megbocsátás, a kegyelem,
törvényedért remélünk benned, Uram. Remél lelkünk
az Úr Igéjében. Lelkünk az Úrban bízik. Mert végtelen
a te irgalmasságod!
P: Adj uram, örök nyugodalmat a megholt híveknek!
H: És az örök világosság fényeskedjék nekik!
P. Isten irgalmából nyugodjanak békében!
H. Ámen.
P. Uram, hallgasd meg könyörgésünket!
H. És a mi kiáltásunk jusson elébed.
Könyörögjünk! Mindnyájunk teremtő és megváltó
Istene! Szolgáid és szolgálóid lelkének bocsásd meg
minden vétkét, hogy amely bocsánatot mindig
óhajtottak, azt áhítatos könyörgéseink által megnyerek.
Ki élsz és uralkodói mindörökkön örökké. Ámen.
Szentségi áldás
Ének: Áldunk téged, ó, angyali kenyér, váltságunkért
adatott drága bér,
Szent vagy, szent vagy, szent vagy, te mindennél
szentebb vagy.
Légy áldott e Szentségben, rejtve kenyér színében.
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Kérünk téged, irgalmas, nagy Isten, áldj meg minket, s
hallgass meg kegyesen.
Szent vagy, szent vagy, szent vagy, te mindennél
szentebb vagy.
Pap: Végezzünk közösen lelki áldozást:
Hívek magukban: Bánom bűneimet, jöjj az én
szívembe Jézus! (rövid csend)
Krisztus lelke, szentelj meg minket!
Krisztus teste, üdvözíts minket!
Krisztus vére, ihless meg minket!
Krisztus oldalából kifolyó víz, tisztíts meg minket!
Krisztus kínszenvedése, erősíts meg minket!
Ó, jóságos Jézus, hallgass meg minket!
A te szent sebeidbe rejts el minket!
Ne engedd, hogy tőled elszakadjunk!
A gonosz ellenségtől oltalmazz meg minket!
Halálunk óráján hívj magadhoz minket!
Add, hogy eljussunk hozzád, és szentjeiddel dicsérjünk
téged; mindörökkön örökké. Ámen.
Pap: Engeszteljünk a káromkodás bűnéért:

Áldott legyen az Isten!
Áldott legyen szent neve!
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Áldott legyen Jézus Krisztus, valóságos Isten és
valóságos ember!
Áldott legyen Jézus neve!
Áldott legyen szentséges Szíve!
Áldott legyen drága szent Vére!
Áldott legyen Jézus a legméltóságosabb
Oltáriszentségben!
Áldott legyen a vigasztaló Szentlélek!
Áldott legyen Isten fölséges Anyja, Mária!
Áldott legyen szent és szeplőtelen fogantatása!
Áldott legyen dicsőséges mennybevétele!
Áldott legyen Szűz Mária szent neve!
Áldott legyen Szent József, Mária tisztaságos jegyese!
Áldott legyen Isten az ő angyalaiban és szentjeiben!
Ámen.
Szentségbetétel

Ének: Világnak Királyné Asszonya
Világnak Királyné

Asszonya!

Költözzél szívünkbe,

Szűzanya!

Oldozd meg szívünkön bűneink láncát, szüntesd a gyűlölet sátáni táncát!

Mária, Nagyasszony, magyarok Anyja,Világnak hatalmas Királynéja!
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2. Bűneink éjjelén el ne hagyj,
Esengve kérünk, mert tiszta vagy.
Bűnbánat ostoroz, kerget Tehozzád,
Ne sírjon érettünk szép könnyes orcád.
Mária, Nagyasszony, magyarok Anyja, Világnak
hatalmas Királynéja!
3. Vezeklő szívünket meg ne vesd,
Jézushoz bennünket elvezess.
Szent kezed fogja meg roskadó vállunk,
Míg Fiad Szívéhez hazatalálunk.
Mária, Nagyasszony, magyarok Anyja, Világnak
hatalmas Királynéja
Világ Királynője könyörögj érettünk!
Szent József, a „kápolnások" pártfogója könyörögj
érettünk!

Imádság Mindszenty József bíboros
szentté avatásáért
Mennyei Atyánk! Szívesen fogadod híveid áldozatait,
amelyeket Krisztus áldozatával egyesítve ajánlanak fel,
hogy „kiegészítsék, ami Krisztus szenvedéséből
hiányzik az Egyház javára” (Kol. 1,24) Fogadd
kegyesen Mindszenty József bíboros szolgád
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megaláztatásait, amelyeket földi életében a magyar
Egyházért és a magyar népért ajánlott fel. Szenvedése
legyen napjainkban is előtted kedves áldozat
Egyházunkért, hazánkért. Hozzá csatlakozva akarunk
mi is imáinkkal, áldozatainkkal engesztelni nemzetünk
lelki megújulásáért. És ha szent akaratoddal
megegyezik, add meg hívő magyar népednek, hogy
Mindszenty József bíboros szolgádat egykor
Egyházunk szentjei között tisztelhessük, Jézus Krisztus,
a mi Urunk által. Ámen.
Miatyánk, Üdvözlégy, Dicsőség.
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Önfelajánlás Szűz Mária Szeplőtelen
Szívének
Fatimai Szűz Mária, Irgalmasság Anyja, Ég és Föld
Királynője, Magyarok Nagyasszonya, Királynője,
Bűnösök Menedéke! Mi, akik csatlakoztunk az édes
hazánkért engesztelők egyre növekvő családjához,
különösképpen felajánljuk magunkat Szeplőtelen
Szívednek. E felajánlás által Veled és Általad meg
akarunk felelni minden kötelezettségünknek, amelyet
keresztségünk révén magunkra vállaltunk. Továbbá
megígérjük, hogy bensőleg megváltozunk, és
felhagyunk minden rendetlen ragaszkodással, ami
magunkhoz, vagy a világgal való könnyű
megalkuváshoz köt, hogy hozzád hasonlóan mindig
készek legyünk mindenben megtenni az Atya akaratát.
Rád, irgalmas Édesanyánkra bízzuk keresztény
életünket és hivatásunkat, hogy rendelkezzél vele üdvös
terved szerint ebben a döntő órában, amely a világra
nehezedik. Megígérjük, hogy kívánságod szerint
fogunk élni, főleg abban, ami a megújult imaéletet,
önmegtagadást, a szentmiseáldozatban való buzgó
részvételt, az apostolkodást, a rózsafüzér napi
elimádkozását, az Evangélium szerinti szigorú
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életmódot illeti, s jó példát adunk mindenkinek Isten
törvényeinek megtartása és a keresztény erényeknek,
főképpen pedig a tisztaságnak gyakorlására. Továbbá
megígérjük, hogy egységben akarunk lenni a
Szentatyával, Főpapokkal és Papjainkkal, hogy így
védőbástya legyünk a széthúzás mozgalma ellen, amely
a Tanítótekintély ellen támad, és alapjaiban fenyegeti
az Egyházat. Védelmed alatt apostolai kívánnunk lenni
ennek a nagyon szükséges ima-és szeretet egységnek a
Pápáért, akire kérjük különleges védelmedet. Végül
megígérjük, hogy a lelkeket, akikkel kapcsolatba
kerülünk, amennyire csak tudjuk, elvezetjük megújult
tiszteletedre. Tudjuk, hogy az istentagadás a hívők nagy
részében a hit hajótörését idézte elő. Isten szent
templomába behatolt a megszentségtelenítés. A
gonoszság és a bűn áradata elárasztotta a világot.
Bizalommal Rád emeljük szemünket, Jézus Anyja és a
mi irgalmas és hatalmas Anyánk. Ma ismét kérünk
Téged minden gyermeked üdvösségéért, irgalmas,
szerető Szűz Mária. Ámen
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A Világ Királynője Engesztelő
Mozgalomért Alapítvány
Az alapítvány székhelye: Magyarország, 2461 Tárnok
Templom u. 29.
Központi ügyintézés: Tel./Fax: +36-23-788-499; Email: engeszteles@gmail.com
Alapítók: Begyik Tibor, Rozsnyói Zoltán Béla,
Törőcsik Pál
Az alapítvány kuratóriuma: Dr. Aczél László
Zsongor pálos szerzetes, Mészáros József Domonkos
domonkosrendi szerzetes, Balázs Attila, Gubicza
Katalin, Köteles László.
A felügyelő bizottság elnöke Bocsa József piarista
szerzetes.
Az alapítvány képviselője: Mészáros József
Domonkos OP (elnök)
Az alapítvány célja:
· Mindszenty
József
bíboros
szellemi
hagyatékának és az engesztelő mozgalom szép
magyar hagyományának ápolása, segítése.
· A Világ Királynője Engesztelő Kápolna
felépítése a Normafa melletti Szent Anna réten.
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· Az ehhez szükséges anyagi és szellemi
erőforrások
előteremtése
érdekében
rendezvények szervezése, adományok gyűjtése,
a
széleskörű
összefogás
megteremtése,
elősegítve és támogatva a már többször
megújuló magyar engesztelő mozgalmat.
A megalakulás háttere:
Mindszenty József Bíboros Úr az alábbiakkal írta alá az
Engesztelő Kápolna tervét 1947.május 8-án:
"Akaratom, hogy a magyar engesztelésnek szentély
épüljön" Történelmünkből ismerős a Bíboros
bebörtönzése,
akadályozása.
Országunk
Mária
engesztelő országa, a Boldogságos Szent Szűz, a Világ
Királynője Országa!
Szent
István
király
Országunkat
a
Nagyboldogasszonynak ajánlotta. Árpád-házi szent
Margit, a nagy engesztelő, élete áldozatával királyi utat
járt elébünk. További szentjeink életében, történelmünk
jelentős fordulóinál mindig ott volt a Szűzanya. Az Őt
tisztelő magyar szentek lelki utódaiként most rajtunk a
sor. Az Engesztelés Művének meg kell újulnia, ez ma a
legsürgetőbb kérdés minden magyarnak. Csak a
Szűzanya tudja kivezetni Országunkat a bajból. De nem
nélkülünk, hanem velünk.
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Mindszenty bíboros születése 120. évfordulóján a
MKPK (Magyar Katolikus Püspöki Konferencia)
Bizottsága így ír:
"Születésére emlékezve hajoljunk meg nagysága előtt.
Akkor lesz hozzá méltó az ünneplésünk, ha ma is
tiszteljük történelmünk teljes igazságát, ha Krisztus
fényében szemléljük az embert és a világot. Ha nem
egy-egy érdekcsoport elfogultságával, hanem a
mindenkit elfogadni és mindenkivel kiengesztelődni
kész szeretet bátorságával nézzük múltunkat és
jelenünket. József bíboros sírján Esztergomban ez
olvasható: "Devictus vincit"-legyőzetve győz. Legyen
az isteni igazság, amit életében szolgálni akart, ma is
éltető erő, lelki megújulás, megbékélés és bizalom
forrása mindannyiunk számára!"
„A világba jött, a világban volt, általa lett a világ,
mégsem ismerte fel a világ. A tulajdonába jött, de övéi
nem fogadták be. Ám akik befogadták, azoknak
hatalmat adott, hogy Isten gyermekei legyenek.” Jn.
1,10-12
A Szeretetláng Napló tanítását Dr. Erdő Péter
bíboros úr 2009. június 6-án elismerte.
„Szívemnek Szeretetlángja nektek az,
mint Noénak a Bárka volt”
Ez egybeesik a fatimai üzenettel:
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”Jézus meg akarja alapítani a földön
Szeplőtelen Szívem tiszteletét. Aki
gyakorolja ezt, annak megígérem az
üdvösséget.” (1925. december 10.)
„Ne hagyj magamra! Hadd osszam ki
neked kegyelmeim bőségét, melyek fel
vannak halmozva Szívem mérhetetlen
szeretetében. A mi bensőnk együtt
érezzen. A mi szívünk együtt
dobbanjon! Hozz sok lelket hozzám! A
mi kezünk együtt gyűjtsön” (Napló
1963. február 10.)
Az engesztelés, töltekezés Jézus világosságával.
Jézus az Élet Kenyere, imádjuk Őt, magunkba
fogadjuk.
Az engesztelés vágyakozás, hogy az örök életet mások
is megismerjék. Könnyek a távoljárókért, Jézus
imádása és szeretése a nevükben is.
Szűz Mária Szeplőtelen Szent Szívében Jézus a
Szeretetláng, aki a szívekben kíván lakni.
Vágyakozzatok utána, fogadjátok el őt, szívtől-szívig
terjedjen tisztelete.
Az engesztelés életforma, amely, a lelkek
megmentésére kér, közösséget alkot, életvitelünket,
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kapcsolatainkat megújítja. Az országot egységre hívja
tanulságul a világnak.
Az Ország Engesztelő Kápolnájához az engesztelő
csoportok köveket ajándékozhatnak. Az ideális a
30x40x50-es kőméret, melyet lehet helyi kőből vagy
csatlakozva az egységes megjelenéshez a Süttői
mészkőből elkészíttetni.
Az alapítvány tisztelettel és köszönettel vesz minden
anyagi támogatást.
OTP: 11712059-20000796-00000000
IBAN: HU60 1171 2059 2000 0796 0000 0000
BIC (SWIFT) KÓD: OTPVHUHB
Az adományozás lehetőségeiről a központi ügyintézés
ad tájékoztatást:
Gubicza Katalin Tel./Fax: +36-23-788-499; +36-209673-988 ; E-mail:engeszteles@gmail.com
A gyűjtők engesztelése, lelki támogatása egy életre
szól.
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„Örömmel szenvedek értetek és testemben
kiegészítem azt,
ami Krisztus szenvedéséből hiányzik testének,
az Egyháznak javára.” (Kol. 1,24)

Engesztelő Kápolna a Szent Annaréten
Az engesztelő Kápolnának először a lelkekben kell
felépülnie. Miért? Mert mi nem csupán egy új épületet
akartunk, nem a templomok számát akarjuk szaporítani,
hanem azt szeretnénk, hogy elterjedjen a Kárpátmedencében az engesztelő lelkület. Tudjuk, hogy
Magyarország hivatása Szent István felajánló imája óta
az engesztelés. Küldetésünk, hogy elterjedjen az a
szemlélet, hogy mindenki magán kezdje a változást, és
így a szeretet forradalmának megvalósulásával
mindnyájunk élete változzon meg. Küldetésünk Isten
irgalmában élni és mások számára az irgalmat kiesdeni.
Az Isten nélküli életvitel súlyos következményeitől
máris túl sokat szenvedünk.
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Ne pusztán azért épüljön föl egy kőtemplom, hogy
„megússzuk” a katasztrófákat! Ez csak pogány mágia
lenne. A templom felépülése azt szimbolizálja, hogy
nemzetként elfogadtuk engesztelő küldetésünket.
Ezért javasoljuk kisebb, lehetőleg 2-10 fős
imacsoportok megalakítását, amelyek rendszeresen,
szervezetten
imádkoznak,
áldozatokat
hoznak
közösségeikért.
Ahol már vannak ilyen imacsoportok, azok ne
lankadjanak, a veszélyek láttán folytassák újult
lendülettel, kitartással imádságukat. Azokon a
helyeken, ahol még nincsenek imacsoportok, javasoljuk
ilyenek megszervezését. Ezekben az imacsoportokban
részt vehetnek nemcsak egészséges templomba járó
emberek, hanem öregek, betegek, ágyhoz kötöttek is,
sőt különböző felekezetekhez tartozók is egymással
egységben imádkozhatnak. Nagyon fontos a fiatalok
mozgósítása, szervezése.
Legyenek tudatában ezek a kis imaközösségek, hogy
alapvető, semmi mással nem helyettesíthető védelmi
feladatokat látnak el. És legyenek tudatában annak,
hogy nincsenek egyedül: sokak imája egy hálót alkot,
amely átszövi az egész országot.
Fontos, hogy legyen az imacsoportnak egy szervezője,
aki összefogja, lelkesíti az imádkozókat.
Ha összegyűlnek az imádkozók fontos az is, hogy
egymással emberi szót váltsanak, ki-ki elmondhassa
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gondjait és nehézségeit, bánatát, örömeit. Amennyiben
tehetjük, segítsünk egymásnak, de talán még ennél is
fontosabb, hogy mindent megtanuljunk egyénileg és
közösen is Istennek átadni, felajánlani. Így a felajánlás,
átadás által minden imává alakulhat. Így többé nem
minket feszít, terhel, hanem Istennek átadva az ő
kezében értékes áldozattá válhat még az is, amit a
legnehezebbnek élünk meg az életünkben
Amikor imádkozunk, akkor Isten mellett a szent
angyalokhoz is fordulunk, akik Isten akaratának a
hűséges kivitelezői és szolgálói. Csak velük és az
üdvözült lelkekkel egyesülten vívhatjuk meg ebben a
földi küzdelemben a magunk harcait, amelyek a mi
lelkünkért, és a többi emberek lelkéért folynak.
„Ha imádkoztok és könyörögtök valamiért, higgyétek,
hogy megkapjátok, és akkor valóban teljesül kérésetek”
(Mk 11,24).
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A Világ Királynője Engesztelő
Mozgalom
"A Világ Királynője
nagy engesztelő mozgalomra
főpásztori áldásomat adom."
(Mindszenty József bíboros)
Jézus Krisztus születése után 2012 évvel, Mindszenty
József bíboros születése után 120 évvel, Natália nővér
halála után 20 évvel. Az Istenszülő Oltalmának
havában a Miskolci Törvényszék nyilvántartásba vette
a Világ Királynője Engesztelő Mozgalmat. A végzés
2012.11.01-én Mindenszentek ünnepén vált jogerőssé
és a Miskolci Törvényszék erről Szt. Imre herceg
napján adta ki az igazolását:
A Mozgalom neve: Világ Királynője Engesztelő
Mozgalom
A Mozgalom székhelye:3937 Komlóska, Rákóczi út
27.
e-mail: komloska@t-online.hu | telefon: 06 47 338 127
A Mozgalom Bankszámlaszáma (OTP Bank):
11734169-20012199
A Mozgalom Adószáma: 18334083-1-05
A Mozgalom célja:
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- Szűz Mária, Világ Királynője tiszteletének
elterjesztése.
- Engesztelés megismertetése és
népszerűsítése.
- Mindszenty József Bíboros Atya és Natália
Nővér szellemi hagyatékénak ápolása és
folytatása.
- Szent István király örökségének ápolása és
gondozása.
- Kiengesztelődés a világ és a Kárpátmedence népeivel.
- Más nemzetek és nemzetiségek
engesztelésre való felhívása.
- A szórványban élő Magyarság összefogása
és bevonása az engesztelésbe.
- Zarándokutak szervezése, lebonyolítása.
- Erkölcsi-, vallási- és nemzeti nevelés
segítése előadások tartásával, erkölcsi
neveléssel kapcsolatos kiadványok
készítése, terjesztése, e témában
szépirodalmi- és szakkönyvek
megjelentetése, erkölcsi neveléssel
kapcsolatos tankönyvek írása.
- Lakókörnyezetünk, utcáink, tereink,
erdőink, mezőink szépítése, tisztítása.
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- Elsődlegesen az ifjúságnak, de minden
korosztálynak
sportrendezvények szervezése.
- Kulturális rendezvények szervezése.
- Jézus szívének tisztelete és Mária
szeplőtelen szívének tisztelete.
- Első péntekek, első szombatok és első
vasárnapok megtartása.
- Imádság és böjt terjesztése.
- Szeretet alapú társadalom építése.
- Magyarország, mint Mária Engesztelő
Országa népszerűsítése.
- Bűnbánatok tartása.
- Küzdés a tömegbűnök ellen (misemulasztás,
paráznaság,
válás, bimbózó élet elleni merénylet,
gyűlölködés, könyörtelenszívűség).
- Az ifjúság tiszta, krisztusi életéről való
gondoskodás.
- Rózsafüzér imádságok népszerűsítése.
- Előadások szervezése az előző
témakörökben.
- A szegények, rászorulók támogatása.
- Imaközösségek szervezése.
- Szűzanya képének népszerűsítése,
terjesztése.
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- Küzdelem a káromkodás ellen, a szép
beszéd népszerűsítése.
- Engesztelő Kápolnák felépítése.
- Engesztelő szertartások mondatása.
- Szentségimádás népszerűsítése.
- Búcsújárások ősi népszokásának felújítása.
- Fogságban lévők-, hadifoglyok segítése.
- Szenvedélybetegségben élők, segítése.
- Egyéni, családi, társadalmi és nemzeti
értékek megmentése.
- Istennel a hazáért és szabadságért
gondolatok terjesztése.
- Szent Gyónás és Szent Áldozás
szorgalmazása.
- Engesztelő felajánlások.
- Dicsértessék, és a hasonló istenes köszönési
formák terjesztése.
- Imádkozzunk az Anyaszentegyház
szabadságáért, felmagasztalásáért.
A Mozgalom tagja lehet
Rendes tag:
A Mozgalom tagja lehet minden nagykorú személy,
illetve minden jogi személy, aki, vagy amely a
Mozgalom célját elfogadja. A rendes tagok évi tagdíjat
fizetnek, melynek összegét a mindenkori évi rendes
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Taggyűlés határozza meg. Ez az összeg jelenleg 1000
Ft/év/ rendes tag.
Pártoló tag:
Minden belföldi és külföldi természetes, vagy jogi
személy, aki, vagy amely a Mozgalom munkával
egyetért, és az Mozgalmat támogatja akár pénzbeli
vagy természetbeli adománnyal, akár a Mozgalomnak
végzett ingyenes munkával, kérheti a Mozgalomba
pártoló tagként való felvételét.
Tagfelvételi
kérelem
letölthető:
http://www.vilagkiralynoje.hu/vilag_kiralynoje_engeszt
elo_mozgalom
A tagfelvételi kérelemben az elnökség dönt.

Engesztelők Lapja
Az engesztelők lelki közösségét segíti az Engesztelők
Lapja weboldal: http://engesztelok.hu/,
Itt naprakész információk találhatók az engesztelőket
érintő eseményekről, imaalkalmakról. Sok írás
olvasható az engesztelésről, sok hasznos lelki
olvasmány található rajta, és imák, imagyűjtemények
is.
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