
A havonkénti fatimai engesztel ı imatalálkozó szándéka, mottója 

 

Az 1917-es fatimai jelenésekben a Szőzanya többek között a következıket kérte az 
emberektıl: 

„ Imádkozzatok sokat, nagyon sokat, és hozzatok áldozatot a bőnösökért, mert sok 
lélek kerül a pokolba, mivel nincs aki áldozatot hozzon értük. Ha áldozatot hoztok, így 
imádkozzatok: 

Ó Jézusom! Irántad való szeretetbıl, a bőnösök megtéréséért és a Szőzanya 
Szeplıtelen Szívén tett sérelmek jóvátételéért.” 

Imádkozzátok minden nap a Rózsafőzért, hogy kieszközöljem a világ számára a 
békét.” 

„Leányom, nézd tövisekkel körülvett Szívemet. A hálátlan emberek káromlásukkal 
megsebzik. Legalább te vigasztalj és hozd a tudomásukra ígéretemet, hogy a halál 
órájában mellettük állok az üdvösségre szükséges kegyelmekkel, akik 5 hónapon 
keresztül minden elsı szombaton meggyónnak, megáldoznak, a rózsafüzért 
elimádkozzák és 15 percet a rózsafüzér titkairól elmélkedve Velem töltenek, hogy 
ezáltal engeszteljenek.” 

 

A fatimai jelenésrıl és ígéretekrıl mára már szinte teljesen elfeledkezett a világ. 
Több mint 90 év elteltével itt lenne az ideje, hogy eleget tegyünk Szőzanyánk 1917-
ben elhangzott kéréseinek és megszervezzük az általa kért engesztelést. 

Szükséges errıl a templomainkban, az igehirdetésekben többször halljanak az 
emberek, és az elsıszombati engesztelést, Szőzanyánk kérésének megfelelıen 
minden egyházközösség feladatának tekintve megvalósítsa!  

Ehhez a „mozgalomhoz” csatlakozott a csepregi egyházközség immár 2 éve. Ezért 
jövünk össze imádságos lélekkel a fatimai jelenések napjaiban a Boldogasszony- és 
a Szent Katalin kápolnában. 

Engesztelni, vezekelni, felajánlani mindennapi keresztjeinek önmagunkért, 
családunkért, egymásért, közösségeinkért, magyar hazánkért, nemzetünk lelki 
megújulásáért, elkövetett bőneinkért, bőnökért. Kérni a megtérést, a megújulást, 
Magyarország megmentését a Szőzanya által.  

A világért és az emberekért való önátadásunkban Megváltónkhoz akarunk 
kapcsolódni, mert az önátadás csak a Szent Szőz isteni Szívében nyeri el a 
bocsánatot és lesz képes arra, hogy engeszteljen. 

Egyesítjük engesztelı imánkat, hogy a sok kicsi engesztelı láng egy nagy elégtétel 
tüzévé legyen. Együtt és külön-külön is kérjük a megtérés kegyelmét, a 
megbocsátást. 

Fakadjon megújulás a Szent Szőz csepregi kegyhelyén az İ jóvoltából és 
közbenjárására! 


