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VIII. Orbán pápa dekrétumával egyetértôen alávetjük magunkat a legfôbb egyházi hatóság ítéletének, és ezen “égi üzenetek”
közlésével nem óhajtjuk végsô döntését megelôzni.
A teológusok véleménye szerint Mária Julianna lelki naplójában nincs semmi olyan, ami ellenkezne az Egyház tanításával.
Ettôl függetlenül a szerzô mindenben aláveti magát a Római
Katolikus Anyaszentegyház tanítóhivatalának.
Mindenekelôtt hálát adok hôn imádott Örök Édesatyámnak
mindkét Lelkivezetômért, és természetesen köszönetet mondok
ônekik is, akik Istenem kegyelmébôl oly nagy szeretettel,
megértéssel és türelemmel vezettek. Életem minden útvesztôjén
át ôk voltak a fény, amely megvilágította számomra Istenem
törvényét, és megváltó Jézusom ôrajtuk keresztül sugározta
rám segítô kegyelmét. Az elsô Lelkivezetôm Váry József,
szervita rendi nevén, Bona Jungta atya volt. Ôt 1984
augusztusában álmomban láttam meg elôször. 1999. márc. 2án bekövetkezett haláláig – mennybe vételéig – ô vezetett.
Amikor már egyre többet döntötte ágyba, és szólította a
kórházba súlyos – halálos – betegsége, akkor Jézusom új
Lelkivezetôt jelölt ki számomra, aki minden területen méltó
utódja Bona Jungta atyának. Mivel ô rejtve kíván maradni, ezért
nem írok róla többet.
Köszönetet mondok fiamnak az áldozatkész segítô munkájáért,
mert nélküle nem tudtam volna a számítógépes szövegfelvitelt
elvégezni.
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templomba mentem és rendszerint végigsírtam a szertartást.
Többnyire a nagymamát kísértem.

Mária a bérmanevem. Attól a kedves atyától kaptam, aki megbérmált. Nagyon kedves számomra ez a név, mert égi Édesanyám neve. Julianna a harmadrendi szerzetesi nevem. A szervita világi harmadrend nôi ága alapítójának, Szent Falconieri
Juliannának és a keresztmamámnak is Julianna a nevük.
Irántuk való szeretetbôl és tiszteletbôl választottam ezt a nevet.
A továbbiakban csak ezt használom, mivel a lelkiatyám és az
én óhajom is az, hogy rejtve maradjak.

A Szûzanyát nagyon tiszteltem és szerettem, mint imádott
Jézusom Édesanyját. A nagymamám elmondta, hogy amikor
édesanyámat szülte, tüdôvérzése volt. (Ekkor 1930-at írtak) Az
orvosok lemondtak róla. Éjjel-nappal imádkozott, hogy négy
kisgyermekét föl tudja nevelni. Egyszer csak nagy fényesség
töltötte be a kis szobát, ahol feküdt. Megjelent neki a Szûzanya
a kisded Jézussal a karján. Rámosolygott és azt mondta neki:
”Ne félj! Meghallgattatott a te könyörgésed, 75 éves korodig
fogsz élni.” Ezzel a jelenés eltûnt. A nagymama pedig
fokozatosan felgyógyult. Ekkor 39 éves volt. A 75. születésnapját kórházban töltötte. Meglátogattam, imádkoztam vele.
(Ekkor 17 éves voltam.) Másnap reggel telefonáltak a kórházból, hogy a nagymama éjfél után nem sokkal örök álomra
szenderült.

Elhívásom története
Református családba születtem. A szüleim csak nagyon ritkán
vittek templomba. Otthon azonban rendszeresen imádkoztunk,
és olvastuk a Bibliát. Mivel az ötvenes években voltam
gyermek, így titokban jártam hittanra. Még az édesapám sem
tudott róla, mert ô nem akart nekem ”kettôs” nevelést adni. Azt
mondta, hogy elég az, amit az iskolában tanulok. Hála a jó
Istennek, Aki arra indította édesanyámat és anyai
nagymamámat - aki szintén velünk lakott - hogy hittant
tanuljak. Titokban konfirmáltam, édesapám csak utána tudta
meg. Mindig nagyon szerettem olvasni a Szentírást. Fôleg az
evangéliumot, közülük is Szt. Jánosét és a zsoltárokat. Ma is
ezek a legkedvesebbek számomra. Amikor olvastam gyakran
sírtam a meghatottságtól, hogy ennyire szeret minket a jó Atya.
Én is igyekeztem teljes szívembôl viszonozni az Ô szeretetét.
Amikor Úrvacsorát vettem, úgy fogadtam, mint Jézus
valóságos Testét és Vérét. Egyébként akkor még nem tudtam,
hogy a protestánsok csupán jelképnek tekintik. Nagyon
szerettem az Úr Jézust már kora gyermekkoromtól fogva.
Nagypénteken ameddig csak tudtam étlen-szomjan böjtöltem,
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10 éves koromban a szüleim elvittek nyaralni egy kis hegyi
faluba, ahol megismerkedtem egy korombeli ott lakó kislánnyal. A késôbbi években rendszeresen nyaraltam náluk. A
házukkal szemben lakott a plébános atya, aki délutánonként
megvendégelt bennünket süteménnyel, szörppel és közben
Istenrôl beszélt nekünk.
16 éves voltam, amikor sehogy sem tudtam magamnak
elképzelni a jó Istent. Akkor ez az atya ezt mondta: ”Isten a
végtelen energia, Aki mindent megtehet. Ô a végtelen szeretet
és bölcsesség, Aki nekünk jót akar, és mint Teremtônk a
legjobban tudja, hogy nekünk mi a jó. Ezért teljesen hagyatkozzunk Rá.” Az isteni gondviselés már akkor elôkészítette ezt
a találkozást, melynek kapcsán 22 évvel késôbb jöttem ide
tanácsot kérni. Itt lettem elsôáldozó, és ez az atya bérmált meg.
22 éves koromban férjhez mentem és 30 évesen világra hoztam
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egyetlen gyermekünket. A kisfiam hat hónapos volt, amikor
hirtelen egyik délután rosszul lettem, és le kellett feküdnöm.
Ekkor álmot láttam. Egy buszon utaztunk a férjemmel. A busz
megállt. Én le akartam szállni. A férjem minden erejével
igyekezett visszatartani, de én kitéptem magam a karjaiból, és
leszálltam. Ô a buszon maradt, ami tovább ment vele. Én
elkezdtem futni majd kitárt karokkal szálltam fölfelé és azt
kiáltottam: ”Megyek, drága Úr Jézusom, megyek Hozzád!”
Nem láttam senkit, de kimondhatatlan édes vonzást éreztem.
Utána az álmomban egy hosszú, széles asztalnál ültem. Velem
szemben ült a fiam, és még néhány ismeretlen ember. Ott így
imádkoztam: ”Jó Atyám, köszönöm Neked, hogy a fiamat fölneveltem. Megtanítottam ôt, hogy megismerjen és szeressen
Téged. 18 éves, most már átadom Neked, Te vidd oda továbbtanulni, ahová jónak látod.” Amikor ezeket imádkoztam,
tudtam, hogy egy teljesen új iskolarendszer létezik. Ekkor
1982 áprilist írtunk.
A házasságomból kifolyólag sok problémám volt. Közös gyermekünk, és én is sokat betegeskedtünk. A férjem, aki egyébként római katolikus hitû, nem gyakorolta a vallását.
Az álom beteljesült. A férjem 14 évi házasság után elvált
tôlem. De akkor én már római katolikus voltam. Lelkiatyám
megtiltotta, hogy beadjam a válópert, de ismerve elviselhetetlen terheimet, azt tanácsolta, hogyha a férjem
kezdeményezi a válást, engedelmeskedjek s fogadjam Isten kezébôl. Elôtte azért imádkoztam, hogy változzon meg a férjem,
de ha nem akar, akkor vigye el a jó Isten az életembôl. A
válóper alatt az álmom erôsített meg, hogy közös gyermekünket én fogom felnevelni. Meg voltam gyôzôdve róla, hogy a
kisfiunk nálam van a legjobb helyen. Amikor az ügyvédem
semmi jóval nem biztatott, így imádkoztam: ”Jézusom, Téged
Pilátus halálra ítélt. Értem átszegzett Kezedbe ajánlom
ügyemet. Mindenekfölött bízom Benned!” Gyermekünket én
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nevelem, csodálatos békében és szeretetben élünk. A férjemért
sokat imádkozom. Ô továbbra is megmaradt a régi
életstílusában. Gyermekünk révén a kapcsolattartásunk békés,
normális.
Még a házasságom fennállása alatt, lelki szenvedéseim
közepette gyakrabban jártam a református templomba. Az
egyik ifjúsági bibliaórán egy fiatal lelkész Jézus Édesanyjáról
beszélt. Körülbelül ezeket mondta: ”Mária ugyanolyan bûnös
asszony volt, mint a többi. Szüksége volt a megváltásra.
Jézuson kívül még több gyermeke is volt.” Én ezután sírva
mentem haza. Mérhetetlenül fájt a lelkem ezektôl a szavaktól.
Számomra Jézusom Édesanyja mindig Szent volt, és mint
ilyen, sérthetetlen is. Ezt mondtam magamban: soha többé nem
megyek be abba a templomba. A katolikus vallást nem ismertem, bár a férjemmel gyakran jártunk misére, amíg udvarolt. Ez
az eset 1983 kora tavaszán történt. Ellenállhatatlan vágyat
éreztem, hogy meglátogassam azt a római katolikus atyát, akivel gyermekkoromban oly sokat beszéltem. Nyáron meg is érkeztünk. A falu annyira beépült, hogy nem ismertem rá. Szállásunk nem volt. A férjemmel és a másfél éves kisfiammal
voltam. Egy parkoló mellett tiszta egyszerû kis ház állt. Rajta
felirat: Szoba kiadó! Vonzást éreztem. Becsöngettem. Egyszerû idôs néni nyitott kaput.
Ott maradtunk. A férjem még aznap hazautazott, mert nem vett
ki szabadságot. A néni késôbb elmondta, hogy imádkozott,
hogy Jézus küldjön neki vendéget. Én pedig szállást kértem
Jézustól. A néni buzgó katolikus asszony, aki 22 éves kora óta
özvegyen nevelte fel két gyermekét. 30 éve díszíti virágokkal
a templomot. Elmondtam neki lelki problémámat és még aznap
felkerestem a plébános atyát. Beszámoltam neki keserû tapasztalataimról, és választ kértem tôle Jézus Édesanyjára vonatkozóan. Válaszul egy könyvet nyomott a kezembe, melynek
címe: Jézus bensô élete Baij Mária Cecília feljegyzései szerint.
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Kôvári Károly jezsuita szerzetes atya fordításában. Ez egy
három kötetes könyv elsô része volt, amely a Jézus rejtett élete
alcímet viselte. Mivel azelôtt még sohasem olvastam magánkinyilatkoztatást, ezért megkérdeztem Jézust a Szentírásból.
Az Énekek Énekébôl a következôket olvastam: ”Megtaláltam
Akit igazán szeret a lelkem, megragadom és el nem engedem.”
Ezek után elkezdtem olvasni a könyvet. Jézus fogantatásától a
megszületéséig. Csodálatos volt az a bensôséges lelki kapcsolat, amely Anya és isteni Magzata között zajlott. Amikor
Mária világra hozta isteni Gyermekét, Szent Józseffel együtt
földre borulva imádták a megtestesült isteni Kisdedet. Mivel
méltatlannak tartották magukat, ezért nem merték Ôt érinteni.
Ekkor Jézus lelkében szólította Anyját, hogy fázik és éhes és
kéri, hogy gondoskodjon Róla. A Boldogságos Szûzanya ekkor
az Énekek éneke szavaival szorította keblére Szent Fiát: ”Megtaláltam, Akit igazán szeret a lelkem, megragadom és soha el
nem engedem!”
Amit én e könyv olvasásakor átéltem, azt megfogalmazni nem
tudom. Talán mennyei örömnek nevezhetném. Mindenesetre
sírva borultam a padlóra, és könnyek között kértem bocsánatot
Jézus Édesanyjától, amiért nem tiszteltem és nem szerettem Ôt
Hozzá méltóan. Úgy éreztem, hogy Szûzanyám karjaimba adta
egyszülött Gyermekét, Akinek kimondhatatlanul örültem.
Másnap elkértem a könyv másik két kötetét is. Mielôtt belenéztem volna, kértem a Szentlelket. Így találtam rá arra a
részre, amelyben Jézus arról beszél, hogy milyen nagy
kegyelmeket ad azoknak a lelkeknek, akik Ôt tiszta szívvel
magukba fogadják. Kimondhatatlan vágyat éreztem arra, hogy
Jézust a legméltóságosabb Oltáriszentségben a szívembe fogadjam.
Másnap, vasárnap reggel misére indultam. Öltözködés közben
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belül a lelkemben egy szelíd, de határozott hangot hallottam:
”Áldozz meg!” Nem lehet, válaszoltam, mert ismer az atya és
ebbôl botrány lesz. A hang válaszolt: ”Ne félj, nem lesz semmi
baj, áldozz meg!” Én megint csak tiltakoztam. Ô így válaszolt:
”Ha nem akarod, nem muszáj. De ne félj, áldozz meg!” Ekkor
ismertem fel a hang tulajdonosát, Jézust. Sírva válaszoltam:
”Uram! Én nyomorult bûnös vagyok. Gyónni sem tudok. Hogy
járulhatnék én a Szentséghez?” Ô szeretetteljes hangon csak
ennyit válaszolt: ”Bûneid el vannak véve.” Sírva futottam el a
templomig. A szentmise végén félve, remegve beálltam a
szentáldozáshoz járulók sorába. Közben hallottam Jézusom
szeretô hangját: ”Térjél be közéjük!” Mise után azonnal
elmentem az atyához. Minden élményemrôl részletesen
beszámoltam neki. Ô a következô héten minden nap tanított
majd ezt mondta: ”Nagyon jól ismered a Szentírást. Ha csak a
tized részét tartod meg mindannak amit ismersz, üdvözülni
fogsz.” Egy hét múlva életgyónást végeztem nála. Elsôáldozó
voltam, és megbérmált. A házinénim lett a bérmakeresztmamám. Amíg csak haza nem szólította mennyei Édesatyánk,
nagyon jó kapcsolatban voltunk. Ezután nagyon boldog lett a
lelki életem. Úgy gondoltam, hogy ha a vasárnapot megünnepelem, akkor kötelességem a pénteki napokon engesztelni. Ugyanis a kereszthalál után jött a feltámadás. Egy éven
keresztül buzgón jártam a szentmisékre. Közben megismerkedtem egy teológussal, akitôl megtudtam, hogy hol lehet jelentkezni hitoktatói tanfolyamra. Nagy indíttatást éreztem.
Meg is kerestem az atyát, aki vezette, de ô elküldött azzal,
hogy elôbb el kell végeznem a teológiát. Mondtam, hogy én
nem magamtól jöttem. Végül megengedte, hogy a csoportban
tanuljak. Félév táján felolvastak egy felkérô levelet, amelyben
kisegítô hitoktatót kerestek. Megadták a címet, hogy hol kell
jelentkezni a reggeli diákmise után. Elôtte való nap sokat
dolgoztam, és nagyon késôn feküdtem le. Hívást éreztem, de
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teljesen alkalmatlannak tartottam magamat, így Szûzanyámra
bíztam a döntést. Azt kértem, hogy ha Ô azt akarja, hogy elmenjek, ébresszen fel. Meg is tette. A kisfiam álmában fölkacagott, erre ébredtem. Rögtön eszembe jutott, hogy indulnom
kell. Oda is érkeztem pontosan. Mise után mindent megbeszéltünk az atyával. Három éven át oktattam tanítványaimat, akik
8 -10 éves gyermekek voltak. Nagyon szerettük egymást. A
misztérium-játékokat is betanítottam nekik, és karéneket vezettem. Minden diákmisén az oltárnál magyar gregorián énekeket
énekeltünk. Ezen kívül a karácsonyi éjféli mise elôtt egy órás
mûsort adtunk. A zenéket egyedül szerkesztettem. Alig fértek
el egymástól az emberek, olyan zsúfoltság volt. Minden nagyon szépen sikerült.
Nagyböjtben egy órát Jézus torinói halotti leplérôl tartottam.
Amint az óra elején a jegyzetembe néztem, némán folytak a
könnyeim. Percekig képtelen voltam megszólalni. A gyermekek velem sírtak. Szûzanyámat kértem, segítsen megtartani az
órát. Úgy tapasztaltam, hogy tanítványaim számára mély benyomást keltett ez a téma. Utána az atya is - aki minden órámon bent ült - elismerôen nyilatkozott.
Minden órám elôtt a templomban imádkoztam. Kértem a
Szentlelket, hogy ô tanítson rajtam keresztül. Az órákon filmet
is vetítettem. Mindig szenteltem idôt az egyházi év aktualitásainak. Októberben rózsafüzért tanultunk. Májusban litániára
mentünk. Tanítványaim óhajára közös utat akartam szervezni
Medjugorjéba. De ezt a templom plébánosa megtiltotta azzal
az indokkal, hogy az Egyház még nem foglalt állást ez ügyben.
Pedig akkor még béke volt. 1985-öt írtunk. Késôbb én elutaztam a kisfiammal egy másik templom szervezésében. Nagyon
sok kegyelmet kaptunk.
Amikor megszûnt a hitoktatói munkám a templomban, Jézusom ezt mondta: ”Mindig lesznek tanítványaid!” Akkor ezt
12

úgy értettem, hogy azután is fogok hitoktatni. De erre nem
nyílt alkalom, és egy ideig emiatt szomorkodtam. Most már
értem. Jézus üzeneteinek leírása által még földi életem
befejezése után is lesznek tanítványaim, akiket Maga Az Úr
Jézus tanít kinyilatkoztatásai révén.
1985 nyarán álmot láttam. Egyik kedves kis tanítványommal a
Golgotán voltunk. Jézus életnagyságú keresztje elôtt térdepeltünk. Mellette volt a két lator. Nagyon sírtam. Utána felálltam,
és egy templomban találtam magamat. Itt egy idôs pap egy
csodálatos ragyogó fehér ruhát adott rám, amely a fejem
tetejétôl a talpamig betakart. Ennyit mondott: ”Megkeresztellek.” Ezután visszanéztem a Golgotára, ahol a keresztek eltörpültek és egy színarany tabernákulumot láttam. Ellenállhatatlanul édességes vonzást éreztem iránta. Valósággal repültem
Felé, és eggyé váltam Vele.
Akkoriban részt vettem egy lelki gyakorlaton, ahol megismerkedtem egy lelki testvérrel, akitôl érdeklôdtem, tudna-e ajánlani egy lelki vezetôt. Ajánlott valakit. Amikor elmentem hozzá
elôször gyónni, teljesen ismeretlenül, felsorolta, hogy milyen
nagy kegyelmeket kaptam a jó Istentôl. Azt mondta: ”Szentté
kell lenned! Ha nem leszel szentté, hiába születtél! Jézus kér tôled valamit, de azt csak két nap múlva mondhatom meg, hogy
mit, mert most még sokan várnak rám.” A csukott ajtón keresztül megérezte, hogy jöttek hozzá, mert amikor én bementem
senki sem várt utánam. Az elkövetkezô két éjjel alig tudtam
aludni a vágytól, hogy mindent Jézusnak adjak, bármit is kérjen tôlem. Akár az életemet is. Õ az életemet kérte. Amikor legközelebb mentem új lelkiatyámhoz, a szentmisén döbbenten ismertem fel, hogy ô az, aki néhány héttel azelôtt álmomban rám
adta azt a gyönyörû fehér ruhát. Sírtam a meghatottságtól.
Mise után letettem nála az életáldozati örök fogadalmat. Akkor
magamnak megfogadtam, hogy amíg ô él, nem megyek
máshoz gyónni. Ettôl kezdve életemnek új értelme van. Jel13

szavam: ”Mindent Istenem nagyobb dicsôségére a lelkekért!”
Rengeteg kegyelmet kapok. Életem minden pillanatát a
láthatatlan, de mégis állandóan megtapasztalható Jézusom
irányítja. Végtelen sok csoda történik velem. Jézus sugallatok
által tanít, mint egy jóságos Atya egy kb. 3 éves kislányt. 1983
óta hallom sugallatait. Még a kezdeten azt mondta: ”Majd
elhozom számodra a megfelelô idôt, amikor le kell írnod
tanításaimat és üzeneteimet, hogy testvéreid hasznára legyen.
A hátralévô életedet teljesen szenteld Nekem! Írd meg
naplónkat! A neved maradjon elrejtve - ezt lelkiatyádon
keresztül is így kértem. Az írás címe ez legyen: Mária lelki
naplója.” A második nevemet, a Juliannát - Jézusom jóváhagyásával - én tettem hozzá, azért, hogy az olvasó elsô látásra
nehogy félreértés miatt a Szûzanyának tulajdonítsa ezt az írást.
Azóta Jézus minden szentmisén felszólít: ”Írd meg
üzeneteimet!” Az édes Úr elsô megszólítása óta - sôt már elôtte
is - életemet és gyermekem életét is teljesen átadtam Neki. A
szürke hétköznapok kis és nagy dolgaiban maximálisan
igyekszem az evangélium szellemében megmaradni. Lehetôleg
minden nap misére megyek és szentáldozáshoz járulok.
Havonta vagy gyakrabban gyónok. Istenben találom minden
örömömet, és Ôbenne szeretem gyermekemet, akivel megajándékozott. Mindezeket az Ô kegyelmi ajándékaiból teszem,
mert én magam semmi vagyok.
Bár a nevem rejtve marad, azért fontosnak tartottam egy rövid
életrajzot írni magamról, hisz életem minden napját átszövik
drága Jézusom csodálatos kegyelmi ajándékai, amelyeket az Ô
mind nagyobb dicsôségére adok közre.
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A Szentháromság és a Szûzanya üzenetei
és tanításai
Röviden az üzenetek keletkezésérôl.
A kinyilatkoztatásokat 1983. aug. 7. (vasárnap reggel) óta
kapom. Akkor elôször a lakásban. (”Áldozz meg!”) Az elmúlt
évek során legtöbbször a szentmisén, az átváltoztatás után,
Úrfelmutatás alatt, illetve közvetlenül a szentáldozás elôtt és
után. De bármilyen élethelyzetben, bárhol, bármikor. Lehet
teljesen váratlanul, vagy elôtte imádkozva. Ilyenkor mindig
elmondom az ördögûzô imát, kérem Szûzanyámat, hogy esdje
le számomra a Szentlelket, és kérem Jézusomat, hogy tisztítson
meg drága Szent Vérével, és jutalmazzon meg üzeneteivel.
Egyik egyházi elöljáróm, értelmi kinyilatkoztatásoknak nevezte az üzeneteket. Hangot ugyanis nem hallok. Minden az
agyamban játszódik le. Elôtte nagyon ki kell üresíteni
magamat, vagyis nagyon kell figyelnem. A szentmise után
mindig Jézus segít visszaemlékezni az általa adott üzenetekre,
amelyeket többnyire a szertartás után tudok leírni. De a misén
is jegyzetelek. Egyik alkalommal mennyei zenét hallottam.
Máskor Jézus megmutatta azokat a virágokat, amelyeket a
rózsafüzér elmondása által adok Neki Szûzanyánk gyönyörû
kertjébôl. Továbbá az álmok, amikor színes képeket és hangokat egyaránt észlelek.
Az Úr Jézus: ”Mindazon gyermekeim, akik üzeneteimet és tanításaimat hittel olvassák, és igyekeznek azokat megvalósítani,
vegyék úgy, hogy hozzájuk szóltam általad!”
(1996. augusztus 5.)
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1982-ben a TV a hirosimai atomháborúról vetített dokumentumfilmet. Rendkívül megrázó élmény volt számomra, különösen, ha pár hónapos kisfiamra gondoltam. Nagyon keservesen
sírtam, és valósággal ostromoltam Jézusomat, hogy szóljon
valamit. Ekkor hallottam Ôt legelôször a lelkem legmélyén, és
nagyon megnyugodtam. Ezeket mondta: ”Ne félj! Nekem hatalmam van kimenekíteni titeket minden veszélybôl, de a bizalom hiánya a kegyelem csökkenését vonja maga után. Fiad
az Enyém. Tervem van vele.” Azonnal eszembe jutott az Evangéliumból Jézusom szava: ”Menj, legyen neked a te hited szerint! Aki Bennem hisz, ha meghal is élni fog. Hited meggyógyított téged! Atyámnak az a kedves, ha hisztek Abban, Akit
küldött.” Azóta nagyon megerôsödtem a hitben, a reményben
és a szeretetben. Sohasem félek, de mindig imádkozom.
1985. ápr. 5. Nagypénteken a Szent Kereszt hódolatkor Jézus:
”Te csak törôdj az Én dolgaimmal, a tieidre Én magam viselek
gondot! Szeress Engem! Nézd! Így szenvedtem és haltam meg
értetek! Mindig ez legyen elôtted! Az Én szeretetemet utánozd!
Áldozd fel magadat Értem! Ne azt nézd, hogy neked mi a kényelmes, mindig a szeretetbôl fakadó jó cselekedeteket gyakorold! Ne féltsd magadat! Én mindig adok neked erôt szolgálatomra. Elhívtalak, mert szükségem van rád. Vezekelj a bûnösökért és szeretett Anyám szeplôtelen Szíve ellen elkövetett sérelmekért! Szeress Engem, amint Én szeretlek téged! A véres
kereszt legyen a jel mindig elôtted! Áldozd fel magadat Értem!
Úgy szeress mindenkit, ahogy Én szerettem! Légy engedelmes!
Ne fájjon, ha téged sértenek! Mindig az Én szenvedéseim legyenek elôtted! Viselj el mindent Értem türelemmel! Mindig
lesz kereszted. A legnagyobbtól hamarosan megszabadítalak.
(Másfél év múlva beteljesült.) Nemsokára Nálam leszel. A
fiadat felneveled. Az idô hamar elszáll. Szenteld és áldozd
Nekem egész életedet!”
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1985. jún. Szentségimádás végén Jézus: ”Megáldalak
Oltáriszentségi jelenlétemben Szívem túlcsorduló szeretetével
az Atya a Fiú és a Szentlélek nevében. Légy áldott gyermekem!
Foglalj helyet jobbomon, amely áldottaim számára készült!
Miért csodálkozol? Hisz nem ezt ígértem neked kezdettôl
fogva? (Méltatlanságomra gondoltam.) Ez igaz, de Én nem
annak adhatom-e azt, ami az enyém, akinek akarom?”
1986. márc. 4. Szentmisén így imádkoztam: Jézusom nagyon
szeretnék már nálad lenni! Jézus: ”Hamarosan dicsôségembe
fogadlak, és Én szolgálok fel neked asztalomnál. (Nem érdemlem, de legyen meg a Te akaratod! Mindennél jobban vágyom
Hozzád!) Érted haltam meg! Úgy szeretlek, hogy egyedül érted
is meghaltam. (Köszönöm Uram, dicsôíttessék a Te drága
Szent Neved!) Szeresd jobban Édesanyámat, úgy, mint Engem!”
1986. márc. 21. Nagyböjt péntekén elmentem lelki atyámhoz.
Elôzôleg ugyanis sok szép magán-kinyilatkoztatást kaptam Jézusomtól, Aki azt mondta, hogy ezeket csak a lelkiatyámnak
mondhatom el. Nagyon szerettem volna megosztani vele, ezért
felkerestem. Mivel pár nappal azelôtt gyóntam, ilyen szándékom nem volt. Várakozás közben leborultam a legméltóságosabb Oltáriszentség elé imádkozni. Ima közben szólított valaki:
„Ne maradj most itt, mert sokan várnak lelki atyádra, akiknek
fontosabb, hogy bejussanak hozzá. Õ pedig már nagyon fáradt.” Gondolatban kérdeztem: Ki beszél hozzám? A válasz:
”Égi Édesanyád vagyok, itt lakom a Szentháromságban.” Elsô
hallásra nem akartam elhinni, de egyszerûen nem hagyott
addig nyugodni a lelkiismeretem, amíg nem engedelmeskedtem a kérésnek. Végül odamentem az utánam következô várakozó gyónóhoz, és megmondtam neki, hogy én elmegyek, és
azután a személy után következik, aki elôttem van. Õ nagyon
örült, és elmondta, hogy messzirôl érkezett ide vonattal. Már
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30 éve jár a lelkiatyához. Kérte a Szûzanyát, hogy bejusson,
mert nagyon beteg a lába, és nem tudna még egyszer ideutazni.
Már közeledett a gyóntatási idô vége. Ekkor hittem el, hogy
valóban égi Édesanyám szólított meg. Sokat foglalkoztatott,
amit olyan természetes egyszerûséggel mondott ”Itt lakom a
Szentháromságban.” Mintha csak azt mondta volna: Itt lakom
Názáretben. Sokat elmélkedtem ezen, amit megosztottam lelki
testvéreimmel is. Jézus azt mondja: ”Atyámhoz megyünk, és
Benne fogunk lakni.” (Jn. 14,23.) Szent Pál így fogalmaz: ”Isten nincs messze tôlünk, Benne élünk, mozgunk és vagyunk.”
Egyik szent énekünk így szól: ”Ó Atyaistennek kedves szép
Leánya, Krisztus Jézus Anyja, Szentlélek Mátkája...” Szûzanyánk a Szentháromság legközelebbi családtagja, logikus
tehát, hogy Ôbenne él.
1986. márc. 28. Nagypéntek reggel 9 óra, fájdalmas rózsafüzér. Imádott Megváltómhoz imádkoztam. Nagyon sírtam, magam elé idézve szentséges drága Üdvözítôm tengernyi sok kínjait. Ima közben éreztem, hogy mindezeket le kell írnom. Elôzô
nap, Nagycsütörtökön nem tudtam virrasztani, mivel délután 6
órától éjjel 2 óráig dolgoztam. Templomban délután 5 órától
voltam. Nagyon fájt, hogy nem maradhattam ott az oltárfosztásnál. Egész este szomorkodtam, amiért nem tudtam
szívemet Üdvözítôm szentséges Szívéhez emelni, és Vele
együtt imák és könnyek között virrasztani. Elhatároztam, hogy
legalább hazafelé az úton a szolgálati kocsiban imádkozni fogom a fájdalmas rózsafüzért. Még mielôtt elkezdhettem volna,
a sofôr teljes hangerôre kapcsolta a rádiót, amiben tánczene
szólt. Némán folytak a könnyeim. Ekkor drága Jézusom gyengéden, de nagyon szomorúan szólt hozzám: ”Most átélheted te
is, mily sokat szenvedek a világ fiai miatt, akik nem akarnak
még csak tudomást sem venni Rólam. Szórakoznak, vigadoznak, fölösleges dolgokat végeznek... Én pedig mily sokat
szenvedtem értük ártatlanul, önzetlen szeretetbôl!!! Te csak a
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közvetlen környezetedet látod és miattuk szomorkodsz, de Én
minden szívbe belelátok és így minden sértésrôl tudok. Mily
nagy az Én fájdalmam miattuk!!!” Fölajánlottam az én
tökéletlen szeretetemet engesztelô áldozatul. Hisz úgy
szeretem imádott üdvözítô Királyomat, hogy az már fáj, és
gyakran sírok emiatt. Ô elfogadta. Nagyon boldog voltam,
hogy Ô, Aki sokkal többre méltó, ilyen kevéssel beéri. De
amiatt, hogy nagyon kevesen vagyunk itt a földön, akik Ôt
szeretjük, igen elszomorodtam.
Nagycsütörtök du. 5 órai szentmisén, szentáldozás elôtt Jézus:
”Szeretlek téged kislányom, gyere áldozni, vágyom hozzád
menni! Kiválasztottalak Magamnak, mert tetszenek Nekem a te
útjaid. Tiszta vagy, mert megtisztítottalak. Szeretlek, mert megôrizted tisztaságodat. Én szerelmem, Én mátkám, Én jegyesem!” Teljes meghatottságomban csak ömlenek némán a
könnyeim. Nem tudom szavakba foglalni azt a boldog érzést,
amit az édes Úr szeretete vált ki a lelkembôl. Teljes önátadással
Neki adom egész életemet, tegyen velem bármit, örömmel elfogadom, csak az Ô kegyelméért esedezem, hogy mindhalálig
örökké szeressem Ôt!
1986. máj. Késtem a litániáról, mert a kisfiam elhúzta az idôt.
Nagyon haragudtam a gyermekemre. Jézus ezt mondta: ”Ne
Hozzám ragaszkodj, hanem törvényeim megtartásához. (Legfôbb parancs a szeretet.) Akkor szeretsz Engem igazán, és
ezzel szerzel örömöt Nekem. Szeresd gyermekedet, és ne
haragudj rá!”
1986. jún. 1. Úrnapi szentmisén nagyon sírtam, mert elôtte
megbántottak. Jézus: ”Én hamarosan megszabadítalak, és te
dicsôítesz Engem. Ne szeresd magadat, Engem szeress! Ne
sirasd magadat, Engem sirass! Szörnyû kínszenvedések árán
váltottalak meg, és adom Magamat az Oltáriszentségben. A
mai nap az Én ünnepem. Örülj, és ünnepelj Engem!”
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1986. júl. 8. Álmomban templomba mentem. Karácsony volt.
A gyermek Jézus (kb. 5-6 éves lehetett) és a Szûzanya álltak a
templomban kézen fogva. Mindkettejük fején korona volt. Jézus panaszkodva mondta nekem: ”Nem akarnak rólunk tudomást venni, nem törôdnek velünk. Imádkozz azokért, akik nem
szeretnek! Nagyon fáj Nekem, hogy mellôznek Engem!” Erre
én eléjeborultam és kértem Ôt, hogy engedje meg, hogy egész
életemben engeszteljem, dicsôítsem, magasztaljam, és mindennél jobban szeressem. Ezt mondtam: Sírok, amiért Téged
oly sokszor megbántanak; sírok, mert értünk szenvedtél; sírok
a sok-sok bûn miatt.
1986. júl. 25. Szentmisén Jézus: ”Ne szólj senkinek arról,
hogy Én veled beszélek! Ôk (az emberek) is vágynak erre, de
nem kapják meg. Én mindig beszélni fogok hozzád, amíg csak
vágyódsz rá. Majd fogok általad üzeneteket küldeni az embereknek. Addig ne szólj senkinek az Én kinyilatkoztatásaimról,
csak lelkiatyádnak! Most nem engedtelek Medjugorjéba, mert
nem lett volna jó. Ne menj oda, amíg én nem küldelek!
(Késôbb elmehettem.) Gyere Hozzám leányom, egyesülj Velem
e szent frigyben (a szentáldozásban)! Szíved legbensôbb szobájában vagyok. Veled akarok maradni mindörökké. Soha senki
nem vehet el Engem tôled, hacsak te nem akarod. Fölemeltelek
téged az utca sarából. Szeress Engem mindvégig! Szívembe rejtettelek téged, mindörökké szeretlek. Hívtalak téged a szentáldozáshoz. Bár méltatlan vagy rá, fogadd el szeretetemet. Azt
akarom, hogy szent légy! Szeress Engem még jobban! Szeress
mindörökké! Boldoggá teszlek már itt a földön (lelki örömök),
és országomban mindörökké. (Uram, én olyan szennyes, hitvány féreg vagyok, bocsáss meg nekem!) Nem vagy szennyes,
Én tisztára mostalak. Emlékszel? Én adtam rád azt a fényes fehér ruhát, eszközöm, papom által. (A megszentelô kegyelem
lelki ruhája, melybe álmomban öltöztettek be.) Tarts bûnbánatot, de ne bánkódj magad miatt! Örülj a kegyelemnek, az Én ki20

mondhatatlan szeretetemnek, felülmúlhatatlan jóságomnak!
Ezeket ne mondd senkinek, csak a lelkiatyádnak. Az emberek
irigyek, és nem szeretnek úgy Engem, mint te. Lelkiatyád szeret
Engem, nálad is jobban. Tanulj tôle, hogy kell Engem még jobban szeretni!” (Engedelmesség.)
1986. szept. 19. Álmomban láttam Jézus Szent Szívét, mely
egyszerre volt hús-vér emberi szív, és parázsló izzó isteni szív,
melybôl körös-körül lángnyelvek lövelltek ki. A Szent Szívet
töviskorona fonta át. A Szent Szív fölött volt egy hatalmas sötétbarna fakereszt corpus (a Szent Test) nélkül. A Szent Szív ellenállhatatlan vonzást gyakorolt rám. Teljességgel szerettem,
imádtam, egészen elmerültem Benne. Leírhatatlanul boldog
voltam, és ezzel az érzéssel ébredtem. Korábban Jézus ezt
mondta egy szentmisén: ”Szeretlek téged gyermekem, Szívembe rejtettelek el.”
1986. szept. 20. Szentmisén üzenet Jézustól egy léleknek:
”Szeretem ôt nagyon. Fogadjon el mindent úgy, ahogy van. Ne
ítélkezzen, mert az mindig téves! Bízza Rám minden gondját, és
Én megoldom, jóra fordítom azokat. Szeressen Engem továbbra is mindenek fölött! Isteni Szívem örök reményforrás és menedék lesz számára. Jöjjön Hozzám gyakrabban!(Járuljon
többször a szentáldozáshoz!) Én felüdítem és megvigasztalom.
Gyermeke hamarosan visszatér épségben. Örüljön, ne szomorkodjon!”
1988. márc. 18. Szentmisén, szentáldozás után a templomban
beszélgettem drága jó Szûzanyámmal. Kértem, vigyázzon a
legméltóságosabb Oltáriszentségre, hogy ne szentségtelenítsék
meg. Õ így válaszolt: ”Vigyázok, de imádott Szent Fiam ezt is
megengedi.” (Hogy lehet ez?) ”Úgy, hogy mindenekfölött szereti a lelkeket. Csupán határtalan szeretete gátolja meg, hogy
ne sújtsa halálra a bûnösöket.” (Nagyon elcsodálkoztam, de
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rögtön eszembe jutottak Vianney Szent János szavai, melyeket
aznap olvastam: ”Minél bûnösebb egy lélek, annál jobban kell
szeretni!”) Ezt Maga Jézus így erôsítette meg: ”Fogadd el
Vianney Szent János minden szavát, amely maga az életszentség!” A Szûzanya szavai hozzám: ”Szentté leszel! (De én erre
teljesen méltatlan és alkalmatlan vagyok.) Mindenki az, de ezt
Maga a Szentlélek Isten cselekszi benned. Szentté lenni annyit
jelent, mint teljes önátadással, minden mérlegelés nélkül, önfeledten szeretni Istent, és a felebarátot. Ez Jézus fôparancsa,
mely az életszentség titka.”
1988. jún. 13. Jézus Krisztus beszél kínszenvedéseirôl:
Aki érettünk vérrel verejtékezett: ”Félelmemben vérrel verejtékeztem a Rám váró kínszenvedések tengere miatt. Félj és rettegj a bûnt elkövetni! Inkább verejtékezz vért, minthogy a lelked elkárhozzon!”
Akit érettünk megostoroztak: ”Fogadj készséggel minden bántalmazást felebarátaidtól, melyeket Én értem kapsz! Ôrizd
meg mindig tisztaságodat! Ne feledd el soha, hogy Szentséges
Véremmel mostam meg lelkedet, hogy vakító fényû fehér ruhát viselj!”
Akit érettünk tövissel koronáztak:”A gondolatban elkövetett
bûnökért szenvedtem. Ne táplálj bûnös gondolatokat! A kísértéseket már gyökereiben, rögtön vesd el magadtól!”
Aki érettünk a keresztet hordozta: ”Hordozd türelemmel mindvégig szenvedéseidet, melyekkel megjutalmazlak, hogy általuk
mindinkább közelebb juss Hozzám, míg végül az örök célba
érkezel!”
Akit érettünk keresztre feszítettek: ”Feszítsd fel magadat a keresztre, így tartóztasd meg minden bûntôl. E három szöggel
szegezd rá magadat: tisztaság, szegénység, engedelmesség!
22

Kísértésekben csak ennyit mondj: Imádott Jézusom Szentséges
Szíve, légy az én menedékem! Én szeretettôl lángoló Szívembe
zárlak, ahonnan senki el nem rabolhat.” (Kértem, fogadja el
szabad akaratomat.)
A mennyei Édesatya: ”Szent Fiam kérlelt, hogy Magára vegye
bûneiteket, és szenvedjen értetek. Én már a puszta vágyáért
üdvözíteni akartam a lelkeket. De Ô azt mondta: Lejövök
közéjük, hogy kimutassam irántuk való szeretetemet, hogy
követôkre találjak. Igaza lett. Úgy kérlelt, hogy szeretetem nem
tudott ellenállni kérésének. Szeressétek Ôt mindenek fölött, és
adjatok hálát az Isteni Fölségnek!”
1988. nov. 19. Krisztus Király Ünnepi szentmisén Jézus üzent
egy léleknek, akit kiválasztott, hogy a protestáns hitbôl térjen
meg a katolikus egyházba. ”Mondd meg neki, ne várakoztasson! Mielôbb tegyen eleget hívásomnak! Elepedek a lelkéért.
Szentséges Szívemre akarom ôt ölelni, és nagyon boldoggá
teszem. Nem kap több jelet, várom, hogy teljesítse kérésemet.”
Nekem mondta Jézus: ”Hamarosan meg fog térni, de imádkoznod kell érte. Mondj el minden nap egy rózsafüzért!” (Megtettem. Az illetô igent mondott.)
1989. aug. 15. Nagyboldogasszony ünnepi szentmisén Jézus:
”Ma nagyon boldog vagyok. Átadom neked is ezt az örömöt.
Nagy ünnep van nálunk. Édesanyámat (ezt a szót igen nagy
tisztelettel és szeretettel mondta) a te égi Édesanyádat ünnepeljük. Nagyon sokan vagyunk. Az összes szent angyalok és
megdicsôült szentek. Legyen ez a boldogság a tiéd is.” (Ettôl a
pillanattól kezdve igen nagy öröm járta át a szívemet, és lelkem
csordultig megtelt édes Szûzanyám iránt való szeretettel, tisztelettel, hódolattal annyira, hogy már a könnyeim is kicsordultak.)
Édes Üdvözítôm így folytatta: ”Szeresd nagyon égi Édesanyádat! Teljes szívedbôl, teljes lelkedbôl, teljes elmédbôl és
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minden erôdbôl! Úgy szeresd, mint Engem! Így akarom!” (Ezt
már korábban is mondta az édes Úr, amikor égett a szívem
Szûzanyám iránti szeretettôl, de nem mertem Ôt Jézusomhoz
hasonló mértékben szeretni.) ”Mondd el ezt mindazoknak (sokaknak), akikrôl úgy véled, hogy befogadják, hogy ugyanúgy
szeressék Édesanyámat, mint Engem -teljességgel-, mindenek
fölött!” A szentbeszéd végén a pap kérdést tett föl: ”Milyen
gyermeke vagyok a Szûzanyának?” (Magunkban kellett ezen
elgondolkozni.) Én megkérdeztem ezt Jézustól, mivel Ô jobban ismer engem, mint én magamat. Az Ô válasza: ”Jó, legalábbis igyekszel az lenni.” Nagy öröm töltött el, és elhatároztam, hogy még jobb gyermeke leszek drága Szûzanyámnak.
A szentbeszédben arról volt szó, hogy a legutolsó keresztényüldözés kb. 100 évvel ezelôtt volt. Japánban 36 keresztény halt
vértanúhalált a több száz elhurcoltból. Az egyik napokig egy
ketrecben volt bezárva az erdôben. Guggolt, mozdulni sem tudott. Társainak azt mondta: ”Jól vagyok. Már második éjszaka
egy fényes Úrhölgy áll mellettem, és csodálatos dolgokról beszél.” A szentmise végén Szûzanyám ezt mondta: ”Ne félj! Ha
bármi nehézséged lesz, csak hívj Engem, és Én mindig segítek.
Mondj el egy tized rózsafüzért, vagy csak egy imát, vagy fohászt -a lehetôségekhez mérten- és Én mindig segíteni fogok.
Megfogom kezedet, és veled leszek.” Kimondhatatlan örömöt
és biztonságot éreztem.
1989. szept. Szentmisén nem mertem áldozni, mert mise elôtt
megfeledkeztem a szentségi böjtrôl, és ittam egy kevés szörpöt. Jézus: ”Gyere áldozz meg! Vágyom a lelkedbe térni. Meg
akarlak gyógyítani.” Szentáldozás után Jézus: ”Köszönöm,
hogy befogadtál. (Sírtam a meghatottságtól.) Ne legyen lelkiismeretfurdalásod a szentségi böjt miatt! Nem ez számít, hanem
a lélek állapota. Régen egy napot böjtöltek, most csak egy órát.
Amikor elôször elhívtalak, akkor is kivételt tettem. Szeress Engem, Aki a legfôbb Jó vagyok, és epekedj utánam szüntelen!”
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1990. jan. 12. Lelki Apukám temetésén. Végig Ô beszélt
hozzám: ”Nagyon-nagyon boldog vagyok! Emberi elme nem
képes felfogni ezt a nagy örömöt. A Szent Család jött értem. Ôk
vittek fel a mennybe. A jó Jézus és a Szûzanya mindvégig velem
voltak. Emberi ész fel nem foghatja, milyen nagy dicsôséggel
és méltósággal tüntette ki a Szentháromság a mennyek Királynôjét. El nem tudjátok képzelni, mennyire méltatlanok vagyunk
arra a nagy kegyelemre, hogy Ôt Anyánknak szólítsuk. Kimondhatatlan nagy ajándék ez. Ilyet csak a mindenható és tökéletesen szeretni tudó Üdvözítô jó Jézus tud adni. Ezért
szüntelenül engesztelni kell a mindenkor dicsôséges Szent
Királynô, égi Édesanyánk Szeplôtelen Szívét, és Vele egyesülve
Üdvözítô Jézusunk Legszentebb Szívét. Én szüntelenül veletek
imádkozom. Kérjétek közbenjárásomat, mert tudok segíteni.
Nem azért mondom, hogy kérjétek közbenjárásomat, mintha
enélkül nem segítenék, hanem azért, hogy ezzel is növeljétek
mennyei Édesatyánk dicsôségét. Ugyanis hitetek megvallásával Ôt dicsôítitek. Az isteni szent erények gyakorlásával
szüntelenül a sátán hatalmát gyengítitek, aki minduntalan meg
akarja téveszteni áldozatait, kételyt és hitetlenséget támasztva
bennük. Mondd meg az én édes feleségemnek, hogy nagyon
szeretem ôt. Imádkozom érte és egész családomért. Imádkozzatok egymásért! Az imának mindenható ereje van. A
Fölségestôl származik, Feléje irányul és Tôle sugárzik vissza.
Titok ez, de az Övéi értik és ismerik a Szentlélek közremûködése
által e szent titkokat.” Kértem Apukámat, hogy imádkozzon
azért, hogy övéi is meghallják ôt. Ezt válaszolta:
”Imádkozzanak ôk is ezért! Nagyon figyeljék a belsô hangot,
és akkor ôk is meghallhatják. Most azért van ennyire hideg (kb.
mínusz 15-20 C. fok volt), mert a mennyei Atya azt akarja,
hogy ezzel is engeszteljetek. Ô, Aki mindent lát, tudja azt is,
hogy sokan szerettek engem és sokan eljöttök temetésemre.” A
”beszélgetés” több, mint egy órán át tartott. Véget nem érô bol25

dogság járta át minden szavát. Szinte hallottam, az egész
mennyország boldog dicsôítô énekét, mellyel a Szentek
Szentjének, (azaz a Szentháromságnak) hallelujáznak,
dicsôítve az Ô irgalmas szeretetét amiatt, hogy testvérük hazaérkezett. Apukám még ezt mondta: ”Lelki gyermekem vagy,
úgy szeretlek téged, mint sajátjaimat.” Sokat beszélt
Szûzanyánkról, mindvégig méltatva az ô végtelen érdemeit.
Buzdított bennünket, kérjük a Szent Szûz közbenjárását, mert
ô minden kegyelmet leesdekel számunkra. Megkért, hogy
mindezeket írjam le, és mutassam meg a családtagoknak.
1990. márc. Itthon. Sokat sirattam elsô kisfiamat, aki 1980ban nem sokkal a fogantatása után meghalt. Kértem Szûzanyámat, ô szeresse helyettem is. Egyszer imádkoztam, hogy ha lehet Jézusom mondjon róla valamit. Abban a pillanatban hallottam elveszettnek hitt gyermekemet: ”Édesanyám nagyon szeretlek. Imádkozom, hogy ti is itt legyetek a mennyben.” Sírva
kérdeztem: Mi a neved? ” Imádó. Egy örökkévalóságon át
imádom a Szentháromságot.” Boldogan adtam hálát Istennek
az Ô végtelen irgalmáért és szeretetéért.
Nagyon szerettem a keresztmamámat, aki hirtelen halt meg.
Akkor 16 éves voltam. Valahányszor eszembe jutott, ömlöttek
a könnyeim. Megkértem Jézusomat, ha jónak látja, engedje
meg, hogy tudjak róla. Ekkor hallottam keresztmamámat:
”Nagyon szeretlek mindnyájatokat. Sokkal jobban tudok most
szeretni, mint a földön. Akkor szabadultam ki a tisztítótûzbôl,
amikor letetted az életáldozati örök fogadalmat. Köszönöm
neked...(Ez benne van a Szûzanya 5 ígéretében.) Imádkozom
értetek, hogy ti is feljöjjetek a mennybe. Itt (a mennyben) te
vagy az én gazdagságom.” Nem értettem. Ô megmagyarázta:
”Mindazt, amit neked adtam, Jézusnak adtam. Ezek az én
kincseim az örök életben.” Nagyon szeretett engem. Mivel
rajtam kívül senkije sem volt, mindenét rám pazarolta. ”Kis26

lányom, most még fölfogni sem tudod milyen nagy kegyelmeket
kaptál. Légy nagyon alázatos és szófogadó gyermeke Istennek.
Nagyon nagy kegyelem a kiválasztottság. Adj hálát szüntelen
mindenért, de különösen azért, hogy Jézus beszél hozzád.
Szüntelenül imádkozom érted. Hamarosan találkozunk! Légy
nagyon-nagyon boldog! Isten óvjon és áldjon!”
1990. máj. 23. Szentmisén Jézus üzent egy bizonyos léleknek: ”Ne féljen, nagyon szeretem ôt! Higgyen továbbra is!
Hitét bôségesen megjutalmazom. Nagyon sajnálom, amiért
szenvedtek, de a ti állhatatosságotok a hitben és imában
nagyon megnöveli dicsôségemet, nektek pedig a javatokra
válik. Vágyad teljesül. Üdvözíteni foglak titeket. Örömöm telik
benned, maradj mindhalálig ilyen! Hiteteket bôségesen
megjutalmazom. (Az örök boldogsággal, az örök élettel.)
Imáitokkal elháríthatjátok a rátok leselkedô veszélyt.
Higgyetek! Elôttetek megyek az úton. Szûzanyám fogja a
kezeteket. Én veletek maradok minden napon a világ
végezetéig. Önzetlen, szívbôl fakadó szeretet, imádság,
evangéliumi élet, szentgyónás, szentáldozás. Ezeket
cselekedjétek! Felülmúlhatatlan erôforrás a benne hívôknek.”
Ezeket mondd meg neki: ”Nagyon szeretem ôt. Higgyen és ne
féljen! Imádkozzon! Kérje az üdvösséget mindannyiótokra, (az
ellenségére is)! A megoldást bízza Rám! Isteni szeretettôl
lángoló Szívem csodákat mûvel. Szeretlek. Bízd Rám magadat
teljesen! Aki Engem szeret, annak kinyilatkoztatom Magam.
Kiválasztottalak, neveden szólítottalak. Az enyém vagy. Szentté
kell lenned! Én teszlek azzá. Megáldom benned a föld minden
lakóját. Kedves vagy Nekem, mert isteni Szívem gondoskodó
szeretetét sugárzod ki. Veled vagyok, megsegítelek. Isteni
áldásom kísérjen!”
1990. jún. Álmomban egy 2-3 éves kisfiú átölelte a nyakamat,
és azt mondta, hogy nagyon szeret. Az apja a közelében dolgo27

zott - fa megmunkálást végzett. Azt mondtam neki, hogy hagyja nálam a gyermekét egy idôre, hisz a keresztanyja vagyok. A
gyermek erre még jobban átölelt, és nálam akart maradni. Ezt
azon a napon álmodtam, amikor lelkiatyámhoz mentem gyónni. Õáltala szólt hozzám Jézus: ”Nagyon-nagyon szeretlek
téged leányom, ez legyen a te erôforrásod!” Ekkor értettem
meg, hogy a Gyermek Jézusról álmodtam.
1990. aug. 11. Szentmisén üzenet egy bizonyos léleknek
Jézustól: ”Nagyon szeretem ôt, nagyon kedves gyermekem Nekem. Bízza Rám az ô életét, én majd irányítom lépteit. Gondoskodom róla. Bízza Rám magát, mert csak Én tudom megadni
neki az örömöt és mindazt, amire szüksége van. Az Én útjaim
tökéletesek, melyek az örök életre visznek. Nemcsak e rövid földi életre szóló programok, hanem örök értékûek, melyeknek a
gyümölcseit mindörökre élvezni fogja. Bízza Rám magát, és
adja Nekem életét! Bízzon Bennem jobban! Örüljön szeretetemnek!”
1990. szept. 8. Kisboldogasszony ünnepi szentmisén az átváltoztatás után Jézus: ”Köszönd meg Szûzanyámnak, hogy a világra hozott Engem. (Megtettem.) Be akarlak avatni abba a
nagy boldogságba, amit mi átélünk itt a mennyben. Szûzanyám
gyönyörû és nagyon-nagyon boldog. Fényárban úszik és pompás színekben tündököl. Már a puszta látása is örömre indít valamennyiünket. A szentek arca az öröm könnyeiben úszik. Oly
nagy hatalmat adtam Neki, hogy aki csak egyszer kéri az ô segítségét igaz hittel, bizalommal, annak az Ô közbenjárására
olyan kegyelmeket adok, hogy nem fog elkárhozni. Csak az juthat be tisztítótûz nélkül a mennyországba, aki elfogadja és tiszteli Szûzanyámat, és fogja szent kezét. Ô nélküle csak a féligazságot ismerik a más vallásúak (a nem katolikusok). Végtelen
szeretetem ôket is üdvözíti, de többet kell szenvedniük a tisztítótûzben, mintha elfogadnák és tisztelnék Ôt. Terjeszd az egész
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világon Szûzanyám tiszteletét, és közbenjárását! Állítsd ôt példaképül a Szentírás ide vonatkozó részein keresztül, ahogy
most a szentbeszédben hallottad. (Angyali üdvözlet - Jézus fogantatása a Szentlélektôl; Szent Erzsébet látogatása - Magnificat; Szent József álma - Ne félj magadhoz venni Máriát; Simeon jövendölése a templomban - a Te lelkedet is tôr járja át; Jézus Édesanyja Szent Fia keresztje alatt - Íme a te Anyád, íme a
Te fiad, vagyis minden Keresztény Édesanyja.) Akik be tudják
fogadni, azoknak mondd el üzenetemet!” (Kértem az édes jó
Urat, engedje szemlélnem Szûzanyámat és a menny örömét.)
Szûzanyám: ”Nagyon-nagyon szeretlek téged kicsi leánykám!
Kimondhatatlanul boldog vagyok! De az egész mennyország
nem jelentene számomra örömet, ha Szent Fiamat nem láthatnám. A legnagyobb örömöm az ô állandó szemlélése. Téged, titeket is kézen foglak, és elvezetlek Hozzá, a végtelen boldogság
forrásához. Bízzátok magatokat, ügyeiteket Istenanyai Szeplôtelen Szívemre! Olyan kegyelmeket eszközlök ki számotokra,
mely felülmúlja minden álmotokat, vágyatokat. Fiad számára
nagy kegyelmek vannak elôkészítve, de még nem kaphatja meg,
mert alkalmatlan annak befogadására. Imádkozz érte továbbra
is! Maradj ilyennek a jövôben is! Mindenkor cselekedj lelkiatyád tanácsai szerint! Alkalmazkodj, légy béketûrô, Én minden
dolgodat elrendezem. Nagyon szeretlek titeket. Bízzatok Bennem, Én szüntelenül könyörgök értetek, hogy legyetek hûségesek és tartsatok ki mindvégig. Köszönöm, hogy követed hívásomat. Fogadd el a térdfájásodat, öleld át, mint keresztet! Ne
mûttesd meg, mert nem lesz jobb! Ugyanúgy, sôt még jobban
fog fájni.” (Porcleválás a fájdalom oka. Nem mûttettem meg.
Azóta nem fáj, csak ha idôjárás változás van.)
1990. okt. 6. Szentmisén szentáldozáskor Jézus: ”Jöjj Én szerelmes jegyesem! Lelkedben megnyugszom, boldogan megyek
hozzád. Szentáldozásod által sok lélek tér meg az örök üdvösségre. Gyakorold ezért minél többször! Ne félj! Megmentette29

lek ellenségedtôl.” Szûzanya: ”Ami jót Szent Fiamról mondanak, nagyobb öröm számomra, mintha Rólam mondanák.” Jézus: ”-Édesanyám öröme az enyém is. Ne fájjon, ha nem segítenek neked! Kérj Engem, Én mindig megsegítelek. Nagyon
szeretlek téged kicsi gyermekem, ez legyen mindenkor a te vigaszod!”
1991. febr. Szentmisén. Egy igazságtalanul ért sérelem miatt
nagyon sírtam. Jézus válasza: ”Ne sírj az emberek gonoszsága
miatt, se magad miatt! Az önszeretet lelki-testi nyomorba dönt!
Szeress inkább Engem, és sírj az Én szenvedéseim miatt, amelyeket a bûnösök okoznak Nekem! Engesztelj!!! Imádkozz értük
is! (Aznapra álmomban lelkiatyám ezt mondta: Tarts bûnbánatot minden embertestvéred helyett is!) Minden szenvedésem
irántatok való végtelen szeretetembôl fakadt. Te vagy a leggazdagabb, Szívemet adom neked. Életemet áldoztam érted. Ne
várj jót egyetlen embertôl sem! A Szentháromság mennyi szeretetet ad, és kap-e viszonzást? Te is csak sugározd szeretetemet, így hasonlóvá válsz az Atyához, a Fiúhoz és a Szentlélekhez, és ugyanabban a boldogságban részesülsz örökre, mint Ôk.
(Legyetek tökéletesek, mint mennyei Atyátok!) Ha mégis szeretetet kapsz valakitôl, Engem dicsôíts érte!”
1991. márc. 26. Nagykedden az esti szentmise után a Szûzanya: ”Szeresd nagyon Szent Fiamat, imádott Üdvözítôdet! Õ
elrendez minden ügyedet. Nagy dolgokat cselekszik veled.
Olyan kegyelmeket kapsz, amelyek minden elképzelésedet felülmúlják. Hamarosan teljesíti vágyadat, és olyan helyet készít
neked, amiért mindig hálát fogsz adni és nagyon elégedett leszel vele. (Egy hónap múlva beteljesült.) X nem fog többé zaklatni. Édesanyai karjaimban tartalak, és nem engedem, hogy
lezuhanj. Jól tetted, hogy lelkiatyáddal imádkoztál az állhatatosság kegyelméért. A sátán nagyon gonosz tervet eszelt ki ellened, kihasználva kétségbeesésedet. Bízd teljesen magadat és
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minden ügyedet Ránk! Jézus és Én mindent elintézünk. Légy
nyugodt és türelmes! Ne bízz meg másban, csak Mibennünk!
Ne mondj le a függetlenségedrôl!” Kértem, hogy lelki testvéreimet, minket és ellenségeimet is tartson Édesanyai karjaiban:
”Mindannyiótokat Édesanyai köténykémben tartalak, szíveteket belehelyezem Szent Fiam Eucharisztikus Szívébe. Megáldalak téged Istenanyai Szívem túlcsorduló szeretetével. A dicsôséges Szentháromság áldását adom rád.”
1991. ápr. 5. Szentmisén, Úrfelmutatáskor Jézus: ”Íme az Én
Szent Testem és Vérem, örök életed záloga! Felfoghatatlan gazdagság! Én benned élek és veled vagyok mindörökké. Én vagyok a te kincsed, Aki minden mást felülmúl. Én mindörökké a
tied maradok. Kell-e ennél több? Ne sóvárogj a mulandók
után, amelyeket úgyis itt kell hagyni! Amióta láttad azt a helyet,
oda vágyódsz. Hátha még látnád azt, amelyet Én készítettem
neked a mennyben! Ha csak egy szem pillantásnyira is megláthatnád, most állandóan sírnál, amiért itt kell élned, és nem
ott. Én megadom neked azt, amire vágyódsz. Bízd Rám magadat teljesen! Nagyon rosszul esik Nekem a bizalmatlanság, a
kételkedés. Nincs okod a kétségbeesésre. Én ugyanaz az Isten
vagyok, Aki neked mindig teljesítette, amit megígért. Bízzál
Bennem! Hamarosan teljesítem ígéretemet.” (3 hét múlva teljesült.) Jézus: ”Ne légy hitetlen, hanem hívô! Higgy Nekem!
Ha hiszel, könnyebben elviseled a szenvedéseket és azt a kis
idôt, amíg vágyad teljesül.” ”Ha keseregne a szívem, és
sajogna a bensôm, akkor olyan ostoba és tudatlan volnék veled
szemben, mint az állat.” (73. zsoltár 21-22. rész) Ezt olvastam
a Szentírásból.
1991. máj. 5. Szentmisén Úrfelmutatáskor Jézus: ”Fogadj el
Engem Üdvözítô Királyodnak! Fogadd el döntésemet, hisz azt
kérted, legyen meg az Én akaratom! Szükségem van az áldozatra. Én akartam így. A lelkekért... Én magam vagyok az örök Ál31

dozat. Édesanyám, apostolaim, szeretteim, kiválasztottaim
mind áldozatok. (Jézusom és Szûzanyám örök érdemeivel
egyesítve fölajánlottam egész életemet áldozatul hôn imádott
örök Édesatyámnak.) Mennyei Édesatyám válasza: ”Szeretlek
téged leányom. Elfogadom áldozatodat Szent Fiam örök áldozatával egyesítve. Elmerítelek Szívem örök szeretetében. Atyai
keblemen nyugszol majd örökké. Szent Fiam és hôn szeretett
Leányom (égi Édesanyánk) legyenek életed példaképei!” Szûzanyám: ”Édesanyai karjaimban tartalak, veled maradok egész
életedben. Így viszlek Szent Fiamhoz az örök dicsôségbe.”
1992. máj. 17. Lelki Apukám legkisebb fiának elsô szentmiséjén. (Õ a hetedik gyermek.) Apuka: ”Köszönöm feleségemnek,
hogy vállalta velem együtt legkisebb fiunk életét. Nagy jutalomban részesül ezáltal az egész családunk és még sok lélek, a
fiunknak, mint felszentelt papnak adott kegyelem révén. Az
egész mennyország veletek ünnepel, és bár ti testi fületekkel
nem hallhatjátok, de örömittas hozsanna zengésétôl hangzik az
egész menny, mindannyian egy szívvel lélekkel dicsôítjük az
Atyát és a Szentháromságot! Szüntelenül veletek vagyok és
imádkozom értetek. Kislányom még egy jó ideig köztetek fog élni. Élete világító gyertyafény. Sokan meg fognak térni, és üdvözülnek Jézussal egyesített önátadott szenvedései által. Édesanya késô öregségéig fog élni. Mondd meg ezeket nekik.”

remre hivatkozva kérj lelkeket az Atyától! Megadja neked. Kérj
Nekem lelkeket! Szomjazom rájuk! (Kértem.) Szívembe zárlak.
Elmerítelek a végtelen irgalomban, és szeretettôl lángoló Szívemben elhamvasztom minden gyarlóságodat. Szívemet adom
neked. Szomjazom a lelkedre. Azt akarom, hogy országomban
légy boldog, szentjeimmel együtt, és halld ezt a csodálatos zenét, amelyet csak a menny lakói élvezhetnek. (Egy pillanatra
hallottam. Kimondhatatlanul gyönyörûséges volt. Halk, méltóságteljes, és fényes, mint a nap. Hasonló a napfelkeltéhez. A
zene egyre erôsödött, és egyre csak fölfelé ívelt. Mindig gyarapodott, de sohasem ért el egy olyan csúcspontot, ahonnan már
csak lefelé mehetett volna. Soha nem hallottam még ehhez fogható szép zenét. Mennyei zenekar játszotta, csodálatosan fényes, tiszta hangzás volt.) Az angyalok és a szentek dicsôítenek
Engem nagy irgalmasságomért. Légy mindig engedelmes, jó
kislányom, hogy te is itt lehess! (Megígértem.) Kérj lelkeket!
Minden fohászodat, sôt kimondatlan vágyaidat is meghallgatom. Így kérj lelkeket: Imádott örök Édesatyám! A Te Legszentebb Fiad Szent Vérének örök érdemeivel egyesítve fölajánlom
egész életemet szent dicsôségedre és a lelkek üdvére. Jézusom
lelkeket kérek Tôled, akik mindörökké szeretnek majd Téged.
Minden egyes lélekkel tervem van. Ha igent mondanak akaratomra, nagyon boldogok lesznek.”

1992. szept. Egyik ismerôsöm meghalt és kértem Jézusomat,
hogy tájékoztasson felôle. Akkor azonnal hallottam ismerôsömet, aki református volt: ”A más vallások fiai is üdvözülnek, ha
lelkiismeretük szava szerint cselekszenek. Én még szenvedek,
de nem sok ideig. (Nagyon tisztességes, jó szándékú ember
volt.) Pontosan tudjuk az idôt, hogy meddig leszünk a tisztítótûzben. Imádkozz értem testvérem!”

1992. nov. 22. Krisztus Király ünnepi szentmisén szentáldozáskor Jézus: ”Jöjj szerelmes jegyesem, a szívedbe akarok térni, hogy annak legyek a Királya! Többet jelent számomra a te
kicsi lelked, mint az egész teremtett világ. Mert a világ (mint
anyag) elenyészik, de a lélek örök. Ezért mondtam Péternek:
Kôszikla, mert az ô lelkülete nemzedékrôl- nemzedékre megmarad. Én a szeretet Rabja vagyok. (Akkor vagyok boldog, ha ti is
Velem vagytok országomban.) Lelkedet örökké boldoggá teszem.”

1992. okt. 11. Szentmisén a Szent Vér felmutatásakor Jézus:
”Szeress Engem! Szent Vérem üdvösséged záloga. Szent Vé-

1993. máj. 1. Szentmisén, szentáldozás elôtt Jézus: ”Jöjj Én
szerelmes jegyesem! Mindig nagy öröm tölt el, amikor a szí-
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vedbe térek. Légy mindig alázatos és engedelmes! Maradj ilyen
mindvégig! Engedelmességeddel jóvátetted ôseid bûnét,
akiknek az engedetlensége okozta Egyházam szakadását.
(Református hitbe születtem, de katolizáltam.) Ezért
részesítelek az Én nagy kegyelmemben, hogy leszállok hozzád
és beszélgetek veled. Soha nem fogom megvonni tôled ezt a
nagy kegyelmet. Az engedelmességnek és az alázatnak nem
tudok ellenállni. Életed értelme ez legyen: Szeretetbôl engedelmeskedj Nekem, és akkor mindig elmerülsz Bennem, a
nagy Szeretet Óceánban.” Meghatódva adtam hálát, hogy engem, a méltatlan semmit, a sövények mellôl meghívott Jézus a
szent lakomára, vagyis én is járulhatok a szentáldozáshoz. A
Szent Vér felmutatásakor Jézus: ”Nagyon-nagyon szenvedek
az egyházszakadás miatt! Imádkozz az egységért!!!” (Megtettem.)
Amikor elôször olvastam Pió atyáról, nagyon sírtam, amiért
nem ismerhettem ôt személyesen. Nagyon szeretem ôt, és mindig kérem közbenjárását. Egy idôben hónapokon át, talán egy
éven keresztül is naponta mondtam megszakítás nélkül az általa végzett ”ellenállhatatlan” kilencedet. Egyszer álmomban
egy templomban egy csoport emberrel imádkoztam, amikor
valaki ezt mondta nekem: Te Pió atya legközelebbi gyermekei
közé tartozol. Azonnal megértettem, miért mondta. Azért, mert
a lelkiatyám is Pió atya gyermeke, és így én is. Ezenkívül pedig
a Pió atya kilenced imádkozása és a közbenjárás kérése miatt.
Mindenesetre nagyon megvigasztalódtam és igen boldog voltam az álmom hatására. Azóta már nem sírok ezért.
Egy másik álmomban hallottam ôt: ”Leányommá fogadtalak
téged. Mindig imádkozom veled. Kéréseidet meghallgatja az Úr.”
Volt egy ateista fônököm. Sokat imádkoztam érte, hogy ne
kárhozzon el. Amikor meghalt, láttam ôt álmomban. Nagyon
boldog volt és egy ünnepélyre hívott meg, amelyet az ô tiszteletére fognak rendezni. Egy képeslapot adott a kezembe,
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amelyre aláírtam a nevemet, mint meghívott. A lap másik oldalán a feltámadott Krisztus képét láttam, a gyôzelmi zászlóval.
Ébredésemkor Jézusom ezt mondta: ”Imáidat meghallgattam.
Ismerôsöd a tisztítótûzben van, amikor kiszabadul, az lesz az ô
ünnepe. Akkorra már a mennyben leszel.”
1993. aug. 12. Szentmisén Jézus üzen egy léleknek: ”Menj, és
vidd el az örömhírt beteg leányomnak, hogy sok-sok lelket
mentett meg az örök kárhozattól. Viselje türelemmel szenvedéseit. Én meggyógyítom ôt az örök életben. Kérje segítségemet!
Vele vagyok, segítem ôt, akkor is, ha ezt átmenetileg nem
érzékeli.”
1993. aug. 27. Otthon az evilági anyagi dolgokra gondoltam.
Jézus válasza: ”Látod, Én mennyit fizettem (szenvedtem) a te
lelkedért! Törôdj inkább az üdvösségeddel! (Keressétek a
mennyek országát, és annak igazságát, a többi mind megadatik
nektek!) Ne intézkedj! Bízz Rám minden dolgodat! Eddig is
mindent megadtam neked. Ezután is Én gondoskodom rólad.
Bízzál Bennem! Nincs nálad gazdagabb ember a földön. Az Én
kegyelmeim által vagy gazdag és boldog, mert ez mindeneket
felülmúl!”
1993. aug. 29. Vasárnap esti szentmisén a Szent Test felmutatásakor Jézus: ”Ígérd meg, hogy Nekem adod testedet és lelkedet mindörökre (egész életedre), hogy soha be ne szennyezze
semmi bûn!” Megtettem, de egyben kértem Jézusom kegyelmét, hogy örök fogadalmamat soha meg ne szegjem és az Úr
végtelenül irgalmas Szívébe ajánlottam magamat. Megkérdeztem, miért kérte ki ígéretemet, hisz már 9 éve letettem az életáldozati örök fogadalmat. Jézus válasza: ”Ezt azért kértem tôled, hogy szabad akaratoddal tanúsítsd szándékodat. Így most
már Én cselekszem. Megóvlak minden bûntôl, még a lehetôségétôl is, de akaratod ellen nem tettem volna. Védô pajzs vagyok életedben. Imádkozz a szegény bûnösökért!”
35

1993. szept. 14. kedd. Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepén a szentmisén a Szent Vér felmutatásakor Jézus: ”Ahány
szentmise van a földön, annyiszor mutatom be Atyámnak vértelen, de mégis rejtetten véres áldozatomat. Ezzel engesztelem
ki Atyám jogos haragját. Ezért áll még fönn a világ. E Szent
Vér esdette ki (érdemelte ki) számotokra a kegyelmet, hogy engeszteljetek, és ott legyetek, ahol vagytok (kegyelmi állapot).
Az Én Vérem kimeríthetetlen kegyelmek forrása, amely lemossa a világ bûneit.” Szentáldozáskor Jézus: ”Köszönöm jegyesem, hogy ma kétszer is eljöttél Hozzám. Szent Szívemet adom
neked, hogy úgy szeress, ahogy Én. Azt akarom, hogy naponta
járulj a szentáldozáshoz. Ne ragaszkodj semmihez, bízd Rám
magadat teljesen! Minden szentáldozásnál a legtökéletesebb
fokban egyesülök veled (átformállak, Magamba alakítalak). Én
megmutatom a végcélt, az örök életet, azt a boldogságot, amelyet Atyám öröktôl fogva neked készített. Az utat bízd Rám!
Szentté teszlek. Teljesen az Enyém maradsz és leszel örökkönörökké. Megcsókolom a lelkedet.”
Így imádkoztam: Imádott édes jó Jézusom, köszönöm, hogy
nyomorult méltatlan szívembe bejöttél, bár az én szívem még
olyan sincs, mint a betlehemi jászol, mert azt Szûzanyád és
Szent József szeretete készítette elô Számodra. Jézus: ”Elég
Nekem a te Rám hagyatkozó szereteted és a te igened. Nagyon
szeretlek téged és mindig boldogan térek be hozzád. Köszönöm,
hogy szívedet Nekem adod, Én is neked adom az Enyémet, és
vele együtt a mennyországot.” Sírtam örömömben, és nagyon
megköszöntem Jézusomnak, hogy engem, tökéletlent, semmit
elfogad. Szentáldozáskor mindig éreztem méltatlanságomat és
nyomorúságaimat. Ezek elszomorítottak. De amióta elolvastam Szent Grignon Lajos Tökéletes Mária tisztelet c. könyvét,
abból megtanultam, hogy szentáldozás elôtt kérjük el Szûzanyánk Szeplôtelen Istenanyai Szívét, a fölséges Isten legszentebb templomát, Aki egyedül találtatott méltónak Jézus befo36

gadására. Amióta az ô szeretettôl lángoló Istenanyai Szívét
megkapom, és kérem Megváltómat, hogy tisztítson meg drága
Szent Vérével, azóta ujjongó örömmel fogadom égi Édesanyám Szívébe imádott Jézusomat. Teljesen megsemmisülve
csak ôrájuk gondolok. Ez a kis ima így hangzik: Édes jó Szûzanyám, kérlek add nekem a Te Szeplôtelen Szívedet, hogy méltó helyre fogadjam a Te imádott Szent Fiadat! Édes jó Jézusom, kérlek tisztíts meg a Te drága Szent Véreddel, hogy Téged, én méltatlan befogadjalak.
1993. nov. 30. Szentmisén így imádkoztam: Jézusom! Miattad
elhagyott minden családtagom és rokonom. Kérlek, adj nekem
testvéreket! ”Százannyit adok neked és még az örök életet. Már
most részesítelek a mennyország édességében és boldogságában, mert a szívedben hordozol Engem, édes Üdvözítôdet.”
1993. dec. 30. Szentmisén Jézus: ”Imádkozz a szegény bûnösökért, hogy mielôbb visszatérjek a földre! (Mikor jössz imádott Királyom?) Rajtuk múlik, ha megtérnek, visszajövök. (De
ha nem akarnak megtérni?) Akkor kiárasztom kegyelmemet,
mert minél nagyobb a bûn, annál nagyobb a kegyelem.” (De ha
akkor sem akarnának megtérni?) Itt csönd következett, majd az
Úr Jézus nagyon szomorúan válaszolt: ”Akkor kénytelen leszek
megtisztítani a világot.”
1993 .dec. 31. Hálaadó szentmisén szentáldozáskor Jézus: ”E
Szent Vér, amelyet a szívedbe fogadsz, megôríz téged a kísértôtôl. Ha most meghalnál, rögtön fölvinnélek Magammal a
mennybe. (Hálát adtam, hogy ilyen nyomorult bûnös létemre
üdvözülhetek.) Igaz, hogy nyomorult bûnös vagy, de végtelenül
irgalmas Szívembe ajánlottad magad. Szeress Engem mindenekfölött! Én legyek számodra mindig az elsô! Hagyatkozz
Rám mindenben! Bízd Rám magadat teljesen! Bennem sohasem csalódsz.”
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1994. jan. Szentmisén Jézus: ”Ne félj a változástól! Kiárasztom rád szeretetemet és nagy kegyelmekben részesítelek. Hagyatkozz Rám mindenben! Bízd Rám magadat teljesen és szeress Engem mindenekfölött!”
1994. jan. 28. Szentmisén, szentáldozás elôtt Jézus:
”Örömmel megyek szívedbe! Mivel helyet adsz Nekem, Én is
helyet adok neked országomban, ahol kimondhatatlanul boldog leszel örökkön örökké.”
1994. jan. 29. Szentmisén, szentáldozáskor Jézus:
”Szentséges Szívemet adom neked, hogy úgy szeress, mint Én.
Idd az Én Véremet, mely megerôsít az elkövetkezendô
szenvedésekre!”
1994. jan. 30. Szentmisén a Szent Vér felmutatásakor Jézus:
”Mától kezdve imádkozd el X lélekért minden nap a Szent Vér
litániáját! Naponta ajánld fel örök Atyámnak az Én Szent Véremmel egyesítve egész életedet Szûzanyánk Szeplôtelen Szíve
által, hogy ô mutassa be ezt a felajánlást. Ezt is X lelki üdvéért
is tedd, mindaddig, amíg él! Ezen imák nélkül elkárhozna. Nagyon sok a bûne, melyeket egyedül csak az Én Vérem tud lemosni. Atyám jogos, igazságos haragját egyedül az Én Szent
Vérem engeszteli ki. (Hálát adtam, kértem a kegyelmet és megigértem, hogy mindenben engedelmeskedem.) Mivel engedelmeskedsz Nekem, Én sem tagadok meg tôled semmit. Örömömet találom benned.”
1994. febr. Szentmisén imádkoztam egy család lelki üdvösségéért, akik elhagyták a jó Istent. Jézus ezt mondta: ”Mondd el
értük naponta egyszer az ördögûzô imát! Én visszavezetem Magamhoz ôket.” Ugyanekkor két papért is imádkoztam. Jézus:
”Mondd el papjaimért naponta Szent Szívem litániáját, ezáltal
jó papi hivatásokat is ajándékozok neked.”
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1994. márc. 21. Otthon egy bizonyos lélekrôl Jézus: ”Ne félj,
csak higgy! A Belém vetett hit meg nem szégyenít! Miért akarnád megmásítani tervemet? Így lesz jól, így szerez érdemeket,
miközben növeli dicsôségemet. Vele leszek mindenkor, nem hagyom el egész életében.”
1994. márc. 25-én, Sarlósboldogasszony ünnepén, a Szent Test
felmutatásakor Jézus: ”Vonzódom a lelkedhez, szívesen térek
szívedbe! Hamarosan Magamhoz veszlek. Szomjazom a lelkedre. Gyermekedet neveld az életszentségre, mert csak így fogja
megállni a helyét! Add át neki Belém helyezett örömödet, és
imádkozz érte sokat! Ne erôltess rá semmit! Mindent csak
örömmel, türelemmel és szeretettel adj át neki!” Szentáldozáskor, amikor X áldozott Jézus ezt mondta: ”Nagyon szenvedek,
amikor magához fogad Engem. Imádkozz érte, mert nincs a szívében szeretet! Imádkozd el naponta a Szentlélek himnuszát
azokért a lelkekért, akik méltatlanul fogadnak Engem a szívükbe a szentáldozáskor, hogy megvilágosítsa értelmüket.”
1994. ápr. Elôször olvastam az ”Utolsó óra” c. könyvet. Ledöbbentem a jelenések tartalmán. Jézus és a Szûzanya ugyanis
azt mondták, hogyha a világ nem tér meg, úgy nagy természeti
katasztrófákra számíthatunk. Maga a jó Isten fog beleavatkozni
az életünkbe, hogy megmentse a lelkeket az örök kárhozattól.
Gyermekemre gondoltam, és nagyon kértem édes Jézusomat,
hogy adjon nekem jelet, hogy elhihetem-e e könyv tartalmát.
Válaszul a következô álmot láttam: A föld megnyílt elôttem, és
mindent maga alá temetett. Egyetlen pillanat alatt városok tûntek el. A föld teljes pusztasággá lett. Majd fölnéztem az égre,
mintegy kérdôen, mi jöhet ezután? Ekkor az égbôl méltóságteljesen alászállt az égi Jeruzsálem. Színarany, drágakövekkel
ékesített oszlopokkal. Belülrôl, mintegy a középpontjából csodálatos fény áradt szét. Ekkor nekem bal felôl megszólalt egy
hang, amely Jézusé volt. A következôket mondta: ”Most már
népemmel fogok lakni és uralkodni fognak Velem mindörökké.
Ne félj te kisded nyáj, úgy tetszett Atyátoknak, hogy nektek ad39

ja az országot. Mindezek pedig nagyon hamar beteljesülnek.”
Ebben a pillanatban egy faliórát láttam, amelyen öt perc múlva
éjfél lett volna. Erre fölébredtem. Megköszöntem a jelet Jézusomnak, amely teljesen megértette velem a jövôt. Nagyon
örülök az Ô visszajövetelének, amelyet annyira várok.
Miután mindezeket elmondtam a Lelkiatyámnak, ô így válaszolt: „Álmodban a Jelenések könyvét láttad.“
Igaza volt. Mindez a Jelenések könyve 21. fejezetében olvasható.
1994. ápr. 23. Álmomban láttam egy állapotos asszonyt.
Nagyon kövér és ronda volt. Széttárta ruháját, és undorítóan
vakaródzott. Ekkor láttam, hogy nem nô, hanem férfi. Nagyon
ocsmány volt, mint maga a bûn. Lefeküdt egy ágyra, amelybôl
kb. fél méter magas lángnyelvek csaptak föl. Leírhatatlanul
szenvedett benne. Ekkor Jézusom hangját hallottam: ”Így
szenvednek azok, akik a testük ellen vétkeznek. Imádkozz a szegény, szerencsétlen bûnösökért!” (Szent Pál írása jutott eszembe: ”Aki paráznával egyesül, egy testté lesz vele.” 1. Kor.
6.16.) Micsoda fertôben él a világ! És a sátán elhiteti velük,
hogy ez a természetes!
1994 .ápr. 25. Szentmisén Jézus: ”Imádkozz a szegény bûnösökért, mert hamarosan megítélem a világot. Megtisztítom a
bûntôl. Imádkozz eljövetelemért, amikor letörlök szemetekrôl
minden könnyet. Veletek fogok lakni, és a föld mennyországgá
változik. Ne félj te kisded nyáj, mert úgy tetszett Atyátoknak,
hogy nektek adja az országot.”
1994. jún. 2. Szentmisén a felolvasott szentírási idézetre válaszolva Jézus ezt mondta: ”A te hazád a menny. Csak ott lehetsz
igazán boldog. A földön sohasem leszel boldog, de az Én kegyelmembôl elviseled.”
1994. jún. 3. Jézus Szíve ünnepi szentmisén Jézus: ”Nagyon
szeretlek téged! Isten-emberi szeretô Szívemet adom neked,
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amely érted dobbant elôször Szeplôtelen Szûzanyám Szíve
alatt, hogy megváltson; és minden olyan lélekért, akik igyekeznek az életszentség útján haladni.”
1995. máj. 30. Szentmisén szentáldozás elôtt Jézus: ”Jöjj szerelmes jegyesem! Neked adom Szívemet, hogy életedbôl szentek
fakadjanak! Nagyon sok lelket szerzel országomnak, ezzel nagyon megnöveled dicsôségemet, melyet egykor visszahullatok rád.”
1995. júl. 13. Szentmisén Jézus: ”Hamarosan hazaviszlek az
örök Fénybe, az örök Dicsôségbe, amely Én Magam vagyok.
Akkor kiárasztom rád Szent Lelkemet, megfürdetlek Szent
Véremben. Olyan tiszta lesz a lelked, mint amikor megkereszteltek. Így veszlek Magamhoz. Gyermekedet jobban szeretem,
mint te! Én szentet tudok belôle csinálni, de te nem.”
1995. aug. 10. Szentségimádáson elmélkedés arról, vajon
szüksége van-e ránk Istennek? Jézus: ”Igen. Szeretetemnek
szüksége van rátok. Mint a koldus, zörgetek szívetek ajtaján.
Boldog vagy, hogy kinyitottad elôttem lelked ajtaját. Így fogom
Én is kinyitni elôtted országom kapuját, ahol örvendezni fogsz
örökkön örökké.” Elmélkedés folytatása: A legfontosabb az,
hogy be vagyunk írva az élet könyvébe. Jézus: ”Be vagytok írva mindnyájan, akik szerettek Engem, és jelen vagytok házamban (a templomban). Hivatalosak vagytok a Bárány menyegzôjére. Nagyon boldog lakomát készítek számotokra. Fejetekre
teszem az élet koronáját.”
1995. aug. 24. Szent Bertalan apostol ünnepén: Kora délután
a kertben egy nyugágyban olvastam az aznapi szentírási részeket. Az elsô a Jelenések könyvébôl volt a mennyországról.
Ezután elszenderültem. Álmomban egy gyönyörû tisztáson sétáltam. Élénk üde zöld pázsiton. Mellettem kristálytiszta patak
csobogott. Csodálatos béke, tisztaság és rend uralkodott mindenütt. A színek sokkal élénkebbek voltak, mint a földön. (Ez
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a világ legfeljebb az árnyéka lehet annak.) Álmomban tudtam,
hogy a pázsit mellett trónol a legszentebb Szentháromság.
Gondolkoztam rajta, hogy odamenjek-e imádni ôt, vagy sétáljak még egy kicsit. A séta mellett döntöttem, és gyönyörködtem a táj szépségében. Elhatároztam, hogy utána odamegyek,
és imádom a Szentháromságot. De a séta alatt fölébredtem.
Azonnal hálát adtam Jézusomnak a gyönyörû látványért, és
megkérdeztem Tôle, hogy hol voltam álmomban. ô ezt válaszolta: ”Megmutattam neked országom egy részét.”
1995. szept. 8. Kisboldogasszony ünnepi szentmisén Jézus:
”Ne foglalkozz azzal, ami földi! Minden elmúlik! Keressétek a
mennyek országát és annak igazságát, a többi mind megadatik
hozzá! Mindent megadok neked. Semmiben nem látsz hiányt.
Rád bíztam a mennyország titkait. Írd meg üzeneteimet!”
1995. szept. 15. Szentmisén, fájdalmas Szûzanya ünnepén,
Úrfelmutatásakor Jézus: ”Szent Testemre kérlek, ne mondj
rosszat papjaimra!” (Aznap egy ismerôs pap rossz tulajdonságairól beszéltem egyik lelki testvéremnek.) ”Imádkozz értük!
(Jézus ezeket nagyon fájdalommal teli érzéssel mondta.) Emlékezz vissza arra, amikor egy házasságtörô nôt hoztak hozzám.
Nem olvastam a fejükre bûneiket, csupán azt mondtam, hogy
az vesse rá az elsô követ, aki maga is bûntelen. Eközben a porba írogattam bûneiket. Pl. ilyeneket: paráznaság, lopás, csalás
stb. Ezalatt imádkoztam értük, hogy felismerjék bûneiket. Ennek hatására szégyenükben mindannyian elsomfordáltak. Te is
tégy hasonlóképpen! Imádkozz értük! Akarj Engem mindenben
utánozni! Már a legkisebb igyekezetedet is siker fogja koronázni, mert Én segítek neked.” (Megígértem, és kértem a kegyelmet.) A Szent Vér felmutatásakor: ”Szívemet adom neked, hogy
úgy szeress, mint Én! Ne feledd, amire lelkiatyádon keresztül
tanítottalak: Neked csak szeretni szabad! Add Nekem szívedet,
hogy Én szeressek általa! Add Nekem egész életedet, lelkedet és
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testedet, hogy rajtad keresztül sugározzam szeretetemet! Irgalmas Szívem szeretete visz föl téged az örök hazába.”
Szentáldozás elôtt, a Szent Test felmutatásakor: ”Mondd el a
bûnbánati fohászt!” Elmondtam. Ez az ima a következô:
”Imádott édes jó Jézusom! Mindenek fölött szeretlek Téged!
Irántad való szeretetembôl bánom minden bûnömet, bánom az
egész világ bûneit. Irgalmas Szeretet Szeplôtelen Szívû égi
Édesanyánkkal egyesülve kérek Tôled bocsánatot mind a magam, mind embertestvéreim világ végezetéig elkövetett összes
bûnéért. Ígérem Neked, hogy a jóra törekszem és a rosszat kerülöm. Jézusom, Szûzanyám, kérlek, segítsetek, hogy ígéretemet megtartsam.” Utána szomorúan mondtam: Imádott édes jó
Jézusom, kérlek bocsáss meg nekem, nyomorult bûnösnek.
Jézus: ”Már elfelejtettem. Jöjj! Szívemet adom neked!” Boldog örömmel járultam a Szentáldozáshoz és erôsen elhatároztam, hogy soha többé nem szólok meg egyetlen papot sem, sôt
senkit. Még akkor sem, ha igaz lenne a vád ellenük, mert Jézusomtól megtanultam, hogy egyetlen Igazság létezik, az pedig a
Szeretet, vagyis maga Jézus. (”Én vagyok az Út, az Igazság és
az Élet.)
1995. szept. 17. vasárnap esti szentmise elején a szentírás felolvasása elôtt szólt az édes Jézus az Oltáriszentségbôl:
”Figyeld a felolvasást, mert rád vonatkozik! (Kiv.32,7-11.1314;) Mózes közbenjárt Istennél a választott népért, akik a bálványimádáshoz folyamodtak. Isten megbocsátott nekik és nem
pusztította el ôket. Jézus: ”Imáidat ugyanúgy meghallgatom,
mint Mózesét. Ajánld föl gyakran -naponta többször is- az Én
értetek kiontott Drága Szent Véremet és értetek elszenvedett
Sebeimet és Kínhalálomat. Mennyei szeretô örök Édesatyánk
elfordítja rólatok jogos haragját az Én örök Érdemeimért, és
irgalmaz nektek. De bárki, aki ôszinte bûnbánattal, és Irántam
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való szeretettel hasonlóképpen imádkozik, meghallgatásra talál.”
Az ima: Hôn imádott mennyei szeretô örök Édesatyám! Édes
Szûzanyám hétfájdalmas Szeplôtelen Szívével egyesülve fölajánlom Neked a Te hôn szeretett Fiad, a mi Urunk Jézus Krisztus legszentebb és legdrágább Testét és Vérét, Lelkét és Istenségét, Aki a világ összes tabernákulumában jelen van. Engesztelésül a világ végezetéig elkövetett összes bûnökért. Szentségtörésekért, Istenkáromlásokért, közömbösségekért, gyûlöletekért, meggyalázásokért, gyilkosságokért és minden bûnért,
amelyekkel a legszentebb Szentháromságot, a legméltóságosabb Oltáriszentséget és égi Édesanyánk hét tôrrel átdöfött
szeplôtelen istenanyai Szívét megsértik. Édes jó Jézusom érettünk kiontott drága Szent Véréért, érettünk elszenvedett rengeteg Sebéért, amelyeket a gyûlölet, az ütlegek és rúgások okoztak Neki. A megostorozásért, a tövissel való koronázásért,
kereszthordozásáért és keresztre szegezéséért. Lelki-testi kínszenvedéseiért, szörnyûséges haláltusájáért és kínhaláláért.
Édes Szûzanyánk kimondhatatlan lelki kínjaiért, az ô hétfájdalmas szeplôtelen istenanyai Szívéért. Kettejük végtelen, örök
érdemeiért; Jézusommal, Szûzanyámmal kiáltok Hozzád: Irgalom! Irgalom! Irgalom! Irgalmazz nekünk és az egész világnak! Jóságos mennyei örök Édesatyám, Jézusommal, Szûzanyámmal együtt kérlek, vonzzad Magadhoz a lelkünket és
Szent Fiad keresztje alá, ahol elnyerjük bûnbocsánatodat és az
örök életet. Ámen. Jézusom, Szûzanyám két Legszentebb Szíve, mentsétek meg a lelkeket! Jézusom lelkeket kérek Tôled,
akik mindörökké szeretnek majd Téged! Ámen.
Ó dicsôséges Szentháromság! Kérlek indítsd a lelkünket a legméltóságosabb Oltáriszentség tiszteletére, engesztelésére; és
add meg nekünk a kegyelmet, hogy olthatatlan szomjat érezzünk Jézus Krisztus drága Szent Teste és Vére után, Aki a világ összes tabernákulumában arra vár, hogy Önmagával táplálja kiéhezett lelkünket. Kérlek, segítsd meg a szegény bûnösö44

ket, hogy éhen, szomjan ne pusztuljanak a pusztában! Ámen.
1995. szept. 18. A reggeli szentmisén, szentáldozás elôtt.
Jézus: ”Jöjj szerelmes jegyesem! Neked adom Szívemet, hogy
életedbôl szentek fakadjanak! Akiért imádkozol, hamarosan
meg fog térni. Kérd, hogy mutassanak be érte szentmisét
Makkosmárián. A Mária kegyhelyeken bemutatott szentmise és
ima a leghathatósabb. Édesanyám kérésének ugyanis nem
tudok ellenállni. Mindent Vele együtt kérjetek! Ezért olyan
nagy erejû ima a Szentolvasó.”
1995. okt. 14. szombat. Korábban lelkiatyámtól is hallottam,
hogy a Szûzanya kegyhelyen bemutatott szentmise és könyörgés által csodák történtek. Megkértem Makkosmárián a Domonkos szerzetes atyát, hogy mutasson be szentmisét élô és
meghalt családtagjaimért. Különösen két lélekért imádkoztam,
akik halálos bûnt követtek el. Jézusomnak azt mondtam:
”Imádott Megváltóm! Egy Atyánk van, a mennyei, és ôbenne
Teáltalad mindannyian testvérek vagyunk. Így kérlek tekintsd
családtagjaimnak a világ végezetéig élô összes lelket. Ezen a
szentmisén az átváltoztatáskor Jézus: ”Szent Testemre ígérem,
hogy családodból senki nem kárhozik el! Mindannyiójuknak
megadom haláluk óráján a tökéletes bánat kegyelmét.” A
Szûzanya: ”Készülj fel rá, hogy a sátán haragjában még
jobban fog támadni.” Másnap baleset ért. Megrepedt a gerincnyúlványom. Nagy nehezen elmentem az esti szentmisére. A
szentáldozáskor Jézusom ezeket mondta: ”Ezért a szenvedésedért, mivel szent Sebeimmel és Véremmel egyesítve ajánlottad
föl, lelkeket ajándékozok neked, akik megmenekülnek az örök
kárhozattól.” ”-Imádott édes jó Jézusom Hála és dicsôség Neked mindenért! Megkérdezhetem, hogy hány lélek menekül
meg?
”Sok.”
-Mennyi?
”Ezer.”
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Nagyon megköszöntem, és elimádkoztam a Te Deumot.
Késôbb kaptam rá fájdalomcsillapítót, de nem vettem be. Amikor nagyon szenvedtem, Jézusomtól kértem erôt a munkám elvégzéséhez. Mindig megadta azonnal.
Nem egész két év múlva Jézus csodálatosan meggyógyított.
1997. júl. 5-én szombaton az esti szentmisére, Makkosmáriára
Németországból gyógyító karizmatikus Domonkos szerzetes
pap érkezett Michael Marsch atya személyében. Fiammal
együtt elmentünk. Végig másokért imádkoztam, magamról teljesen megfeledkezve. A szentmise végén az atya elmondta,
hogy Makkosmárián már sok csodát tett Jézus a Szûzanya
közbenjárására. Többek között egy végsô stádiumban lévô
rákos beteg is itt gyógyult meg. Ezután imádkozott, majd
különbözô betegségeket említett, amelyekre Jézus ráhelyezi a
kezét, és meggyógyul. Harmadiknak említette, hogy van egy
fájós gerinc, annak is az legalsó nyúlványa, amelyre Jézus
ráhelyezi a kezét, és meggyógyul. Miközben ezeket mondta, a
lelkemben Jézusom ezt mondta: ”Ez te vagy, rólad beszél.”
Ezután néhány percre forróság töltötte el a gerincemet, majd az
egész testemet. Olyan volt ez, mintha a napsugár átölelne. Nagyon jól esô meleget árasztott. Úgy éreztem, hogy erô áramlik
belém, amely által egészen megfiatalodtam. De ezzel együtt
egy kimondhatatlan nagy, bensôséges szeretet-kiáradást is
megtapasztaltam. Nehéz ezt megfogalmazni. Valósággal éreztem Jézus közelségét. Szerettem volna elmerülni, megsemmisülni Benne. Számomra nagyobb élmény volt Jézus áldott közelségét megtapasztalni, mint maga a gyógyulás. Ekkor értettem meg, hogy mennyire nem tudom felfogni, amikor a szentáldozásban a szívembe fogadom ôt. Gyógyítása közben így beszélt hozzám Jézus:”Itt kaptad, itt vettem el tôled.” A szentmise után tanúságot tettem az egész gyülekezet elôtt. Szokatlan
öröm volt számomra, hogy minden nehézség nélkül fel tudtam
állni a padból. Pedig nem sokkal azelôtt, amikor a Miatyánkot
46

imádkoztuk, úgy álltam fel, mint egy rokkant. Fel kellett húzni
magamat, mert olyan nagy fájdalmat éreztem a gerincemben,
amely kisugárzott a lábamba is, hogy majdnem visszaestem.
Azóta gyakran adok hálát a gyógyulásért, de még inkább azért,
hogy Jézusom velem van, és szeret. Ez számomra a
legnagyobb öröm. Megkérdeztem imádott Jézusomat, hogy
miért nem élem át olyan hathatósan az ô közellétét a
szentáldozásban, mint a gyógyításnál. Ô ezt válaszolta: ”A
szentáldozásban tudatosan veszel Engem magadhoz. A
gyógyításnál viszont Nekem kell tudtodra adni, hogy jelen
vagyok. Ezért adom meg a kegyelmet, hogy ily módon átéld
jelenlétemet.”
Idôközben a két lélek is letért bûnös útjáról (akikért két éve
imádkoztam), és Jézus felé irányították lépteiket.
1995. okt. 21. szombat Katolikus Karizmatikus Találkozó
Budapesten. Szentségimádás alatt Jézus: ”Köszönöm, hogy
eljöttetek Hozzám. Végtelen túláradó szeretetem áldását adom
rátok. Azzal a tûzzel, szeretetem tüzével, amely a Szentlélek
hívását teljesítôk számára az isteni szeretet áldott tüzeként
lobog szívükben. Akik pedig nemet mondanak erre a
meghívásra, azokat vég nélkül fogja égetni ez a tûz egy örökkévalóságon keresztül. Ezek az utolsó idôk. Kiárasztom Lelkemet
és szeretettôl lángoló Szívem irgalmasságát, mint végtelen
óceánt. Jöjjetek, merítsetek belôle! Nem kérek mást, csak
bizalmat és bûnbánatot. De ha jóságom ellenére sem tér meg a
világ, akkor megtisztítom. Rettenetes felfordulást rendezek!
Már nem bírom nézni a tengernyi bûnt és a lelkeket, akik az
örök kárhozat felé rohannak! Térjetek meg!!!!! Szentmisén,
szentáldozáskor Jézus: ”Szeretettôl lángoló Szívem tûzkohójában elégetem minden gyarlóságodat! Karjaimban viszlek fel
az örök Atyához, mint Krisztusba átalakult teremtményemet.
Szent Véremmel itatlak! Megtisztítom lelkedet, hófehérre
mosom! Viseld e ragyogó fehér köntöst örökkön-örökké, mint
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szeretetem drága ajándékát! Szeress mindenkit! Neked csak
szeretni szabad!!!”
1995. okt. 27. reggeli szentmisén, szentáldozáskor Jézus: ”Jöjj
szerelmes jegyesem várlak, szeretô Szívembe zárlak! Csodálnak, de nem értenek téged, mivel nem ismernek Engem. Szíved
az Én Szívem, személyed, lényeged Én vagyok. Te pedig teljesen átalakulsz Belém. Ezért szeretlek oly nagyon téged, hiszen
erre teremtettelek. Kezded már halványan érteni?” Nehezen,
mert itt a földön nincs ehhez hasonló csodás egyesülés. ”-Hasonlít ez ahhoz, amikor a szülô gyermekében saját vonásaira
ismer, és azért szereti gyermekét, mert ebbôl állandóan arra
emlékszik, hogy ô az övé.”
1995. okt. 29. Szentmisén, szentáldozáskor Jézus: ”Jöjj Én
szerelmes jegyesem várlak, hû Szívembe zárlak! Oly szívesen
megyek szívedbe, mint amikor te hazatérsz otthonodba. Mindent úgy találsz, ahogyan hagytad, és otthonod a tiéd. Te is az
Enyém vagy, és mindig ugyanolyan szeretô szívvel fogadsz.
Olyan boldog vagyok szívedben, mint a mennyországban.”
Kérlek Jézusom, add nekem a végtelen teljes szeretetet Irántad,
hogy teljes szívembôl, teljes lelkembôl, teljes elmémbôl és
minden erômbôl szeresselek, imádjalak Téged! Irántad való
szeretetembôl csonkig elégô gyertya legyek! Kérlek add, hogy
szereteted vértanúja legyek!
”Megadom neked. Úgy fogsz szeretni, hogy ez lesz rejtett vértanúságod. Testedben érzed szenvedéseimet. Én szenvedek benned. Lelkedben érzed az olthatatlan szomjat a lelkekért. Én
szomjazom és könyörgök benned értük. Érzed az olthatatlan
vágyat, mint valami lángtengert szívedben, hogy hazatérj Hozzám, és színrôl színre láss Engem. E kincseket, kegyelmeket
mind Én adtam neked azért, hogy megdicsôüljek benned. Nagyon boldog vagyok, amikor egy lélek úgy szeret, mint te is,
hogy teljesen átadja magát Nekem, Irántam való szeretetbôl, és
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teljességgel Rám hagyatkozik, mert bízik Bennem. Lelkeket
adok neki cserébe, akik Engem dicsôítenek majd általa. Nincs
nagyobb öröm egy teremtmény számára, mint ez. Amikor pedig
hazaviszem ezt a lelket, dicsôségemet úgy hullatom rá, mint a
nyári záport. Szem nem látta, fül nem hallotta boldogságban
fogom fürdetni örökkön örökké!”
1995. okt. 31. Az év utolsó közös rózsafüzére utáni
szentmisén, szentáldozáskor Jézus: ”Jöjj szerelmes jegyesem,
hívlak, várlak, hû Szívembe zárlak! Légy nagyon boldog, mert
szívedben hordozod az Isten-Embert, amint egykor Szûzanyánk. Áldott vagy te is az asszonyok között. Ebbôl is láthatod,
hogy nem vagyok személyválogató. Nektek adom Magamat
minden visszaélés és meggyaláztatások ellenére.” Imádott édes
jó Jézusom, szívem egész szeretetével Szûzanyámmal egyesülve engesztellek Téged minden sértésért. Ugyanezen a szentmisén még szentáldozás elôtt Jézus: ”Vágyakozz megdicsôülésemre, Országomra, mert igazabb valóság minden másnál,
amely körülvesz. Életáldozatod értéke kiterjed az egész
világra, a világ végezetéig élô összes lélekre! Írd le és sürgôsen
terjeszd üzeneteimet! Nagyon sokan meg fognak térni általa!
Imádkozz azokért, akik majd olvasni fogják!”
1995. nov. Az utcán jártomban fölnéztem Krisztus
keresztjére. Jézus akkor ezeket mondta a lelkemben: ”Mindig
lesz kereszted (szenvedésed). Fogadd szívesen! Tégy úgy, mint
egykor Cirenei Simon! Érezd magad kitüntetve! Adj Nekem
hálát a következôképpen: Jézusom, köszönöm Neked, hogy
Veled hordozhatom keresztedet.” Még aznap itthon nagyon
szenvedtem. Hálát adtam, hogy egy gyufaszálnyi darabkát
hordozhatok Jézusom hatalmas keresztjébôl. Mire Szûzanyám
ezt mondta: ”A gyufaszál ezredrésze a te szenvedésed.” Jézus:
”Egyedül a kereszt visz az üdvösségre. A kereszt jelentése :
A kereszt köti össze az eget a földdel. A kereszt függôleges ága:
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az Isten iránt való szeretet, és a szenvedések türelmes elviselése. A kereszt áldozat, amely a mennybe visz. Aki utánam akar
jönni, tagadja meg önmagát, vegye fel mindennap keresztjét, és
úgy kövessen Engem! A kereszt vízszintes ága a felebarát szeretete. Legyetek tökéletesek, mint mennyei Atyátok! Legyetek
tökéletesek a szeretetben! A szenvedés kegyelem. Minden körülmény csak eszköz arra, hogy szentté legyetek! Ha így fogadjátok a szenvedést, türelemmel fogjátok elviselni, és hálát adtok
érte.”
1995. nov. 1. Szentáldozáskor Jézus: ”Írd meg üzeneteimet,
amely Lélek és Élet! Azt akarom, hogy megértsék, mennyire
szeretem ôket és milyen nagy kegyelmeket árasztok ki a földre.
Ha nem tér meg a világ, nagy tisztogatást rendezek! A sátán
még a nekem szentelt lelkeket is el akarja buktatni. Közbe kell
avatkoznom, mert nagyon sok lélek elbukna. A gonosz gyûlöl
téged és minden áron le akar rántani. De Én a szívedben élek
és Velem nem bír el. Ezért nem tud elbuktatni téged.”
1995. nov. 2. Halottak napján szentáldozáskor Jézus: ”Jöjj
szerelmes jegyesem, fogadj szívedbe Engem! Te vagy az Én földi mennyországom! Imádkozz! Imádkozz a szegény bûnösökért,
mert szent Karom lesújtani készül. Rettenetesek lesznek azok a
napok! Be kell avatkoznom, mert csak így tudom lerombolni a
sátán munkáját, amelyet a lelkek ellen tesz.”
1995. nov. 5. Szentmisén, szentáldozáskor Jézus: ”Szívemet
adom neked, hogy életedbôl szentek fakadjanak! Szent Véremre
ígérem, üdvözítem mindazokat a lelkeket, akik a legcsekélyebb
bizalommal hívják segítségül Nevemet. (Jézus Szabadítót jelent.) Ha a megholtak visszajöhetnének a földre, mind szentül
élnének. Imádkozz minden nap a szegény bûnösökért. Kérd rájuk a Szentlelket, hogy megvilágosuljanak és megtérjenek.
Imádkozz!!! Tudom, most azt gondolod, hogy mindezt ima nél50

kül is megadhatom. Igen, valóban, de Atyám azt akarja, hogy
kérjetek. Ez azért van, mert tiszteletben tartja a szabad akaratot, amelyet nektek adott. Önátadott életedért sok lelket kaptál.
A legmerészebb álmaidban sem tudod elképzelni, hogy
mennyit... Több milliót. Irgalmam végtelen...” Akkor mindenki
üdvözül, hiszen többen imádkozunk. ”Igen, valóban sokan.
Csak az nem üdvözül, aki nem akar. Ezekért kell imádkozni,
hogy felismerjenek Engem, és befogadják kegyelmeimet. Téged
is azért adtalak a világnak, hogy imádkozz. Írd le és terjeszd
üzeneteimet! Én akarom! Nagyon szeretlek titeket! Leszállok az
égbôl, hogy étkül adjam Magamat nektek! Csak egy parányi kis
viszonzást várok! Oly nagyon fáj a közömbösség és a hitetlenség! Annyi csalást elhisznek egymásnak az emberek. Oly nehéz
elhinni azt, hogy a mindenható Isten végtelenül szeret és alászáll a mennybôl, a legparányibb módon, a Szentostyába és a
Borba rejtve, hogy saját Testével és Vérével táplálja a lelkeket?
Koldulom a szereteteteket! Szomjazom a lelketekre!”
1995. nov. 8. szerda. Húsz perccel korábban érkeztem az esti
szentmisére. El akartam imádkozni a szentolvasót, amikor
Jézusom megszólított. ”Szemléld az Én Sebeimet Anyám
fájdalmas emléknapján!” (Minden szerda az.) Fölnéztem az
oltárképre, amelyen a megfeszített Krisztus volt, és a Szentlélek a következôképpen imádkozott bennem. (Az ima
végeztével Jézusom felszólított, hogy írjam le és adjam
tovább.)
A Szentlélek imája Jézus öt szent Sebérôl:
1., Imádott Jézusom, imádom és tisztelem szent Fejed Sebeit,
amelyet bûnös gondolataink miatt szenvedtél el. E vétkes
gondolatok vezetnek el minden rossz megtételére.
2., Imádott Jézusom, imádattal hódolok szent Jobbod szent
Sebe elôtt. Ez az a seb, amelyet a megtérô bûnösök miatt
51

szenvedtél el. Ôk állnak majd jobbodon, akiknek mondod:
”Jöjjetek Atyám áldottai...”, mint egykor a jobbod felôl álló
latornak: ”Még ma Velem leszel a Paradicsomban.”
3., Imádlak Jézusom, és hálát adok Neked szent bal kezed Sebéért. Ez az a Seb, amelyet azokért a lelkekért szenvedtél el,
akikrôl elôre tudtad, hogy nem fognak megtérni. Mégis vállaltad értük is e szörnyû kínszenvedést és kínhalált.” Ekkor Jézus
közbeszólt: ”Ha csupán egyetlen lelket mentettem volna meg,
akkor is vállaltam volna!” ôértük kiáltottad: ”Szomjazom!” ôk
fognak majd egykor balodon állni, akiknek azt mondod: ”Éhes
voltam, de ennem nem adtatok, ruhátlan voltam, de fel nem öltöztettetek, beteg voltam, de meg nem látogattatok. Különösen
vonatkoznak ezek a számonkérések a megölt magzatok gyilkosaira! Távozzatok az örök tûzre, amelyet választottatok magatoknak!”
4., Imádott édes jó Jézusom! Imádom, szeretem és tisztelem
mindenekfölött Szentséges, irgalmas Szívedet, amelyet miértünk szúrt át a katona lándzsája, amelybôl Vér és Víz folyott ki.
Drága szent Véred a mi bûnös nyomorult lelkünket mossa hófehérre a bûnbánat szentségében. A Víz, amely jóságos Szívedbôl fakadt, az örök élet forrása számunkra. E Vízzel és a Szentlélekkel keresztelnek meg bennünket papjaid, mely által a
mennyei Atya gyermekei leszünk. A Te irgalmas szeretô Szíved a mi menedékünk.
5., Imádlak Téged, jóságos Jézusom mindenekfelett és hálát
adok szent Lábad Sebeiért. E Sebek által tapostad el a világ
fejedelmét, a sátánt, és tiportad el a halált, amely nem úr már
többé felettünk. Kínszenvedésed és kínhalálod által nyitottad
ki számunkra az örök élet kapuját. Engedd ó Jézusom, hogy
amint Te jártál fáradhatatlanul a lelkekért, úgy én méltatlan
bûnös lélekhalásszá legyek a Te dicsôségedre! Ámen.
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1995. nov. 12. Jézus a Lelkiatyámról, amikor a szentmisén
felmutatta a Szent Testet és a Szent Vért: ”Nézd, mennyire
egyesülve van Velem! Ezt a kisugárzást vettétek át tôle.
Ragyogó fehérbe öltöztettem. Örökké ragyogni fog
országomban. Nézd mennyire azonosul fájdalmammal és örül
megdicsôülésemnek. Nagyon bízik Bennem, teljesen Rám
hagyatkozik. Nem fog csalódni sohasem. Igen nagy örömömet
találom benne.” Szentáldozás elôtt Jézus: ”Neked adom
Szívemet, amely által szeretetem vértanúja leszel! Légy boldog,
mert elfogadtam felajánlásodat!” A Szentlélek imája bennem:
”Imádott Megváltóm, kérlek add, hogy mint parányi vízcsepp
elmerüljek Benned, mint végtelen Szeretet Óceánban.
Teljességgel átalakuljak Beléd és Te uralkodj bennem, általam
és mindenben. Most és mindörökkön örökké. Ámen.”
1995. nov. 16. Jézus szentáldozás elôtt: ”Engedd, hogy alászálljon szívedbe az örök Ige. Le akarom foglalni kezedet, lábadat, egész lényedet. Általad akarom szolgálni testvéreimet.
Rajtad keresztül akarom kisugározni szeretetemet mindenkire,
kivétel nélkül. Általad akarok békét hozni a földre és szebbé
tenni a világot!”
1995. nov. 18. Ezt álmodtam: Egy rendkívül tiszta, rendes szobában voltam. Egy nagy, szépen megterített asztalnál, mintegy
oltárnál elôkészültem a szentmisére. A paténára helyeztem az
ostyát, és elôkészítettem a perselyt. A szoba másik részében
vállfára akasztott tiszta ruhák lógtak, akadályozva a járkálást.
Nagyon zavaró volt. Amikor fölébredtem, megkérdeztem
Jézust, mit jelent ez? Ô így válaszolt: ”A tiszta, rendes szoba,
lelked legbelsô pitvara, az Én lakásom. A lelógó ruhák a te földies gondjaid, amelyek elvonják a figyelmedet Rólam. Pedig
Én azt szeretném, ha állandóan Rám függesztenéd tekintetedet
és felkészülnél arra az igazi boldog életre, amelyre elhívtalak.
Azt akarom, hogy csupán lebegj a földi dolgok felett. Teljesen
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Hozzám tartozz, és csak akkor szállj le a földre, amikor kötelességedet teljesíted, dolgozol. Gondjaidat add Nekem, elveszem tôled. Azt akarom, hogy ne vonja el a figyelmedet Rólam.
Emlékszel? 1985. Nagypéntekén azt mondtam neked: -Te csak
törôdj az Én dolgaimmal, a tieidre Én magam viselek gondot.”

koronáját. Megerôsítelek az Oltáriszentséggel. Jöjj gyakran
Hozzám, vagy ha nem tudsz, hívj Engem a lelki szentáldozásban, hogy mindkettônk szomját kielégítsem. Viseld
türelemmel szenvedéseidet. Soha ne ess kétségbe, kérj erôt
Tôlem és kapsz. Helyezz mindent irgalmas Szívembe.”

1995. nov. 18. Szentmisén, Úrfelmutatáskor Jézus: ”Neked
adom Szívemet, amely felvisz az Atyához az örök életre. Szívem
a mennyország kulcsa. Nagyon megörvendeztetted Szívemet
azzal, hogy örülsz annak, (az örök életnek) amit adni akarok
neked. Hogy nem ragaszkodsz senkihez és semmihez itt a földön. Fiadat is irgalmas Szívembe helyezted. Nem fogsz csalódni. Megadom neki a szükséges kegyelmeket és fölviszem ôt is
országomba. Nagyon megdicsôítesz Engem és kárpótolsz sok
hitetlen, közömbös lélekért. A kegyelmeket, hogy beszélek hozzád, azért az engedelmességért kaptad, hogy azonnal követted
hívásomat oda, ahová te nem akartál menni.” (A Római
Katolikus Egyházba.)

1996. jan. 1. A szentmisén Jézus üzenete egy közömbös
léleknek, akit hiába várt a szentmisére: ”Nagyon megszomorította az Én szeretô Szívemet. Vártam ôt kegyelmeimmel, asztalt
terítettem számára. Az oltárra szeretettôl lángoló Irgalmas Szívemet helyeztem, amely lángra gyújtotta volna szívét, hogy szeressen Engem és testvéreimet. Szent Véremmel akartam ôt itatni, hogy megerôsítsem a szenvedések elviselésére, amelyek kegyelmembôl mindig jelen lesznek életében, mert általuk jut el
Hozzám. Szent keresztáldozatom által terítettem neki asztalt,
de Ô a kavicsot elé helyezte az igazgyöngynek.(Az illetô egy
TV filmsorozat miatt mulasztott ünnepi szentmisét.) Mily nagy
fájdalom ez szeretetre éhezô szegény Szívemnek! Lehajoltam
hozzá, kérleltem, hogy kegyelmeimet befogadja, (ezt a lelket
hívta meg Jézus a református vallásból a római katolikus
Egyházba), és most újra a közömbös lelkek számát gyarapítja,
akik rendkívül sok szenvedést és fájdalmat okoznak Nekem.
Kislányom! Addig jöjj, ameddig teheted! Ne csak jöjj, hanem
fuss! Istenhez futni kell! Az idô, a lehetôség elszáll, gyorsabban, mint a sas és egyetlen perc sem tér vissza! Ne mulassz
el egyetlen lehetôséget sem, mert az idô rövid! Utána már nem
pótolható! A szentmiséket és a szentáldozásokat, mint drága
kincseket hozod magaddal, amely eltörli büntetéseidet, és
lelkeket ment meg az örök életre. Szeretlek! Várlak, mindig
várlak!!!”

1995. nov. 26. Szentmisén, Szentáldozás elôtt Jézus: ”Neked
adom Szent Testemet, amely által erôt nyersz a munkához és a
szent szolgálathoz. Írd meg üzeneteimet, amely Lélek és Élet.”
1995. dec. 3. Szentmisén Jézus: ” Járj a rorátéra, tedd jóvá
mulasztásodat!” (Kértem a kegyelmet, hogy teljesítsem Jézusom akaratát.) Azért hívlak, mert segíteni akarok neked ebben is.”
1995. dec. 14. csüt. esti Szentmisén Jézus: ”Szenvedésem a
megváltáskor és az egész földi tartózkodásom alatt tengernyi
volt. Most nem tudnád elviselni, belehalnál a fájdalomba.
Majd országomban megmutatom neked. Örökké hálát fogsz
adni érte. Szívemet adom neked, amely fölvisz az örök Atyához.
Szem nem látta, fül nem hallotta, emberi szív azt föl nem foghatja, amilyen boldogságba viszlek. A fejedre teszem az élet
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1996. jan. 14. A szentmisén Jézus: ”Mondd meg X-nek, hogy
különösképpen imádkozzon gyermeke üdvösségéért és ne legyen vele elfogult! Az összes imát, mondja, amit ismer!”
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1996. jan. 16. Szentmisén, szentáldozáskor Jézus: ”Szeret téged az Atya! Énrám ismer benned. Én imádkozom benned.
Vedd az Én Szent Véremet, hogy megerôsítse hitedet! Higgy abban, amit mondtam neked, és örökre boldog leszel! Szem nem
látta, fül nem hallotta, emberi elme fel nem foghatja, amit készítettem számodra! Szeretlek!”
1996. febr. 18. Itthon. Nagyon szomorú voltam, felnéztem
Jézus Irgalmas Szívének képére. Ô így beszélt a lelkemben:
”Gondolj gyakrabban az Én országomra, ahol örökre boldog
leszel! Szeresd szenvedéseidet, ezek segítenek el az örök életre!
Szenvedéseidben vagy hasonló Hozzám, amikor azokat
türelemmel viseled.”
1996. febr. 19. Itthon. Mennyei Édesatyám: ”Nagyon szeretlek. Soha ne ess kétségbe, mert az megszomorítja Szívemet.
Mindig remélj és bízz Bennem, az megdicsôít Engem!”
1996. febr. 21. Hamvazószerdán az esti szentmisén Jézus:
”Harmadnapra feltámasztom Egyházamat (az egész földgolyót, minden népet)! (Jézus mindenkiért meghalt, ezért mindenkit üdvözíteni akar.) Már a második nap elmúlt. Éjfél után vagyunk, nemsokára pirkad a hajnal. Népemnek meg kell térni!
Ha nem, nagyon zavaros idôk várnak a földre. Minden pusztasággá lesz. Akkor mindenki szent lesz. (Akik megmaradnak.)
Szegények lesznek, de lélekben gazdagok, mert mindenki Engem hordoz a szívében.”
1996. ápr. 12. esti szentmisén Jézus: ”Szent Véremmel itatlak,
hogy életedbôl szent papok fakadjanak! Ajánld föl ezt a
szentmisét X-ért!” A Szûzanya: ”Ha minden nap elmondod
háromszor az ördögûzô imát, szeretet és béke fog uralkodni a
családodban.”
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1996. márc. 3. Álmot kértem Jézustól. Ezt kaptam: Az ég
sötét volt. Egy kis résen beszûrôdött a fény, amelyben
megláttam Szûzanyámat, Aki a kb. 2 éves kicsi Jézuskáját
felém nyújtotta. A Gyermek Jézus átadott nekem egy
rózsafüzért, amelyet elôzôleg az Édesanyjától kapott. A
Gyermeknek rövid göndör hajacskája volt. Úgy láttam ôket,
mint egy negatív képet, csak a körvonalakat tudtam kivenni.
De élô, eleven Alakok voltak. Ebbôl megtudtam, hogy minden
nap el kell imádkoznom a teljes rózsafüzért. Ezt meg is tettem.
Akkor egy nagyon szorult helyzetbôl segített ki a rózsafüzér
ima. Azóta is imádkozom. Jézus megköszönte. Ilyenkor
szégyellem magam, mert engem nem illet köszönet. De annál
nagyobb örömmel adok hálát a kegyelmekért.
1996. márc. 25. Itthon. Arra gondoltam, hogy vajon olyan-e
Jézus, mint amilyennek én képzelem. Ô válaszolt: ”Irgalmas
szeretetem minden emberi elképzelést felülmúl. A föld összes
embere együttvéve sem tudna olyan nagyon szeretni, mint Én.
Gondolta volna akár egyetlen lélek is, hogy az Oltáriszentségben saját Testemmel és Véremmel fogom táplálni szeretteimet?! Az isteni szeretet és találékonyság kimeríthetetlen.
Gondolj csak Mózesre. Mielôtt kivonultak Egyiptomból (húsvéti) bárányt ettek. A bárány vérével kellett az ajtófélfákat
megkenni. Így a halál angyala nem sújtotta ôket. Az idôk teljességében - most - Engem esztek és az Én Vérem árán nem súlyt
titeket az örök halál. (Aki Engem eszik, örökké él.)”
Mindezeket leírhatatlan nagy szeretettel mondta.
1996. márc. 25. Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepi szentmisén Jézus: ”Te is mondd Édesanyánkkal mindig: Íme az Úr
szolgálóleánya, legyen nekem a Te igéd szerint! Szívedbe akarok menni, mint egykor Édesanyám szent méhébe. Ebbôl is láthatod, hogy nem vagyok személyválogató. Ugyanúgy hordozol
Engem, mint egykor Ô. Nagyon kedves vagy Nekem. Szûz57

anyám adott téged Nekem, mint a kertjében nyíló piros rózsát,
aki a vértanúk szeretetével imádsz, hogy megörvendeztesd Szívemet és megvigasztald fájdalmas Édesanyánkat. Az Ô összes
kínja, szenvedése; lelki vértanúsága mind Énmiattam volt.
Társam volt Ô a szenvedésben, a megváltásban. Nagyon megdicsôíted Nevemet, amikor Édesanyám szenvedéseivel egyesülve vígasztalod Ôt. Nagy öröm ez számomra. Elmélkedd át
mindazt naponként, amit a szervitáktól tanult hétfájdalmas rózsafüzérben imádkozol! Azzal a végtelen örömmel ajándékozlak meg, amelyet csak a végtelenül szeretni tudó Isten találékonysága adhat neked. Már itt a földön is, hát még odaát!...
Életáldozati fogadalmad kiterjed a világ végezetéig élô lelkekre, így a magzatokra is.” (Elôtte értük imádkoztam.)
1996. ápr. 1. Nagyhétfôn éjjel itthon. Édes Szûzanyám:
”Nagyon megvigasztalod Szent Fiamat, amikor a kereszt alatt
állsz. Azok lesznek a mennyben a legboldogabbak, akik itt a
földön a kereszt alatt vigasztalják Szent Fiamat, és enyhítik
szomját. Én adtalak Neki téged, mint égô piros rózsát, aki a
vértanúk szeretetével imádod Ôt. Ha megteszed akaratomat,
nagyon jó szerzetes leszel.” (Késôbb felvettek a Szervita világi
harmadrendbe.)
1996. ápr. 28. Szentmisén Jézus: ”Nagyon fáj Szívemnek, ha
sírsz. Ez a bizalmatlanság jele felém. Azt akarom, hogy légy
derûs és vidám az emberek között, és adj hálát -naponta
háromszor és ahányszor eszedbe juttatom- mindazért a nagy
jóért, amelyet készítettem számodra. Tégy jót mindenkivel és
viseld türelemmel a szenvedéseket. Nem hagylak elveszni,
dicsôségembe fogadlak!”
1996. ápr. 30. A sátán gondolatban kísértett. Azonnal
Jézushoz futottam segítségért. Jézus: ”Ha bûnös gondolatokat
táplálsz valaki iránt olyan, mintha elkövetted volna a bûnt. Ne
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melengesd a kígyót (a kísértôt) a kebleden, mert megmar és a
mérge halálos! Tarts bûnbánatot, és többé ne táplálj bûnös
gondolatokat (ne vétkezzél)!” Drága jó Jézusom, kérlek
bocsáss meg nekem, légy irgalmas hozzám, nyomorult
bûnöshöz! Jézus: ”Már elfelejtettem.”
1996. máj. 11. Itthon. Jézus: ”Adj hálát, mondd el ma is a Te
Deumot mindazért a nagy jóért, amit készítettem számodra!
Többet jelentenek és kedvesebbek számomra a földön mondott
Te Deumjaid, mint amelyeket a mennyben fogsz mondani örökké. Most ugyanis még nem látod, csupán hiszed azt, amit adni
akarok neked. Ez a bizalom jele felém, amely igen kedves számomra. A szívedbe akarok menni! Fogadj be Engem a lelki
szentáldozásban!” Boldogan megtettem. ”-Nagyon nagy
kegyelmeket kaptál! Nem érdemelted ki. Alázatosságoddal, engedelmességeddel és szereteteddel indítottad meg Szívemet.
Szeress Engem mindhalálig, adj hálát mindenért, még a szenvedésekért is! És légy engedelmes mindig mindenben!”
1996. máj. 13. Két napos heves támadás, kísértés után a
szentmisén Jézus a szentáldozáskor: ”Elrejtelek Irgalmas
Szívembe a kísértések özöne elôl! Legyen úgy, amint kérted, a
szabad akarat és a szeretet jogán!” (Azt kértem, hogy Jézus
zárjon be az Ô irgalmas szeretô Szívébe, hogy ne halljak, ne
lássak senkit, csak Ôt. Elôtte a Tôle kapott szabad akaratomat
visszaadtam Neki, és kértem az Iránta való végtelen szeretetet.)
A szentáldozás után órákig nagyon boldog voltam,
visszanyertem lelki békémet, és az Ôiránta érzett végtelen
szeretetet. A kísértés idején Jézus: ”Gondolj vissza életed régi
szakaszára! Milyen boldogtalan és csalódott voltál! Mennyit
szenvedtél! Most is úgy lenne. Nagyobb rosszat követnél el magad ellen, mintha szép, kényelmes otthonodból kizsuppolnának
az utcára. Ugyanis elvesztenéd azt a nagy jót, amelyet számodra készítettem országomban.”
59

1996. máj. 16. Litánián a kitett Oltáriszentség elôtt Jézus:
”Mondd Nekem, hogy szeretsz Engem! Sokszor mondd! Nagyon jól esik szívemnek! Gondolj arra, amikor a szentáldozásban a szívedbe fogadsz! Ez a legteljesebb (legtökéletesebb)
egyesülés. A halhatatlan lélek egyesül örökké élô Teremtôjével.
Olyan ez, mint amikor a vízcsepp elmerül a végtelen Szeretetóceánban. Megszûnik önmaga lenni, teljesen átformálódik, átalakul beléalakul Krisztusba. A dicsôséges apostollal, Szent
Pállal kiáltja örömittasan: -Élek pedig többé már nem én, hanem él bennem a Krisztus! Aki Engem eszik, az Bennem él, és
Én ôbenne. Aki eszi az Én Testemet és issza az Én Véremet, annak örök élete van és Én feltámasztom az utolsó napon. Aki
Engem fogad be, Azt fogadja be, Aki küldött Engem. Atyám is
befogadja ôt országába. Minél gyakrabban áldozol -tiszta
szívvel- annál tartósabb az áthasonulás Belém. Az Atya csak
így ismer Rám bennetek. Csak akkor jöhettek be a kapun a
mennybe, ha Hozzám hasonlóak lesztek Engem követtek. Nincs
ehhez fogható csodás egyesülés a földön.”
1996. máj. 16. Pünkösd. Szentmisén Jézus a szentáldozás
elôtt: ”Szeretlek téged! Életemet áldoztam, Véremet ontottam
érted a keresztfán! Az Enyém vagy! Nem hagylak el soha!
Örökké foglak szeretni országomban! Fogadd be Szívemet kicsi gyermeki szívedbe, hogy szentté légy, és életedbôl szentek
fakadjanak! A család, akiért imádkoztál, meg fog térni. Ne várj
látványos változást! Lelkem lassan mûködik, tiszteletben
tartva a szabad akaratot. Életük végén térnek meg.”
1996. jún. 1. Elsô szombat. Szûzanyánk Szeplôtelen Szívének
napja. A Szentmisén Jézus: ”Szent Véremre és Testemre ígérem, életed csúcspontja lesz az a nap, (amelyen hazaviszlek).
De ez a csúcs sohasem fog alábbhagyni. Sôt... Készülj föl erre
a napra! Isteni Szívembe zárlak. Szívem kimondhatatlan örömök forrása. Majd csak ott tudod meg, milyen nagyon tudok
60

szeretni. Akkor majd meghívlak a titokzatos házasságra. Velem
egyesítelek. Most még jegyes vagy, nem tudod felfogni.” Szentáldozás elôtt Jézus: ”Szívemet adom neked, amely utolsó csepp
Vérét is érted ontotta. Mondd meg X-nek, érdemes átadnia Nekem az életét, mert egyedül Én tudom ôt boldoggá tenni. A többi akár tôle, akár más teremtményektôl való, mind csalódás.
Ajánld fel ezt a Szentmisét Édesanyánk tiszteletére. Te az Ô
kertjébôl való piros rózsa vagy. Nagyon kedves vagy Nekem,
aki a vértanúk szeretetével imádsz Engem. Maradj mindig keresztem tövében! Vigasztald fájdalmas Édesanyánkat! Életed
végéig naponta imádkozd el a hétfájdalmas rózsafüzért! Nagyon kedves Nekem, ha Ôt szereted, vigasztalod. A világ bûnei
ma is keserítik Ôt.”
Szûzanyám: ”Mondd el a szentáldozás utáni imádat! Nagyon
kedves az számunkra.” A kért imát a Lelkiatyámtól kaptam.
Így hangzik: ”Imádott édes jó Jézusom, Aki a szívembe térsz
és bennem élsz, a Te végtelen szereteteddel egyesülve imádom,
szeretem, engesztelem, dicsôítem és áldom hôn imádott
mennyei szeretô örök Édesatyámat, Téged, imádott Megváltóm és a drága Szentlelket. Mivel Veled mindenre képesnek
érzem magam, a Te végtelen szereteteddel és türelmeddel zörgetek embertestvéreim szívének ajtaján, amíg csak be nem fogadnak Téged én Uram, én Istenem és Mindenem. S ha Te úgy
akarod, égi Édesanyánk Szeplôtelen hófehér Szent Kezét megfogva én is odaállok a Te szent kereszted tövébe, hogy ott Neked adjak mindent, amit csak kérsz és akarsz. Teljesedjék be
rajtunk öröktôl fogva elhatározott legszentebb akaratod a Te
végtelen Irgalmas Szíved szerint. Jóságos Jézusom, dicsôséges
Szentháromság, hálát adok Neked Szûzanyánkkal egyesülve a
szentáldozás kegyelmi ajándékaiért mind a magam, mind a
világ végezetéig élô összes embertestvéreim helyett is. Ámen.
Ezután még elmondom: Krisztus Lelke szentelj meg minket!
Krisztus Teste üdvözíts minket! Krisztus Vére ihless meg
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minket! Krisztus oldalából kifolyó víz tisztíts meg minket!
Krisztus szenvedése erôsíts meg minket! Ó édes Jézus hallgass
meg minket! A Te Szent Sebeidbe rejts el minket! Ne engedd,
hogy elszakadjunk Tôled! A gonosz ellenségtôl oltalmazz meg
minket! Halálunk óráján hívj el minket, és juttass el Magadhoz
minket! És kérlek add, hogy szentjeiddel dicsérjünk Téged
most és mindörökké! Ámen.
1996. jún. 6. Szentmisén Jézus: ”Öltsd magadra mielôbb a
szerviták szerzetesi ruháját, amint csak lehet!” (Elôtte azt
álmodtam, hogy a templomban szolgáló emberek kis csoportjához -kb. 50 fô lehetett- csatlakoztam. Sietnem kellett, mert
már csak nagyon rövid idô volt hátra. Fekete földig érô szoknyát és vérpiros tunikát viseltek. Rajtam is ez a ruha volt. Ébredésemkor Jézus megmagyarázta: Ôk a szerviták. Közéjük
akarlak helyezni. A fekete alsó azt jelenti, hogy együtt éreznek
fájdalmas Édesanyám gyászában keresztem alatt. A piros felsô
lelki vértanúságukat jelenti, hogy a vértanúk szeretetével
imádnak Engem.) Jézus: ”Vasárnap menj el a lelkiatyádhoz!
Szükségem van az áldozatodra. Imádkozd naponta az általuk (a
szervita rend által) kért imákat! Lelkeket akarok menteni általad saját dicsôségemre, melyet úgy hullatok vissza rád országomban, mint a nyári záport. Jöjj szerelmes jegyesem, szívedbe
akarok térni! Téged választottalak lakásommá. Te vagy az Én
földi mennyországom. Jöjj, neked adom Szívemet, amely tágasra nyitja elôtted országom kapuját, ahová vágyódsz. Szívemben mindenkor megértésre, szeretetre és menedékre találsz. Irgalmam visz fel az örök hazába.”
1996. jún. 14. Jézus Szent Szívének ünnepén a szentmisén
Jézus: ”Isten benned van, és te Ôbenne. Olyan ez, mint a levegô, mindent átjár. Isten Szeretet. Kinyilatkoztattam Magam
neked, a gyermeknek. Terhed könnyû, mert Én viszem. Igád
édes, mert megédesítem minden szenvedésed. Elárasztalak Szívem békéjével. Tartsd meg parancsaimat és bízzál Bennem!”
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1996. jún. 15. szombat Szûz Mária Szeplôtelen Szent Szívének ünnepe. Álmomban gyönyörû hófehér fényes hosszú ruhában mentem föl a Szentélybe, és közben a kezemben tartottam,
és imádkoztam a rózsafüzért. Utána azt gondoltam, hogy ez
volt a harmadrendi szervita szerzetesi fogadalomtételem. Végtelenül boldog voltam, és csodálkoztam, hogy semmi mást nem
csináltam, csupán a rózsafüzért imádkoztam, és ez elég. Felébredésem után eszméltem rá, milyen nagy kegyelmeket kap az a
lélek, aki a Szûzanyával együtt imádkozik. Ugyanazon a napon szentmisén Jézus: ”Ha megtartod parancsaimat, különösen Hozzám tartozol. Szent népem, királyi nemzetségem leszel.
Ajánld föl a mai szentmisét szerzetesi fogadalmad letételéért!
Megáldom azt, és Édesanyánk oltalmaz a sátán támadásai
ellen. (Elôtte sokat támadott.) Szeressétek és tiszteljétek Édesanyámat, mert Ô a ti menedéketek és reményetek a megpróbáltatások idején!”
1996. jún. 16. Szent Julianna ünnepén, a vasárnap esti szentmise után a legméltóságosabb Oltáriszentség elôtt a hétfájdalmas rózsafüzért imádkoztam. Ekkor az Úr Jézus megszólalt:
”Imádkozd gyermekem a rózsafüzért, nagy örömöm telik benne! Amikor imádkozod, minden szavadra egy-egy szál virág
száll Felém Édesanyánk gyönyörû kertjébôl.” Ekkor a tiszta
kék égben rengeteg szebbnél szebb virágot láttam szállni tôlem
el, a velem szemben levô irányba. Csodálatos színekben pompáztak, fôleg rózsaszín szegfüvekhez hasonlítottak, de voltak
közöttük piros rózsák is.
1996. jún. 18. Szentmisén Jézus: ”Amint igaz az, hogy Én itt
(a legméltóságosabb Oltáriszentségben) jelen vagyok, úgy igaz
az, amit mondok neked. Igazabb valóság vagyok minden
másnál, ami körülvesz téged. (Én örök vagyok, de minden más
múlandó.) Bízzál Bennem!”
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1996. jún. 20. csütörtöki szentmisén: Jézus: ”Jöjj kicsi gyermekem, szívedbe akarok térni! Én vagyok benned a Szentek
Szentje, Akit szívedben hordozol! Atyám Lelke benned a tökéletes! Te magad semmi vagy! Légy mindig alázatos kicsiny gyermek és adj hálát szüntelen!”
1996. jún. 21. pénteki szentmisén Jézus: ”Mily kevesen állnak
Hozzám olyan közel, mint te! Ha végtelen irgalmam nem teremtette volna meg a tisztítótüzet, rengetegen elkárhoznának!!!”
1996. jún. 23. Szentmisén Jézus: ”Kicsi lélek, végtelenül
szeretlek! Nagyon megvigasztaltál már ott a keresztfán, mert
elôre tudtam, hogy szeretni fogsz Engem. Ôszinte, önzetlen,
tiszta szereteted engesztel sok hálátlan lélekért. Lelked hófehér
ruháját Szent Véremmel mostam tisztára, Vérem árán
szereztem neked életet - örökké tartót. Szeresd és tiszteld ezt az
életet, gyûlöld a bûnt teljes szívedbôl, még az árnyékától is
tartsd magad távol! Értelemmel és szabad akarattal
ajándékoztalak meg. Tarts ki mindhalálig, és fejedre teszem az
élet koronáját. Örökké akarlak szeretni! Nem mondok le rólad!
Erre teremtettelek! Amikor a paténára helyezed az ostyát, vele
együtt a lelkedet is odateszed. Amikor az ostyából drága Szent
Testem és Vérem lesz, kicsi lelked átalakul Belém -szeretô
jegyessé- és így fogadsz parányi szívedbe Engem, a végtelen
hatalmas Istent, Aki leszállok szíved trónjára, hogy birtokoljam
azt. Jöjj szerelmes jegyesem, Szívemet adom neked, amely
tágasra nyitja elôtted csodálatosan szép országom kapuját,
ahová belépsz. Ott csak szeretet van. Szeretetet kapsz és adsz,
és ez a legnagyobb öröm. Íme Szent Vérem, melyet érted
ontottam, ezzel szereztem meg számodra az örök életet. Bízzál
Bennem!”
1996. jún. 24. Keresztelô Szent János ünnepén a szent misén
Jézus a szentáldozás elôtt: ”Szívemet adom neked, amelynek
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szeretetébôl megfogantál! Minden élet az Én szeretetembôl fogan!” (Ez a nap a születésnapom.)
1996. jún. 25. (Szûzanyánk Medjugorjei megjelenésének 15.
évfordulóján) a szentmisén Jézus: ”Szeresd és tiszteld Édesanyámat mindenekfölött! Nincs Nála nagyobb Szent, Akit valaha
is a földre teremtettem! Kövesd Ôt mindenben mindenkor! Helyezd irgalmas Szívembe minden kérésedet, megadom neked!”
(Mindig a lelkek üdvéért imádkozom.)
1996. jún. 27. csüt. Jézus: ”Ajánld fel a Szentségimádást X
lélekért, el fog menni gyónni!” (Elment.)
1996. júl. 6. Elsô szombat. Egész nap keményen dolgoztam.
Nagyon fohászkodtam, hogy aznap legalább áldozni tudjak.
Éppen áldoztatáskor érkeztem be a templomba. Félve, remegve, de mégis a meghívottak boldog tudatával járultam a szentáldozáshoz. Utána Jézus így szólt: ”Nagyon jó, hogy jöttél!
Szeretettôl lángoló irgalmas Szívemben elégetem minden gyarlóságodat! Ne ess kétségbe és ne lázadj! Atyámnak nem tetszik
ez, és Nekem sem! Lásd meg életed naposabb, szebbik oldalát,
a szenvedéseket pedig fogadd el türelmesen! Az Én kínszenvedéseimmel egyesített önátadott életed által lelkeket juttatsz
Hozzám!”
1996. júl. 16. Kármelhegyi Boldogasszony ünnepén, a szentáldozás elôtt Jézus: ”Szívemet adom neked, Amely megnyitja
elôtted országom kapuját! Nagyon nagy öröm Számomra, amikor a szívedbe fogadsz! Nagyon megdicsôíted Nevemet, Én kicsi földi mennyországom! Fogadj szívedbe Engem gyakran,
amikor csak tudsz! A hited és az imádásod dicsôíti meg Nevemet! Szeresd és tiszteld Édesanyámat! A legfájdalmasabb órában adtam Ôt neked! Nem tudjátok oly mértékben szeretni és
tisztelni ôt, amely megilleti. Az Iránta való tisztelet és szeretet
nem kisebbíti, hanem növeli dicsôségemet és nagyon nagy örö65

möt okoz Nekem! Ugyanúgy, amikor a szívedbe fogadsz és
imádsz Engem, ennek Édesanyám örül a legjobban!”
1996. júl. 19. Szentmisén, szentáldozáskor Jézus: ”Szeretlek!
Nagyon boldog vagyok, amikor a szívedbe térek. Légy boldog,
adj hálát mindenért! Csodálatos helyet készítettem számodra
(országomban). Minden szentáldozásod olyan, mint amikor a
hegybôl új források fakadnak. Ezek a kis erek találkoznak, folyóvá duzzadnak, és úgy futnak bele a nagy Szeretet Óceánba,
amely Én magam vagyok. Minden szentáldozás újabb kegyelmek forrása, amely egyesít Velem. Mondd meg testvéreimnek:
Aki szeret Engem, jöjjön gyakran áldozni! Elepedek a lelkükért! Akik pedig nem szeretnek Engem, ismerjenek meg és
szeretni fognak!”
1996. aug. 2. Elsô péntek, szentmise. Szentáldozás után Égi
Édesanyám: ”Szeplôtelen Szívemet adtam neked, hogy oda fogadd Jézusomat. Felöltöztetlek erényeim szépségébe. Jézusom
akar mondani valamit neked.” Jézus: ”Gyakorold a felebaráti
szeretetet vendégeiddel! Szerettesd meg velük Egyházamat! Világosítsd fel ôket, hogy ne legyenek tudatlanok! Magyarázd
meg nekik Szentségi jelenlétemet, az Édesanyám iránti tiszteletet és a többit... Az idôsebbeknek ne beszélj errôl, csak a fiataloknak. Az idôsebbek már nem tudnak változni. A fiatalokat
el fogom hívni. Azt akarom, hogy csatlakozzanak. Imádkozz értük! Irántad való szeretetükbôl szívesebben csatlakoznak majd.
(Neked csak szeretni szabad!) Azt akarom, hogy egyek legyetek, mint az Atya és Én! Minden szekta megsemmisül! Vagy beolvadnak Egyházamba, vagy meghalnak. Egyedül a római katolikus Egyházra vonatkoznak szavaim: A pokol kapui nem
vesznek erôt rajta!” Jézus: ”Ajánld X-et az Én irgalmas Szívembe! Nagyon súlyos ítélet vár rá. Súlyosabb, mint Y-ra, mert
ô sokkal többet kapott, így többrôl kell számot adnia.” A mise
elején felolvasás: Jer. 26, 1-9. Jeremiás az Úr parancsára
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rosszat jövendöl a népnek, ezért megfogják, hogy megöljék.
Jézus: ”Ezért akartam, hogy névtelenségbe burkolózz, mert
már veszélybe kerültél emiatt. De még idôben figyelmeztettelek.” Mt.13,54-58.: “Jézust nem fogadják el Názáretben. Hitetlenségük miatt nem is mûvelt ott sok csodát. Sehol sincs a prófétának kevesebb becsülete, mint saját hazájában és házában.”
Jézus: ”Veled is így van. Nem nagyobb a szolga az ô Uránál.”
1996. aug. 4. vasárnap esti szentmisén a szentáldozás elôtt
Jézus: ”Fogadj szívedbe Engem! Halálra sebzett Szívemet
adom neked, amelyet lándzsával döftek át. Az Én Szívem a ti
egyedüli menedéketek! Örökké akarlak szeretni titeket!”
(Üdvözíteni akar.)
1996. aug. 5. Havasboldogasszony ünnepén, hétfô esti
szentmisén szentáldozás elôtt Jézus: ”Ne mondj rosszat
senkire! Bánd meg bûneidet és ígérd meg, hogy nem mondasz
rosszat senkire!” (Megbántam, megígértem.) Rossz tulajdonságokat, vagy az illetô rossz cselekedeteit? ”Egyiket sem!
Szeretettôl lángoló Isteni Szívem tûzkohójában elégetem
minden gyarlóságodat. Szent Véremet adom neked, Amely
megtisztítja szívedet!” Szentáldozás után Jézus: ”Mondjuk el
együtt a Te Deumot!” Elmondtuk. Utána kértem, szóljon
hozzám. Jézus: ”Neked csak szeretni szabad! Olvasd el Szent
Pál szeretethimnuszát és tégy aszerint! A szeretet mindent eltûr,
mindent elvisel, nem rója fel a rosszat... Avillai Nagy Szent Teréz a legnagyobb ellenségérôl mindig a legszebbeket mondta.
Akik nem ismerték ôket, azt gondolták, hogy a legjobb barátnôjérôl beszél. Csak akik ismerték ôket, azok fedték fel az igazságot. Tégy te is hasonlóképpen! Kérj Engem, neki is Én segítettem! Amit te akartál, az a sátán akarata volt benned. Te mindig
cselekedj tanításom szerint! Tanításom lélek és élet! Nagyon
megdicsôíted Nevemet, ha akaratomat teljesíted. Menj és békülj meg X-szel, de elôtte imádkozz érte!”
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- Uram Jézus mindenekfölött szeretlek Téged!
Jézus: ”Akkor szeretsz Engem, ha akaratomat teljesíted!”
96.aug.6.Urunk Színeváltozásának ünnepi szentmiséjén a
Szent Test felmutatásakor Jézus:”Íme az Én Szívem, amelyet
lándzsával döftek át a te bûneidért!” (-Jézusom,irgalmazz nekem nyomorult bûnösnek! Drága Jézusom, amikor Szentséges
Szívedet átdöfték,akkor már halott voltál. Az én bûneimért is
kínhalált kellett szenvedned?) ”Hát persze. De soha nem rovom fel, mert a szeretet nem rója fel a rosszat. Te is tégy eszerint!” Szentáldozás elôtt Jézus: ”Szívemet akarom neked adni,
amely helyreállítja szívedben a szeretetet és a békét.”
96.aug.7. Szentgyónás után Jézus: ”Mostantól kezdj új életet!
Légy csöndes, jó kislányom! Ha bármi problémád van az emberekkel, fordulj mindig Hozzám!” Hálát adtam, és utána így
imádkoztam: Szûzanyámmal egyesülve imádom a Legszentebb Szentháromságot és a Legméltóságosabb Oltáriszentséget! Jézusom szeretetével és tiszteletével szeretem és tisztelem
Szûzanyámat! Jézus: ”Nagyon kedves Nekem ez az ima. Neked
adom azt a szeretetet és tiszteletet, amellyel szerettem és tiszteltem Édesanyámat. Mert nagyon szerettem és tiszteltem ôt. Ô
valóban tökéletes teremtmény volt a földön. Bûn nélkül fogantatott. Mert egyedül a bûn teszi tökéletlenné az embert.”
96.aug.8. Szentmisén, szentáldozáskor Jézus: ”Vigyázz lelked
hófehér ruhájára, amelyet érted ontott Szent Véremmel mostam
tisztára! Ó mennyire megvigasztalt már akkor a Getszemáni
kertben és a keresztfán, hogy majd meg fogsz születni, és igent
mondasz Nekem. Szentté teszlek, szeretetem vértanúja leszel.
Mily sokat szenvedek azokért, akik nem engedelmeskednek hívásomnak! Vérkönynyeket ejtek értük. Imádkozz a szegény bûnösökért, nagy fájdalmat okoznak Nekem!”
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96.aug.10. Szentmisén, szentáldozás elôtt Jézus: ”Én a szerelmes Isten, leszállok a mennybôl, hogy tulajdon Testemmel és
Véremmel tápláljam gyermekeimet. Szem nem látta, fül nem
hallotta, amit azoknak készítettem, akik Engem szeretnek. Aki
Engem szeret, annak kinyilatkoztatom magam - így neked is. A
te legfôbb feladatod üzeneteim leírása legyen és állapotbeli kötelességed! Tanítsd fiadat az irántam való tiszteletre és szeretetre, hogy megadjam neki az érte járó áldást - kezed munkája
nyomán. Ne hallgass azokra, akiknek nincs hitük; nem látnak,
nem hallanak semmit! Lásd meg a jeleket, amiket adtam neked!”
96.aug.21.Szentmisén Jézus: ”Nagyon boldog leszel a
mennyben, mert szeretsz Engem. Szeress mindenkit kivétel nélkül! Haladj elôre azon az úton, amelyen lelkiatyád vezet! Én tanítalak általa. Éld az evangéliumi életet! Legalább azt az egy
rózsafüzért mondd el naponta, amelyet a szervita rendben kértek tôled! Lehetôleg ne halaszd másnapra! Amikor imára indítalak, ne foglalkozz mással, mert bármi, ami megelôz Engem,
az bálvány! Szívemet adom neked,amely örökké fog szeretni téged.” (Mise után kértem, ha ô akarja, gyógyítsa meg a fájós lábamat, de ha nem, akkor viseljem türelemmel.) ”Viseld türelemmel, elég neked az Én kegyelmem!”
96.aug.26. Szentmisén, szentáldozáskor Jézus: ”Szívemet
adom neked,amely kinyitja számodra az örök élet kapuját. Szívemet érted döfte át a katona lándzsája. Örökké szeretni akarlak téged! Nézz körül a világban! Már nem bírom tovább! Nagy
szenvedést zúdítok e népre! Szeretetem fogja ezt mûvelni. Nem
tudom elviselni, mennyi lélek kárhozik el. Rettenetesek lesznek
azok a napok.”
96.szept.7. Szentmisén, szentáldozás után jézus: ”Ne késs a
szentmisérôl! Sérti a mennyei Édesatyát. Annyi kegyelmet
kapsz Tôlem! Inkább elôbb gyere, hogy felkészülj fogadásom69

ra!” (Nagyon kértem a kegyelmet, hogy megtegyem Jézusom
akaratát. Kérdeztem: Mi a jobb, ha kések, vagy ha nem jövök?)
”Egyik sem. Gyere elôtte. Indulj úgy, hogy korábban akarj
megérkezni!”
96.szept.12. Szûz Mária szent nevének ünnepén a szentmise
utáni Szentségimádáson Jézus szólt a legméltóságosabb
Oltáriszentségbôl: ”Most csak a Szent Ostya színe alatt látsz
Engem, de akkor, majd meg fogsz látni, mint végtelen Fényességet, Szeretetet, végtelen Mindenhatóságot, végtelen Bizalmat. Mert nagyon megbíztam teremtményeimben, amikor Magamat az Oltáriszentség színe alatt teljesen kiszolgáltattam nekik, minden visszaélés ellenére, amelyektôl már elôre szenvedtem. Adj hálát ezért a nagy bizalomért, amely Belôlem irántatok fakad! Helyezz minden vágyadat, minden gondodat,
minden célodat és egész életedet; testvéreidet is Édesanyánk
szeplôtelen istenanyai Szívébe, amely végtelenül jóságos és irgalmas! Akkor a legrövidebb úton jut el Hozzám, és azonnal
meghallgatásra talál. (Megtettem.) Akkor minden vágyadat
teljesítem, sôt minden elképzelésedet felülmúlja az, amit készítettem számodra országomban.” Szûzanyám: ”Én írom meg
általad Szent Fiam üzeneteit, meghallgattam kérésedet.”
96.szept.19. Csütörtök reggeli szentmisén így imádkoztam:
Jézusom szeretlek! Köszönöm, hogy a szívembe térsz, Nálad
nélkül meghalnék, olyan árva vagyok! Jézus: ”Én is újra meghalnék, ha ti, választott gyermekeim, nem fogadnátok a szívetekbe. Nem tudod elképzelni, milyen magányos vagyok a sötét
tabernákulumban. Én, Aki azért jöttem, hogy életet adjak, és a
lelkeket tápláljam, egyfolytában csak szomjazom! Imádkozz
testvéreidért, különösen a katolikusokért, hogy eltaláljanak
Hozzám, mert ha evilági életükben nem fogadnak Engem a szívükbe, nagyon nagy szenvedésük lesz odaát!”
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96.szept.29. Szentmisén Jézus: ”Nagyon nehéz, zavaros
idôket hozok! Ahogyan sárba tiporják szeretetemet, úgy fogom
eltiporni anyagi jólétüket! Szívemet adom neked, amely
egykoron magához öleli édesapádat is.” (Imádkoztam érte.)
”Bölcsen cselekedtél, amikor Hozzám tértél. Sok lelket mentek
meg áldozatodra való tekintettel. Az Én áldozatom a hatalmas
Szeretetóceán, a tied parányi vízcsepp.”
96. okt.17.Itthon a Szûzanya: ”Jézus és Én nagyon szeretünk
téged. Jézusod szent keblére ölel és Én is. Imádkozz, amíg csak
élsz! Ezeket a kincseket hozod magaddal a mennybe. Imádkozz
azokért a szegény vándorokért, akik nem gyûjtenek maradandó
kincseket, csupán a mulandóságnak élnek!” (Szûzanyám kérlek bocsáss meg, amiért nem imádkoztam ma eleget és szétszórt voltam. Kérlek imádkozz értem, hogy Jézusom ne haragudjon rám!) Szûzanya: ”Jézus nem haragszik rád, de megbántottad, amiért nem mondtad el a rózsafüzért.” (Inkább vágyom meghalni, mint Jézusomat megbántani. Kérlek imádkozz
értem, hogy mindig Jézusom akaratát cselekedjem!)
96.okt.20. Szentmisén Jézus szentáldozáskor: ”A szeretet rabja vagyok! Arra vágyom, hogy viszontszeressenek az emberek.
Pici szíved az Én trónom. Szíved Királya vagyok. Rajtad keresztül sugárzom szét szeretetemet. Istenségemet, mindenhatóságomat elrejtettem elôletek, nehogy megijedjetek Tôlem. Emberré lettem, hogy elhintsem Igémet. Mindenható szeretetemben parányi Szentostyában rejtôzöm, hogy Szent
Testemmel és Szent Véremmel tápláljam lelketeket. A világmindenségben mindenütt jelen vagyok. Az emberszívekben is.”
96.okt.29.Szentmisén Jézus: ”Szeretlek téged! Elmerítelek Szívem végtelen szeretetében. Ne félj! Megoltalmazlak minden
csalárd nyelvtôl, minden gonoszságtól. Nálam biztonságban
vagy. Szent Véremmel jelöltelek meg téged, kiválasztottalak, az
Enyém vagy. Tenyeremen hordozlak téged, veled maradok
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mindörökké.” A Szent Vér felmutatásakor Jézus: ”Íme szeretetem bizonyítéka, üdvösséged záloga! Szívedbe akarok térni!
Köszönöm, hogy befogadsz. Kárpótolsz Engem sok hûtlen lélekért. Nagy lesz jutalmad a mennyben!”
96.nov.8. Uram, nagyon vágyom már Hozzád! Szentmisén,
szentáldozáskor Jézus: ”Szívemet adom neked, hogy egyre jobban vágyakozz utánam, hogy amikor majd leszállok hozzád,
hogy magammal vigyelek, teljesen eggyé válj Velem! Szívedbe
akarok térni, drága kicsi földi mennyországom, hogy amint te
Engem a szívedbe fogadsz, úgy egykor az Atya is befogadjon
téged dicsôségébe.”
96.nov.13. Itthon a Szûzanya: ”Ne ápold a sérelmeket! Mondd
Velem együtt gyakran: Atyám bocsásd meg nekik, mert nem
tudják, mit cselekszenek! Nagy lesz jutalmad a mennyben. Légy
nagylelkû a megbocsátásban is, mert amilyen mértékkel mérsz,
neked is olyannal fognak mérni. Kérd az Atyát, hogy el tudd felejteni a sérelmeket. Ne félj, Szent Fiam már odatartotta Orcája másik felét is. Téged meg fog ôrizni minden bajtól. Kellô
idôben megkapod Tôle a bölcsességet. Imádkozz X-ért! Szegény, szerencsétlen; nagyon sokat fog szenvedni itt a földön, és
odaát is a bûnei miatt.”
96.dec.2. Itthon a Szûzanya: ”Imádkozd végig a rózsafüzért!
Nagy kegyelmeket nyersz általa, amelyeket majd csak a mennyben fogsz látni (tisztán). Igyekezz este lefeküdni, és akkor el
tudsz járni a Rorátéra. Minden egyes távolmaradásod nagy
fájdalmat okoz Szent Fiamnak. Ô nagyon szeret téged, és nagyon hiányzol Neki. Most, hogy szerzetes lettél, egészen szorosan odaláncoltad magadat Szent Fiam Szívéhez, Aki teljesen a
magáénak tekint, és azt akarja, hogy szüntelenül együtt légy
Vele.” Kértem Édesanyám segítségét. Ô áldását adta rám, és
kérte, írjam le, amit mondott.
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96.dec.3. A szentmisén a szentáldozáskor Jézus: ”Szívemet
adom neked, amely fölfedi mindazon titkok értelmét, amelyeket
eléd tárok. Szent Véremmel itatlak, hogy megerôsítselek. Szívedbe akarok térni! Teljesen a tiéd akarok lenni! Te is légy teljesen az Enyém! A titok: élj a pillanatok adta lehetôségekkel!
Szeretetbôl fakadó engedelmességgel teljesítsd mindazokat a
jócselekedeteket, amelyekre idôt és alkalmat nyújtok! Nagy lesz
jutalmad a mennyben!” Kértem a mindhalálig való kitartást és
engedelmességet.
96.dec.5. Szentmisén Jézus: ”Hiányoztál! Azért engedtem
meg, hogy távol maradj, hogy belásd: a lélek mindennél
fontosabb. A lélek legyen mindig az elsô! Egyébként magadat
fosztod meg a kegyelemtôl. A földi dolgok elvégzését úgy oszd
be, hogy ne mulassz szentmisét, és minden nap imádkozd el a
rózsafüzért! Nagyon szeretlek! Ne foglalkozz bûneiddel, inkább
szeress Engem! Eltörlöm minden bûnödet. (Minél jobban
szeretsz, annál többet bocsátok meg.)” Kértem, hogy az Isten
iránti végtelen szeretetbôl csonkig elégô gyertya legyek. Jézus:
”Megadom, amit kértél.”
96.dec.19. Szentségimádáson Jézus: ”Szeresd nagyon a
mennyei Atyát! Mi (=a Szentháromság) fényesebbek vagyunk,
mint a Nap. Mi vagyunk a végtelen Energia, a végtelen
Szeretet, Jóság, Irgalom és Bölcsesség.” A mennyei Atya nem
vette föl az emberi testet. Akkor Ô nem hasonló hozzánk.
Jézus: ”Olyan értelemben, ahogyan te gondolod (testben),
nem. Ôt csak homályosan ismered a példabeszédeimbôl. De
meg fogod Ôt ismerni. Itt nálunk a mennyben, tökéletes tudást
kapsz. Nagyon fogod Ôt szeretni. Vágyakozz Hozzánk! Szeresd
itt a földön mindenekfölött (a Szentháromságot),mert amilyen
mértékben szereted, olyan mértékben leszel boldog a
mennyben. Kérlek, add nekem a végtelen szeretet kegyelmét,
hogy szereteted vértanúja legyek! Nem az érte kapott
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boldogságért - mert arra nem vagyok méltó - hanem hogy
viszonozzam jóságodat, szeretetedet, és hogy engeszteljem a
Szentháromságot. ”Megkapod amit kértél, és még a
boldogságot is hozzá.” Köszönöm, hálát adok mindenért.
Hogyan engeszteljem méltóképpen a Szentháromságot? “Úgy,
hogy irántunk való szeretetbôl, teljesen Ránk hagyatkozva
átadod magad nekünk, hogy általad szeressünk. Neked mindig,
minden körülmények között csak szeretni szabad!”

Hozzá. Már szenvedtem ettôl a nagyerejû érzéstôl. Ugyanúgy,
mint általában ébrenlétemben. Aznap a szentmisén Jézus ezt
mondta: ”Azért adtam ezt az álmot, hogy minél jobban
vágyakozz Hozzám. Ez a vágy lesz rejtett vértanúságod oka.”
Már évek óta szeretek így imádkozni: ”Imádott édes jó Uram!
Kérlek, mutasd meg nekem, hogy mit akarsz adni, hogy azt
kérjem Tôled!” Biztos vagyok benne, hogy Jézusom azért adja
ezt a vágyat a szívembe, mert ezt tartogatja számomra.

96.dec.29. Szentmisén Jézus: ”Ha indulatos vagy, kérdezz
meg Engem, mit tennék a helyedben? Azonnal érezni fogod a
szelídséget és a békét a szívedben.” Bocsánatot kértem elôzô
viselkedésemért. Jézus: ”Már megbocsátottam, sôt el is felejtettem. Szeretettôl lángoló Isten - emberi Szívemben elégetem
minden gyarlóságodat.”

97.jan.31. Péntek. Szentmisén, a Szent Test felmutatásakor
Jézus: ”A Szentek Szentje kíván a szívedbe térni. Te vagy az Én
jászolom, élô tabernákulumom, földi mennyországom. Én
vagyok benned a Szent. Köszönöm sok - sok jócselekedetedet,
Irántam való szeretetedet. Jöjj! Szépségedet a Szentek Szentje
kívánja!” -Uram bocsáss meg nekem, nyomorult bûnös
féregnek! ”Szeretettôl lángoló Szívemben elégettem minden
gyarlóságodat! Csodálatosan szépnek teremtettem az emberi
lelket. El sem tudod képzelni, mennyire szépnek. Elrejtettem az
emberek elôl, még elôled is. Csak az angyalok és a szentek
látják, akik most is jelen vannak a Szentmisén. A mennyben
majd te is meglátod. Örökké hálát fogsz Nekem adni érte.
Szeress Engem mindenek fölött! Ez nagyon megdicsôíti
Nevemet. Én pedig a legnagyobb boldogsággal ajándékozlak
meg érte. Ha látnád, mennyire elcsúfítja a lelkeket a bûn, az
önzés. Eltorzítja, szurokfeketévé teszi. Amint ez a szemen és az
arcon is látható. (”A szem a lélek tükre.”) A lelket egyedül a
szeretet teszi széppé. Akkor cselekszi akaratomat, ha szeret, és
akkor válik olyanná, amilyenné teremtettem.” (Amikor lelkiatyámnak a lélek szépségérôl beszéltem, ezt mondta:” - Légy
nagyon alázatos! Alázat! Alázat! Alázat!!!”)
Szentáldozás elôtt Jézus: ”Szívemet adom neked, amelynek
szeretete megszerzi számodra az örök életet!”

97.jan.26.Szentmisén, szentáldozás után Jézus: ”Gondolj
arra, hogy minden nap közelebb jutsz ahhoz a naphoz, amikor
megérkezel Hozzám! Imádkozz sokat! Szüntelenül!” -Csak
néha hallgatok rádiót vagy tévét, akkor is keveset.
”Fölösleges! Evangéliumomban azt kértem, hogy szüntelenül
imádkozzatok! Az önzetlen szeretetbôl fakadó jócselekedetek is
imák. A Nekem mondott imák pedig a lelki irgalmasság jótettei.
Imáid felbecsülhetetlen értékûek. Lelkeket vonzanak Hozzám.
Imádkozz sokat a fiadért! Most csak kis dolgokban uralkodik
rajta a sátán, de késôbb egyre jobban a rabjává teheti. Egykor
az ô élete is véget ér ezen a földön. Cselekedetei határozzák
meg, hogy hová kerül.”
97.jan.29. Álmomban láttam az Úr Jézust, mint egy embernagyságú szobrot. Csókolgattam az Arcát, és szerettem volna
teljesen elmerülni Benne. De tudtam, hogy ez majd csak akkor
lehetséges, ha hazamegyek Hozzá a mennybe. Álmomban is
nagyon - nagyon szerettem Ôt, és kimondhatatlanul vágyódtam
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97.febr.6.Szentmisén a mennyország örömeirôl olvastak fel a
Szentírásból. Jézus: ”Te is részese leszel ezeknek az örömök75

nek. Vágyakozz egyre jobban a mennybe, mert minél jobban
vágyódsz, annál nagyobb lesz örömöd örökkön örökké.” Jézus
magyarázata: ”Azért lesz nagyobb az öröm, mert a hitet jutalmazza. Itt a földön ugyanis csak akkor vágyakozunk Hozzá, ha
hiszünk az örök életben, és szeretjük Istent.”
97.febr.7. Elsô pénteki szentmisén, szentáldozás elôtt Jézus:
”A Szívedbe akarok térni! Ki akadályozhat meg Engem ebben?
Vagy nem emlékszel elsô szentáldozásodra?”(Mária Julianna
lelki naplójában olvasható.) (Aznap két szentmisén voltam, de
az elsôrôl késtem. Bizonytalan voltam, hogy emiatt áldozhatok-e kétszer.) Szent Véremre kérlek, áldozz meg! Szentáldozásod sok könnyet letöröl szememrôl, amelyeket a bûnösök
miatt ejtek. Nem törôdnek Velem, legnagyobb Jótevôjükkel!
Gyûlölöm a közömbösséget, a hazugságot, és minden bûnt,
amelyek a sátántól származnak! Legalább te szeress és engesztelj Engem, ebben az ínséges világban! Megnyitom elôtted Szívemet, amelyet a lándzsa átdöfött! Egyesülj Velem, merülj el
Bennem, mint parányi vízcsepp a nagy Szeretet-Óceánban! Engesztelj a bûnösökért, amíg még a földön vagy! Add át magadat Nekem teljesen! Fogadd el kezembôl azt, amit itt a földön
halálnak neveznek, de valójában örök boldogságod kezdete.
Nagyon megdicsôítetted Nevemet. Amikor bevezetlek országomba, Én is dicsôséggel koronázlak meg. Irántam való szereteted, alázatod és engedelmességed vonta le kegyelmeimet
számodra.” Szentáldozás után Jézus: ”Imádj Engem! Nagyon
boldoggá teszel általa!”
97.febr.8.Esti szentmisén. Rosszul voltam, késtem. Jézus:
”Ha lehet, jöjj minden nap! Engesztelj Engem, akkor is, ha késel! Légy nagyobb türelemmel magadhoz! Én úgy szeretlek,
amilyen vagy, és elviselem minden gyarlóságodat. Add Nekem
a te nyomorúságodat és a te bûneidet. Egyesülj Velem a szentáldozásban, mint parányi vízcsepp az óceánban! Semmisülj
76

meg, alakulj át Belém! Imádkozz nagyon bensôségesen és nagy
vággyal, hogy holnap mindannyian eljöjjetek gyónni!”
(Megtettem.) ”Megadom neked.”
97.febr.13. Szentmise utáni Szentségimádáson Jézus: ”Érted
öltöttem testet, érted vállaltam a gyalázatot, a töviskoronát, a
kínszenvedést és a kereszthalált. A szentáldozásban úgy térek
be hozzád, mint egy Kisgyermek. Hozzádsimulok, megsimogatlak, szeretlek. Te vagy az Én anyám, nôvérem, jegyesem. Én
vagyok a te imádott Urad, Istened és Mindened. A mennyben is
asztalomhoz foglak ültetni, és minden jóval elhalmozlak. Bízzál
Bennem, mert a legjobban az fáj Nekem, ha nem bíznak
Bennem.”
97.febr.17.Szentmisén, szentáldozáskor Jézus: ”Szívemet
adom neked, amely nagyon szeret téged! Jöjj, megerôsítelek!
Részegülj meg Szent Véremtôl, hogy el tudd hordozni a terheket, amelyek még földi életedben hátra vannak! Akkor majd
úgy lépsz be országomba, mintha csak egy küszöbön mennél át.”
97.febr.18.Szentmisén, szentáldozás elôtt Jézus: ”Szívemet
adom neked, amely kulcs országom kapujához. Nagyon
szeretlek! Szeretettôl lángoló Szívem tûzkohójában elégetem
minden gyarlóságodat. Már elfelejtettem azokat.” (Kértem a
végtelen szeretetet Jézusom iránt.) ”Én szítom föl benned a
Hozzám való vágyat és az Irántam való szeretetet. Azt akarom,
hogy ez a vágy és a szeretet legyenek lelki vértanúságod okai.”
(Kértem, hogy csonkig elégô gyertya legyek, és teljesen
emésszen el a szeretet tüze Istenem iránt.) ”Megadom neked.”
A templomban mise után Jézus: ” Látod, ôk elfutnak. Tele van
a fejük a mindennapi tennivalókkal, gondokkal. Néha röpítenek
Felém egy-egy fohászt, hogy segítsem meg ôket. Pedig ha
hagynának Nekem idôt, ha figyelnének Rám, minden
elképzelésüket felülmúló kegyelmekkel halmoznám el ôket.
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Nem kérek mást, csak szeretetet, és a szív nyitottságát.” Itthon
hálát adtam: ó imádott jó Uram, csodálatosan szépek a napok
Veled! Bárcsak már Nálad lehetnék, ahol az örömnek soha nem
lesz vége! Jézus: ”Ezek a boldog Velem töltött napok itt a
földön kezdôdnek, és országomban folytatódnak örökkön
örökké.”
97.febr.19. Délután itthon. A Szentlélek imája: ”Jó Atyám
Jézusommal, Szûzanyámmal egyesülve kérlek, mentsd meg a
lelkeket az örök haláltól, az örök kárhozattól, a paráznaság
férgétôl! Ha kell, büntetéssel, ha akarod, irgalommal. A Te
örök szeretetedre, bölcsességedre és mindenhatóságodra
bízom a lelkeket.” A mennyei Édesatya: ”Karom nemsokára
lesújt. Már nem tudom tovább nézni a lelkek pusztulását.
Minden úgy lesz, ahogyan álmodban megmutatta neked Szent
Fiam. A föld gyomra mindent elnyel. Háborúk és természeti
katasztrófák fogják sújtani a világot. Beteljesül, amit Szent
Fiam mondott neked: ”Ahogyan lábbal tiporják szeretetemet,
úgy fogom eltaposni anyagi jólétüket.” Tovább imádkoztam
délutáni szokásos imámat: ”Jó Atyám kérlek, vonzzad
Magadhoz és Szent Fiad keresztjéhez a lelkeket, ahol ôszinte
bûnbánatban elnyerjük bûnbocsánatodat és az örök életet.” A
mennyei Édesatya: ”A szenvedés nagy kegyelem. Enélkül
egyetlen lélek sem üdvözülne.” (Amint Jézus a kereszt által
váltotta meg a világot, úgy az embernek is a kereszt válik az
üdvösségére.)
97.febr.26.Szentmisén Jézus: ”Az Atya már meghatározta
számodra a helyet országomban, amely el van készítve.
Jobbomon foglalsz helyet. A szentmise a mennyország
elôszobája. Azért vagy oly nagyon boldog, mert érzékeled
jelenlétemet, és elmerülsz Bennem a szentáldozásban.”
Jézusom az evangélium szavait juttatta eszembe, amelyet a
jobbján lévô latornak mondott: ”Még ma Velem leszel a
78

paradicsomban.” Vagy: ”Jöjjetek Atyám áldottai, vegyétek
birtokotokba az országot, amely kezdettôl fogva nektek
készült; mert amikor éhes voltam, ennem adtatok...” Amit a
kicsinyek közül eggyel tettetek, Velem tettétek. Mindazok,
akik Isten akaratát teszik a földön, Jézus jobbján foglalnak
helyet, amely az isteni irgalmasság helye. Akik viszont ellene
mondtak az isteni akaratnak, vagyis a Szentlélek ellen
vétkeztek, azok az isteni igazságosság helyét kapják, amit a
bûnét meg nem bánó lator, akit Jézus bal oldalán feszítettek
keresztre. Ez a kárhozat.
97.márc.7.Elsô pénteki szentmisén Márk 12,28-34.
evangéliumából a fôparancsról,a szeretetrôl olvastak föl. A
Szentlélek így imádkozott bennem: ”Kérlek, Jézusom, add,
hogy lobogó fáklyaként szeresselek Téged,és a legszentebb
Szentháromságot, úgy, hogy ez a szeretet teljesen fölemésszen
engem!” Jézus válasza: ”A te szereteted (= a fáklya) bele fog
olvadni az Én hatalmas tûzoszlop szeretetembe, és Velem egyesülve fogod imádni a Szentháromságot egy örökkévalóságon
keresztül. Ez a tûz, a szeretet tüze tesz boldoggá örökkön örökké. De ugyanez a tûz okozza a leggyötrelmesebb kínokat (a pokolban és a tisztítótûzben) mindazoknak a lelkeknek, akik ellene mondtak földi életükben a szeretetnek.”
97.márc.14.Péntek esti szentmisén Jézus: ”Nagyon szeretlek!
Szem nem látta boldogságot készítettem neked országomban.
Kitörô örömmel járulj Oltáromhoz, mert Engem, az Istenembert fogadod a lelkedbe! Általam leszel élô tabernákulummá,
Isten megszentelt templomává.”
97.márc.20. Csütörtökön, szentmisén, szentáldozáskor Jézus:
”Nagyon szeretlek! Úgy szerettelek, hogy életemet áldoztam
érted a keresztfán. Az égben a szent angyalok és minden szentek Nevemet dicsôítik minden megtért bûnösért és üdvözült lé79

lekért, aki a mennybe jut. Te is meg fogod tapasztalni ezt, amikor országomba belépsz. Engedelmességedért áldom meg napjaidat, ha éjjel 11 órakor elalszol. Ne olvass éjjel! Ha erre vágyódsz, 10 óráig feküdj le, és 11 óráig olvashatsz!” (Korábban
a lelkiatyám is megtiltotta a hosszú virrasztást, de errôl én
mindig megfeledkeztem.)
97.márc.23. Virágvasárnap, ünnepi szentmisén Jézus:
”Amikor Rám hagyatkoztál, Én irányítottam lépteidet, Én sugalltam gondolataidat. Én vezettelek oltáromhoz, szentélyembe, ahol érted kiomló drága Szent Véremmel hótisztára mostam
lelkedet. Szent Testemmel és Véremmel tápláltalak, megkezdtem benned az alapot, amelyre épül a szent Jeruzsálem, (=a
mennyország), ahol lelked örökké ujjongani fog Bennem.
Szívemet adom neked (a szentáldozásban),amely örökké fog
szeretni országomban!”
97.márc.27. Nagycsütörtökön egyéni Szentségimádást
végeztem. Jézus: ”Amikor elhozom az idejét, kilépsz a testedbôl mint egy megfáradt, öreg ruhából, és meglátod lelked hófehér ruháját, amelyet érted ontott Szent Vérem mosott meg.
Úgy fogod szemlélni az itthagyott Földet, mint egy labdát,
ahogy álmodban mutattam be neked.” (Álmomban eltávolodtam a Földrôl, és visszanézve úgy láttam, mint egy föld-labdát.
Kimondhatatlan hála és szeretet töltött el. Úgy szemléltem,
mint lelkem bölcsôjét, amelyben felkészültem igazi (=örök)
életemre. Végtelen hála és szeretet lángolt bennem Istenem
iránt, Aki mindezt adta.) Jézus: ”A te apró áldozataid és szolgálataid - melyek nagy örömömre vannak, és megvigasztalnak
Engem sok hálátlan lélek miatt - úgy aránylanak az Én áldozatomhoz, amelyet irántad való szeretetembôl érted hoztam,
mint parányi vízcsepp az óceánhoz. Legyen a szívedben túlcsorduló hálaadás! Szemléld e napokban, mily nagy árat fizettem a lelkedért! Tarts bûnbánatot mind a magad, mind a vi80

lág végezetéig élô emberek összes bûneiért, amint ezt neked
Édesanyánk tanította az életáldozati örök fogadalom bûnbánati imájában. Tiszteld és szeresd ôt mindenek fölött, Aki
magasabban áll, mint az angyalok! Mennynek, földnek
Királynôje, az Atyaistennek kedves szép Leánya, Krisztus Jézus
Anyja, Szentlélek Mátkája. Töltse el szívedet az alázat! Légy
olyan alázatos, mint Édesanyánk!”
Részletek Jézus Krisztus keresztútjából:
V. állomás: Cirenei Simon segít Jézusnak a keresztet hordozni
Jézus: ”Anyám esdette ki az Atyától Simont, hogy Nekem
segítsen. Ha már Anyám nem hordozhatta helyettem
keresztemet, (amint erre vágyott) és nem feszíttethette magát
Velem együtt a keresztre, kérte Atyámat, hogy titokzatos módon
átvállalja Tôlem a kereszthordozás terheit. Majdnem
összeroskadt a kereszt súlya alatt. Anyám nagy közbenjáró
Atyámnál, Nálam és a Szentléleknél. Ô a Szentháromság
családtagja. Ô az elsô teremtmény, Aki a Szentháromságba
tartozik. Én általam és Ôáltala lettetek ti testvéreimmé, és így
az Atya gyermekeivé.”
VI. állomás: Veronika kendôt nyújt Jézusnak
Jézus: ”A szolgáló szeretet. A szeretet, amely sürget, hogy
segíts. Soha ne tagadd meg senkitôl a segítséget, ha lelkedben
késztetést érzel rá! Én szeretek benned, Én sürgetlek a jóra!
Veronika szeretett. Nem érte be azzal, hogy eljött és látott.
Enyhíteni akarta szenvedéseimet. Tudta, hogy részvéte és
szeretete nagyon jól esik Nekem. Én, Aki olyan érzékeny és
fogékony vagyok a szeretet minden megnyilvánulására. Engem
mindig megindít a ti szeretetetek. Ez tesz boldoggá. Ez ad
értelmet értetek vállalt szenvedéseimnek. A ti szeretetetek
mindig cselekvésre indít Engem.”
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VII. állomás: Jézus másodszor esik el a kereszttel
Jézus: ”Amikor hóhéraim látták, hogy kissé jobban lettem, levették Simonról a keresztemet, és újra vállamra helyezték. Ez
újabb iszonyú fájdalom volt számomra. Rengeteg vért veszítettem. Már-már a halálomon voltam. Kértem Atyámat, hogy
Anyámról vegye el a kereszthordozás terheit, hogy inkább Én
vigyem. Nagy volt a lelketek ára! Mivel minden bûnötöket Magamra vettem, így helyettetek az érte járó büntetéseket - az isteni igazságosság jogos ítéletét Nekem kellett kiengesztelnem.
A gyengeségtôl remegni kezdtem. Akkor már a sebláz is gyötört. Második esésem elkerülhetetlen volt. Félholtan, ájultan
elnyúltam a porban. Ekkor Atyámhoz fordultam segítségért,
hogy isteni erejével támogasson. Újabb erôt kaptam, úgyhogy
folytattam utamat a Golgota felé, és közben még beszélni is volt
erôm a siránkozó asszonyokhoz. Szeretettel figyelmeztettem
ôket, mert mindanynyiótoknak állandóan nagy szüksége van a
bûnbánatra.
IX. állomás: Jézus harmadszor esik el a kereszt súlya alatt
Jézus: ”Harmadik esésem már halálom küszöbe volt.”
97.márc.27. Nagycsütörtökön a szentmisén, amikor a
Kivonulás könyvének 12. fejezetébôl a 13. részt felolvasták,
Jézusom ezt mondta: ”Lelkeden Szent Vérem cseppje csillog,
ezért nem kerülsz ítélet alá.” Az említett szentírási idézet így
hangzik: ”A megölt bárány vérét használjátok annak a háznak
a megjelölésére, amelyben laktok. Ha látom a vért, kihagylak
benneteket. Titeket nem ér a megsemmisítô csapás, amellyel
Egyiptomot megverem.”
97.márc.28. Nagypénteken a Szent Kereszthódolatnál Jézus:
”Szeress mindenkit, és gyakorold a szeretet jócselekedeteit
mindenkivel! Így ismerik el az emberek, hogy szeretsz Engem!”
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97.márc.31. Húsvéthétfôn,szentmisén Jézus: ”Azon a napon,
amikor lelked kirepül testedbôl, megérkezik Hozzám a
mennybe, ahol mindent neked adok. Örülhetsz országomnak,
élvezheted szépségét. De ha akarod, Szívemben is lakhatsz. (Én
azt kértem, hogy Szívében lakjam.) Akkor viszont itt a földön
birtokolnod és gyakorolnod kell a teljes végtelen szeretetet. Így
leszel csonkig elégô gyertya az irántam való szeretetbôl, és
egyben szeretetem vértanúja.”
97.ápr.6. Vasárnapi szentmisén szentáldozáskor Jézus:
”Megitatlak Szent Véremmel, hogy úgy szeress, mint Én. X-et
is, akire most neheztelsz. Fogadj szívedbe Engem, a végtelen
Szeretetet, hogy Én szeressek általad! Minden más fölösleges,
egyedül a szeretet a fontos, amely mindörökké megmarad.”
97.ápr.10. Csütörtök. Szentmisén, és Szentségimádáson
Jézus: a Szent Vér felmutatásakor: ”Lelkeden Vérem egy
cseppje csillog. Megváltottalak, neveden szólítottalak, az
Enyém vagy! Lelked legbensô szobája az Enyém. Itt mindig
rend és tisztaság uralkodik, és állandó szentmise és Szentségimádás van. Szíved szeretete imád itt Engem szüntelen. Ó
mily boldog vagyok a tiszta lelkekben! A ti szeretetetek adott
Nekem választ az utolsó vacsorára, és vigasztalt meg az értetek
vállalt szenvedésekben. Minden szentmisét és szentáldozást
magaddal hozol a földrôl a mennybe, mint életed legnagyobb
cselekedeteit. A szentáldozások kegyelmei által lelked olyan
lett, mint a napfényben szikrázó havas hegycsúcs. Mihez hasonlítsalak téged, Én szerelmes jegyesem? Hasonlítasz a liliomhoz, és Én -a hópehely Szentostyában- a parányi méhecskéhez, Aki a virágra szállva élvezem annak ízletes nektárját
(=szíved szeretetét).”
97.ápr.11. Szentmisén, szentáldozáskor Jézus:”Szívemet
adom neked, amely örökké fog szeretni téged. Már nagyon vá83

gyom rá, hogy Szent Keblemre öleljelek, és bezáruljon mögötted országom kapuja. Te is vágyakozz erre! Véremet ontottam
érted, megmentettelek az örök haláltól. Ünnepelj Engem egész
földi életedben, és adj hálát érte szüntelen!”
97.ápr.12.Szentmisén. Sajnos késtem, de nem szándékosan.
Bocsánatot kértem Jézusomtól. Ô így válaszolt: ”Már el is
felejtettem.” Uram, hát nem is haragszol rám? ”Korholtam-e
tanítványaimat, amiért kínszenvedésem idején elhagytak?
Nem. Emlékszel mit mondtam Simonnak, amikor Mária
Magdolna könnyeivel mosta lábamat? Aki nagyon szeret,
annak sok bûne megbocsáttatik. Ismerlek, és tudom, hogy
nagyon szeretsz.” Szentáldozás elôtt Jézus: ”Szent Véremet
adom neked. Ez az Én szeretetem jele és üdvösséged záloga.
Harmadnapra feltámadtam, és megnyitottam számotokra
országom kapuját. Állandóan nyitva van elôtted, és mindazok
elôtt, akik kegyelmem által életszentségben élnek. Lelked
legbensô szobájába megyek, mint szíved trónjának Királya.”
97.ápr.12. Este otthon Jézus: ”Feküdj le, hogy reggel el tudj
menni a szentmisére! A szentmise a mennyország egy darabja,
ahol rejtetten ugyan, de valósággal jelen vagyok. A mennyben
színrôl színre látnak Engem a szentek. Nagy utazás lesz, amikor megérkezel országomba. Onnan nincs többé visszaút. De
nem is fogsz visszavágyni. Inkább azért fogsz imádkozni, hogy
szeretteid is megérkezzenek Hozzám.”
97.ápr.14.Szentmisén szentáldozás elôtt Jézus: ”Légy boldog,
mert a királyok Királya választott ki jegyesül téged! Szívemet
adom neked, amely érted dobbant elôször és érted döfte át a
katona lándzsája. Érted öltött testet és érted halt meg, hogy
örökké szeressen országában.” A 8. zsoltár szavai jutottak
eszembe: ”...micsoda a halandó, hogy törôdsz vele, és az
emberfia, hogy gondod van rá? ...dicsôséggel és méltósággal
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koronáztad meg. Úrrá tetted kezed alkotásain...” Vajon ki az
én legközelebbi családom, ha nem az Isten? Ki adta nekem
Jézust, Aki a legjobban szeret - az Atya. Ki az, aki mindörökké
szeretni akar, és országát is örökségül adta nekem - a
Szentháromság. Ki az aki mindenütt velem van, és szüntelenül
imádkozik értem - égi Édesanyám, Akit drága Megváltóm
ajándékozott nekem a legszörnyûbb kínszenvedésében. Ennyi
szeretet és jóság megtapasztalásakor ne legyek vak, ne
mondjam azt, hogy magányos vagy szomorú vagyok. ”Ha
apám, anyám elhagyna is, az Úr magához fogad
engem”(27.zsoltár 10.) Szeretném harsogva hirdetni minden
embernek: Testvérem örülj, még akkor is, ha szenvedsz, mert
Krisztus engesztel általad. Ez a kis idô (a földi élet) hamar
elmúlik, de az érte kapott boldogság örök! Nekem, mint
minden embernek, két családom van: az elsô a mennyben örök Édesatyám, Testvérem Jézus, Védelmezôm, Vezetôm,
Vigasztalóm a Szentlélek és égi Édesanyám, valamint a többi
testvéreim - az egész mennyei udvar. A második családom a
földön van. A fôparancs szerint az elsôt kell szeretnem
mindenekfölött - ez a legkönnyebb, mert a Szeretet mindig
szeretetre méltó. Csak Ôbenne (=Istenben) tudom szeretni a
második családomat, és az egész emberiséget. Mivel ôket
nehezebb mindig szeretni, ebben segít a kegyelem. Földi
családom legközelebbi tagja a lelkiatyám, mert ô mindazt
tudja, amit csak Jézusnak mondok el. Mindent megbocsát, sôt
el is felejt, Krisztus végtelen irgalmából.
97.ápr.15. Szerdán éjjel itthon a hétfájdalmas rózsafüzért
imádkoztam. Épp a 6.titoknál jártam, amikor a Szûzanya
ezeket mondta a lelkemben: ”Mint ahogy Szent Fiam meghalt
Testét ölembe helyezték, úgy fognak meghalni az ifjak, és az
anyák még el sem temethetik ôket. Ítélet alá kerül ez a világ,
mert nem akar megtérni Istenéhez. Szent Fiam megtisztítja a
földet. Imádkozz el naponta a hétfájdalmas rózsafüzéren kívül
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még 5 Üdvözlégyet Szent Fiam 5 Szent Sebére való tisztelettel,
az 5 fájdalmas titokkal, a világ békéjéért! Írd le mindazt, amit
mondtam neked!” Jézusom kérésemre megerôsítette: ”Valóban
Édesanyánk mondta.” Újabb kérésemre a Szentírásból is megerôsítette. A 149. zsoltár szavaival válaszolt: ”Mert gyönyörködik népében az Úr, gyôzelemmel ékesíti fel az elnyomottakat.
Vígadnak a hívek e dicsôségben, ujjonganak pihenôhelyükön.
Szájuk Istent magasztalja, kezükben kétélû kard van. Bosszút
állnak a népeken, megfenyítik a nemzeteket. Láncra verik királyaikat, vasbilincsbe elôkelôiket. Így hajtják végre rajtuk az ítéletet, amely meg van írva. Dicsô dolog lesz ez az Úr minden hívének. Dicsérjétek az Urat!” Másnap még mindig az üzenet
hatása alatt a mennyei Édesatyához imádkoztam. Ô ezeket
mondta: ”Mint ahogy a testet a fájdalmas mûtét gyógyítja meg,
úgy az Én beavatkozásom kiirtja a bûnt, és megtéríti a lelkeket.
Bízzál Bennem, mert mindent a lelketek (=az egész emberiség
lelkének a) javára cselekszem.”
97.ápr.19. Szentmisén, szentáldozáskor Jézus: ”A szerzetesi
fogadalomtétel nagyon fontos. Légy pontos holnap!” (Ekkor
beszéltük meg az idôpontot.)
97.ápr.20. Itthon rózsafüzér ima közben a Szûzanya:
”Imádkozz a szegény bûnösökért! Atyám karja nagyon súlyosan fenyít. Nagyon megsértették és megszomorították a Szentháromságot. Kiváltották az Atya jogos haragját. Imádkozz a
lelkekért! ”
97.ápr.24. Csütörtök esti szentmisén szentáldozáskor ezt
mondtam Jézusnak: Imádott édes jó Jézusom, úgy szeretnék
már Nálad lenni! Jézus: ”Most is a karjaim között vagy. (De
nem látlak.) Akarod érezni? (Ó nagyon!) Érezd! (Éreztem, mint
az újszülött kisded, hogy Ô - a hatalmas végtelen Szeretet a
karjaiban tart. Kimondhatatlan édesség, békesség és szeretet
járta át a lelkemet.) Egy örökkévalóságon át fogod érezni, hogy
szeretô karjaimban tartalak.”
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97.ápr.25. Péntek esti szentmisén szentáldozáskor Jézus: ”Készülj kitörô örömmel! Ha hiszed, hogy Én vagyok a legfôbb jó
- azért, mert nektek adom az örök életet - akkor ezt az életet
nagyon boldogan fogadd, és vágyakozz rá! Szent Vérem a te
Kincsed, szeretetem záloga. E Vér a te belépôd országomba. E
Vért magaddal viszed az örök életre. E Vér nélkül nem léphetnél be országomba. Az Én Vérem az egyetlen fizetôeszköz,
amely lelkeden csillog. Szívemet adom neked, amely a te menedéked az örök haláltól. Szent Szívem üdvösséged záloga. Nem
mondalak téged szolgának, hanem testvéremnek, Atyám kicsi
gyermekének, akit Isten Atyai Szívére ölel. Lehetôleg minden
nap áldozz! Egyetlen szentáldozásod több lelket ment meg,
mint az összes üzenetem leírása. De csak akkor, ha Nekem való
engedelmességbôl teszed.”
97.ápr.30.Szerda.Szentmisén,szentáldozáskor
Jézus:
”Homlokodon Vérem cseppje ragyog. Szívedbe akarok térni,
az Én otthonomba. Én vagyok parányi szíved boldog Királya.
Engedelmességedért jutalmazlak meg. Az engedelmesség a
legnagyobb érték a számomra.”
97.máj.2. Elsô pénteki szentmise. (Fiamtól anyák napjára azt
az ajándékot kértem, hogy jöjjön el velem a litániára és a
szentmisére elsô pénteken és elsô szombaton. Eljött.) Jézus:
”Köszönöm, hogy ezt kérted fiadtól. Nagyon megörvendeztetted Szívemet. Megjutalmazlak érte a mennyben. Most annak az
örömnek az ezredrészét sem tudnád elviselni, amit országomban készítettem neked. A lélek, akiért imádkozod a rózsafüzért, meg fog térni Egyházamba. Ez lesz születésnapi ajándékod.” (Végtelenül boldog voltam.)
97.máj.3. Itthon a Szûzanya: ”Jézusom nagyon nagy örömet
(=kincset) tartogat számodra, amit csak a mennyben fogsz
megtudni. Vágyakozz ide nagyon! De a földön is veled
vagyok.”
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97.máj.5. Szentmisén: A sátán nem hagyott figyelni, folyamatosan kísértett. Elmondtam az ördögûzô imát. Kértem Szûzanyámat, hogy tapossa el a kígyót, és Szent Mihály fôangyalt,
hogy taszítsa az összes ördögöt a pokolba. Az imákkal egyidôben megszûnt a kísértés. Jézus : ”Áldozataiddal és vágyaiddal
lelkeket mentesz. Mint ahogyan a szökôkút felspricceli a vízcseppeket, úgy szállnak Hozzám az üdvözült lelkek. Légy boldog, amiért kiválasztottalak az áldozatra és az üdvösségre! Nagyon megörvendeztetsz, amikor szívedbe fogadsz. Szüntelenül
imádkozom érted Atyámhoz, mert a sátán nagy erôvel támad
rád szakadatlanul, hogy elbuktasson, és a kárhozatba taszítson. (Nagyon megköszöntem Jézusomnak és kértem a kegyelmet.) Megerôsítelek Szent Véremmel. Amíg a rózsafûzért
mondod, a sátán fején taposol. (Bárcsak állandóan
mondhatnám!) Minden erényes cselekedeteddel és egész
életviteleddel ezt teszed.”
97.máj.6. Szentmisén Jézus: ”Ó mily jó, hogy itt vagy
kislányom! Kiengesztelsz Engem sok bûnös és közömbös lélekért. Letörlöd véres verejtékemet, és nagyon megvigasztalsz
Engem. Ó mily kedves vagy számomra gyermekem! Lehajoltam, és felvettelek a sárból a szennybôl. Megtisztítottalak, és
táplálom lelkedet. Minden dolgodról a legnagyobb aprólékossággal Én gondoskodom. Minden pillanatban veled vagyok. Nem kérek mást, csak azt, hogy te Rám figyelj, érezd szeretetemet, és mondd el testvéreidnek, hogy mennyire szeretlek
titeket. Mondd meg gyermekeimnek, hogy ne az evilági
dolgokat hajszolják, mert azok mind cserben hagyják ôket.
Keressenek inkább Engem, az élet szerzôjét, és megtalálnak
(hisz bennük élek). Tôlem kapnak meg minden kincset, örömöt,
békét, mert mindezeket egyedül Én tudom nekik adni.”
97.máj.8. Csütörtök esti szentmisén szentáldozáskor Jézus:
”Szívemet adom neked, amely érted dobbant elôször, és érted
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döfte át a katona lándzsája. Légy mindenkor engedelmes, és
tartsd meg parancsaimat! Szent Véremmel erôsítelek meg,
hogy engedelmes légy mindhalálig. A legnagyobb dolog számomra az engedelmesség. Erre adtam nektek példát. Tudom,
hogy engedelmes gyermekem maradsz mindhalálig. Ezért
szeretlek oly nagyon.”
97.máj.9. Péntek esti szentmisén szentáldozáskor Jézus: ”Jöjj
szerelmes jegyesem, neked adom szívemet, mely osztatlanul a
tied. Ez visz fel a mennybe. Íme az Én Szent Vérem, mely érted
ontatott! Megerôsítelek vele, és a sátán nem vehet erôt rajtad.”
97.máj.12. Szentmisén Jézus: ”Nagy volt a lelked ára! Vigyázz
rá nagyon! Bûnt soha, még az életed árán se kövess el!
Hótiszta lelkedbe térek, melyet Szent Véremmel mostam meg.”
Ezt a szentmisét egyik ismerôsömért mutatták be. Az illetô 96ban halt meg, rengeteg szenvedés után. Kétszer megjelent
álmomban, ezért kértem érte szentmisét. Imádkoztam
Jézusomhoz, hogy valamit megtudjak róla, ha Ô jónak látja.
Abban a pillanatban hallottam ismerôsömet: ”Nagyon
szenvedek. Így fognak szenvedni mindazok, akik hozzám
hasonló módon élnek a földön. (Élettársi viszonyban élt 7 évig
egy elvált emberrel, akinek érvényes egyházi házasságkötése
volt.) Itt rettenetesen szenvedünk. A lélek mindent kibír. Még 40
évig kell itt lennem. (Ötven évesen halt meg.) A szentmise sokat
enyhít szenvedéseinken.”
Elszorul a szívem, ha arra gondolok, hogy ez az életforma manapság általános. Biztos vagyok benne, hogyha láthatnánk a
poklot, vagy a tisztítótüzet, még a legkisebb bûntôl is tartózkodnánk. De mennyei Édesatyánk megadja a hitet és a Szentlélek megvilágosítását mindazoknak, akik készek ennek a kegyelemnek a befogadására. Imádkozzunk, hogy a sötétben botorkáló testvéreink megnyissák lelkük ajtaját a Szentlélek
fénye elôtt.
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97.máj.13. Szentmisén Jézus: ”Szívedbe akarok térni, mert
megnyugszom benned. Én nem késlekedtem meghozni érted a
keresztáldozatot. Te is igyekezz jobban a szentmisére! Sérti
Atyámat, ha késel. (Bocsánatot kértem.) Már elfelejtettem.”
97.máj.17. Szombat du. 3 órakor itthon imádság közben a
mennyei Édesatya: (Kértem, hogy holnap ilyenkor letehessem
az örök fogadalmat a harmadrendbe.) ”Megadom neked, kislányom. Igen nagy örömömre szolgálsz. Igaz, hogy mindez az Én
kegyelmembôl van - te magad semmi vagy, hitvány bûnösnek
tartsd magadat - de mégis megdicsôíted nevemet. Nagy jutalmat kapsz Tôlem a mennyben. A földön az összes ember nem
rendelkezik annyi örömmel, mint amennyiben te fogsz részesülni a mennyben, sôt ezerszer, milliószor annyi boldogság vár
rád. Színem látása kimondhatatlan örömmel fog eltölteni,
ezenkívül neked adom mindazt a gazdagságot, amelyet Én birtokolok.” (Nem kértem mást, minthogy legszentebb színe elôtt
egy örökkévalóságon át hálát adjak végtelen irgalmáért,
szeretetéért, és hogy Szûzanyámmal, az angyalokkal és
szentekkel együtt szüntelen dicsôítsem az Ô Szent Nevét.)
”Megadom neked.”
97.máj.26. Hétfô. Szentmisén Jézus: ”Nagyon szeretem
papjaimat. Mondd meg testvéreimnek: Ne kritizálják ôket,
hanem imádkozzanak értük!” Itthon édes Szûzanyám: ”Mondj
el minden nap három üdvözlégyet a Szentlélek hívásával!
Akkor lemásolod az üzeneteket.”
97.máj.28. Szentmisén Jézus: ”Amikor hazajössz országomba,
véget ér minden szenvedésed. Letörlök szemedrôl minden
könnyet. Viseld türelemmel!” (Ettôl kezdve 1 héten át annyira
szenvedtem, hogy alig bírtam mozogni.)
97.jún.4. Itthon Jézus: ”Köszönöm jócselekedeteidet. Valahányszor jót teszel valakivel, Atyám azt mondja rád: Ez az Én
szeretett gyermekem, akiben kedvem telik. Nagyon szeretlek!”
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97.jún.5. Itthon.Varrni akartam. Ekkor Jézusom megszólalt a
lelkemben: ”Ne a testedet öltöztesd, hanem a lelkedet!”
Kértem, hogy vegye ki a szándékot a szívembôl. Megtette.
Ezután eszembe jutott, hogy teljesen fölösleges idôtöltés lett
volna, hisz van elegendô ruhám. Helyette lelki könyvet
olvastam. Ettôl nagyon boldog voltam.
97.jún.5. Szentségimádáson Jézus: ”Készítsd ünneplô
köntösödet! (Hogyan?) A szeretet jócselekedeteivel, szüntelen
Rámgondolással, teljes Rámhagyatkozással, szüntelen
imádsággal. Szakadj el teljesen mindattól, ami földi! Így nem
fogsz szenvedni a haláltól.”
97.jún.6. Jézus Szíve ünnepi szentmisén Jézus: ”Szívemet
adom neked, hogy lángra gyújtsa szívedet az irántam való
szeretetre. E szeretet és boldogság itt a földön kezdôdik, és a
mennyben tetôzik, és eltart örökkön-örökké.”
97.jún.11. Szentmisén,szentáldozáskor Jézus: ”Szívemet
adom neked, amely öröktôl fogva neked készíttetett, hogy
benne lakj; már itt a földön (a lelki életedben), és majd a
mennyben az örök végtelen szeretetben.” Még aznap itthon
imádkoztam Mennyei Atyához. Kértem a bûnöktôl való
megtisztulást a világ- és mindannyiunk számára. Mennyei
Édesatyám ezeket mondta: ”Mint ahogy az új bútort nem viszik
be a lakásba addig, amíg a régit ki nem dobták, és a helyét ki
nem takarították, úgy Én is megtisztítom a földet minden
bûntôl, szennytôl, mocsoktól. Azután pedig kiárasztom
Lelkemet, és megújítom a föld színét.”
97.jún.14. Szombat reggeli szentmisén szentáldozáskor
Jézus: ”Ahogy elhívtalak Egyházamba, úgy hívlak majd
Országomba. Egyházam a mennyország elôszobája. Azok a
híveim, akik tettekre váltják tanításaimat, boldogok. De a test
megakadályozza a látást (Isten színelátását). Ezért kell
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levetkôzni a testet, hogy beléphess Országomba. Akkor majd
meglátod dicsôségemet, és örömödnek nem lesz vége. És Én
fejedre teszem az örök élet koronáját. Írd le, amiket eszedbe
juttattam!” Ezek a következôk: Lelkileg érzékeltem, hogy a
szentmise alatt Isten színe elôtt állok, és boldog angyalaival és
szentjeivel egy közösséget alkotva hódolok elôtte. Isten és az
Ô országa nagyon közel volt, mintegy benne voltam, de a test,
mint egy függöny eltakarta mégis elôlem. Bár láthatatlanul, de
mégis egészen közel érzem a Szentháromságot, a
mennyországot. Úgy is mondhatnám, hogy a lelkemben, a
szívem szeretetében, az egész lényegemben - a tudatomban állandóan jelen van a legnagyobb aktivitásban kitörölhetetlenül. Mindez kimondhatatlan boldogsággal tölt el,
és egyre jobban vágyakozom a beteljesülésre. De ez nem
jelenti azt, hogy sürgetném az idôt, hanem teljes
ráhagyatkozással tökéletes békében Jézusomra bíztam
mindent. Hisz ígéretét egyedül Ô tudja beváltani.
97.jún.19. Szentmisén szentáldozáskor Jézus: ”Az a nap amelyen Magamhoz veszlek - olyan lesz számodra, mint amikor a sötétbôl kijössz a pirkadatba, a hajnalhasadásba, amely
egyre fényesebb lesz. Mindörökké beragyog az örök világosság, béke és boldogság. A Szentek Szentje fog ragyogásával beborítani, mindörökkön-örökké. Csillogni fogsz e drága fényben, mint a nyári égbolton a csillagok. Pompás lesz ez a látvány, hát még a szeretet, amiben részed lesz. Nagyon-nagyon
boldog leszel! Engedelmességed a legnagyobb mértékben engeszteli ki sérelmeimet, amelyeket a legsúlyosabb bûnök okoznak Nekem.”
97.jún.21. Szentmise Máriaremetén. Kedves lelkiatyám pappá
szentelésének 53. évfordulóján. A szentbeszédben annak
alátámasztására, hogy van túlvilág, lelkiatyám a következô
megtörtént esetet mondta el: ”Két rákos beteg nôvér két külön92

bözô kórházban feküdt. Az egyik reggel fél 6 órakor meghalt.
Egy közös ismerôs meglátogatta a másikat, aki érdeklôdött
testvére felôl. A látogató kitérô választ adott. Erre a beteg ezt
kérdezte: -Miért titkoljátok el, hogy testvérem meghalt? Ma
reggel 6 órakor ugyanis itt volt nálam. Láttam ôt álmomban,
hófehér ruhában fiatalon, és boldog volt. Azt mondta: -Nagyon
szép helyen vagyok. Még ma téged is magammal viszlek. Aznap
este 10 órakor a másik beteg is meghalt.”
97.jún.22. Szentmisén Jézus: ”Soha ne mondj rosszat
senkirôl senkinek. Mindig mindenkirôl csak jót mondj! Így Én
is csak a jócselekedeteidre fogok emlékezni örökké, amelyeket
földi életedben tettél. Fiadat is csak nagy szeretettel kritizáld,
és csak nevelési szándékkal. Ellenkezô esetben megölöd benne
a szeretetet. A kritika megöli a szeretetet. Lásd X leányomat. Ô
is csak jót mond mindenkirôl, és mindenkit menteget. (Kértem
a kegyelmet.) Megkapod.”
97.jún.24.Szentmisén, szentáldozáskor Jézus: ”Hatalmas
nagy erô az Én Szent Testem és Vérem, amelyet csak
(közvetlenül a halálod elôtt) fogsz megtapasztalni. Hirdesd ezt
mindenkinek!”
97.júl.2. Sarlósboldogasszony ünnepén, szentmisén,
szentáldozáskor Jézus: ”Szívemre ölellek, nagyon szeretlek!
Nagyon boldog vagyok, amiért így szereted és tiszteled Édesanyánkat. Szeresd és tiszteld továbbra is, és mondd gyakran a
rózsafüzért, amikor csak tudod!”
97.júl.7. Szentmisén, szentáldozáskor Jézus: ”Jöjj szerelmes
jegyesem! Szeretettôl lángoló Szívemet adom neked, hogy lángra lobbantsa pici szívedet. Azt akarom, hogy még jobban szeress (Engem és a Szentháromságot), hogy tökéletes légy a szeretetben. Ez a (lelki) vértanúság alapja. Nagyon szeretlek!
(Jézusom köszönöm, de olyan méltatlan vagyok a szeretetre.)
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Amikor szereted gyermekedet, gondolsz-e arra, hogy méltó-e
rá vagy nem? Én is így vagyok veled. Egyszerûen szeretlek,
mert az Enyém vagy. Elfogadlak olyannak, amilyen vagy, úgy
szeretlek, amilyen vagy, és üdvözítelek téged.”
97.júl.9. Szentmisén szentáldozáskor Jézus: ”Ne ragaszkodj
semmihez itt a földön! Gondold meg, milyen magányos és árva
lennél nélkülem! Éhen és szomjan halnál a pusztában (= a lelki
sivárságban). Örök életre buzgó forrást fakasztottam lelkedben; a hit fénye, a remény diadala és a szeretet üdvössége által.” Aznap híreket hallgattam. A rádió bemondta, hogy
többszáz éve nem emlékeznek ekkora árvízre, mint amilyen
most Lengyelországban van. Az ország 1/10-e, 50 város van
víz alatt. Nagyon szomorú voltam. Imádkoztam a szerencsétlenül járt emberekért. Ekkor mennyei Atyám megszólalt a
lelkemben: ”Emlékezz vissza arra, amit Szent Fiam mondott
neked: Mint ahogy lábbal tiporják szeretetemet, úgy fogom
eltaposni anyagi jólétüket. Elkezdtem megítélni a világot. Meg
fogom tisztítani a bûntôl, hogy megmentsem a lelkeket. Ez
elkerülhetetlen szenvedésekkel jár, ha nem tér meg az
emberiség. Mindaz beteljesedik, amiket mondtam neked.”
97.júl.13.Szentmisén Jézus: ”Éld át a hétfájdalmas rózsafüzér
titkait, amikor imádkozod! Szûzanyánk fájdalmát, és az Én
haláltusámat. (Kértem a kegyelmet, hogy a vértanúk végtelen,
tökéletes szeretetével imádjam a Szentháromságot, Hozzá
méltó módon. Kértem a segítséget, hogy kibírjam ezt a
szenvedést.) Megkapod.”
(Az ”Olvasó Szûz Mária hét fájdalmáról” az imák között a
208-209. oldalon található.)
97.júl.17.Szentmise elején Jézus: ”Ajánld fel ezt a szentmisét
hálaadásul azért, hogy megírtad üzeneteimet, és könyörgésül a
kiadásért! (Megtettem.) Mindent megadok neked.”(Ez az elsô
kiadás elôtt volt.)
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97.júl.18. Szentmise elején Jézus: ” Köszönöm, hogy megírtad
üzeneteimet. Nagy jutalmat kapsz Tôlem a mennyben. (Hálát
adtam.) A mai szentmisét ajánld fel papjaimért! (Megtettem.
Fölajánlhatom-e a szerzetesekért is?) Igen. (A világ végezetéig
élô összes lelkekért is?) Igen. Nem kap kevesebb kegyelmet
senki, bármennyiért is ajánlod fel. Kegyelmem végtelen. Nagy
szükségem van papjaimra. X papomnak az édesanyja
hamarosan meghal. Ô megéri a nagy tisztítást (=szenvedést).
Sokat fog segíteni másokon (elsôsorban lelkileg). Nagyon
gazdagon fog megérkezni országomba.” (A pap édesanyja
júl.22.-én meghalt.)
1997.júl.21. Szentmisén Jézus: ”Gondolj gyakrabban Rám, és
arra a feladatra, amelyet rád bíztam! Akkor kiadatod
üzeneteimet és elvégzel minden munkádat. Megajándékozlak a
hit fényével, hogy fényességemben járj. A remény diadalával,
hogy Belém táplált reményed diadalt arasson. Szeretetemmel,
amely üdvözít téged.”
97.júl.23. Esti szentmisén imádkoztam és Jézusom indítására
felajánlottam a szentmisét az üzenetek kiadásáért. Jézus:
”Elvezetlek hamarosan ahhoz az emberhez, aki segítségedre
lesz. Hívd fel telefonon X-et, ô megmondja ki az. Írd le utólag,
amit kifelejtettél (=Jézus üzeneteit), Én ösztönözlek rá.” Még
aznap este beszéltem azzal a teológussal, akit Jézusom említett,
és minden segítséget megígért nekem. Nagyon boldog voltam,
úgy tûnt, mint egy álom beteljesülése.
97.aug.3.Szentmisén, szentáldozás után Jézus túláradó
szeretettel mondta: ” Szívem lesz lakásod a mennyben. Szívem
valóságos csodavár. Azok lakhatnak benne, akik a földön teljes
szívükbôl szerettek, gyakran járultak a szentségekhez
(=szentgyónás, szentáldozás), és Irántam való szeretetbôl
átadták életüket Nekem. Szívemben leszel a legboldogabb a
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mennyben. Természetesen ki-bejárhatsz, tetszésed szerint.
Mindig visszafogadlak. Nagyon szeretlek. Szívem a legszebb és
a legszentebb hely számodra. Írd le mindazokat a gondolatokat, amiket Tôlem kaptál.” Ezek a következôk: Nagyon
boldog vagyok, amikor arra gondolok, hogy hazamehetek a
mennybe. Úgy érzem magam, mint a rab, aki kiszabadulásának
napját várja. Végtelenül szeretem és imádom a legszentebb
Szentháromságot. Kimondhatatlanul vágyódom Istenem
színelátására. A legnagyobb öröm számomra az a boldog tudat
és remény, hogy ez be fog teljesülni. Valahányszor erre
gondolok, mindig mosolygok.
Még aznap este itthon imádkoztam. Megköszöntem mennyei
Édesatyámnak, hogy megismertethetem, és megszerettethetem
Ôt az emberekkel. Erre így válaszolt: ”Ne bízd el magad! Ez
irgalmasságom nagy mûve. Minden az Én érdemem. Inkább
adj hálát azért, hogy téged, legméltatlanabbat választottalak ki
erre a magasztos küldetésre (=arra, hogy megírd a
Szentháromság üzeneteit).” A legmélyebb alázattal adtam hálát
minden kegyelmi ajándékért.
97.aug.4. Szentmisén, szentáldozáskor és után Jézus:
”Szívemet adom neked. Szívem a legcsodálatosabb ”Hely” országomban. Források fakadnak Benne, amelyek kristálytiszta
patakként ömlenek alá. Mindazon kincsek és boldogságok kincsesháza, melyekre a lelkek vágyakozhatnak. Megszámlálhatatlan angyali seregek és üdvözült (=emberi) lelkek lakóhelye.
Szívem kimondhatatlan gyönyörûségek otthona.”
Otthon még aznap este a rózsafüzért mondtam. Nagyon fáradt
voltam, állandóan elkalandoztak a gondolataim, ezért mindig
újra kezdtem. Többszöri kísérlet után kértem Jézusomat és
Szûzanyámat, hogy segítsenek elmondani. Ekkor Jézusom a
lelkemben ezt mondta: ”Ne ismételgesd újra, folytasd tovább!
Már a puszta szándékodat is elfogadtam.” Boldogan adtam hálát.
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97.aug.5. Belsô indításra elmentem az aznapi szentmise után
templomunk imaközösségébe. Az elején kötetlenül beszélgettünk. Egy idôs bácsi elmondta, hogy ô nehezen tudja elfogadni
Szûzanyánk szûzi tisztaságát, mármint Jézus megszületése
után, hisz házasságban élt Szent Józseffel. Ezt a protestáns
teológusok is így mondták a rádióban. Mi - a közösség tagjai mondtuk, hogy fogadja el a katolikus egyház tanítását - lévén
ô is katolikus - miszerint Szûzanyánk egész életében tiszta szûz
maradt. Ezután egyénileg hangosan imádkoztunk. Ima közben
mintegy fénysugár világította meg a tudatomat a Szentlélek
által Szûzanyámra és Szent Józsefre vonatkozóan. A Szentlélek
így imádkozott általam: ”Hôn imádott örök Édesatyám,
dicsôséges Szentháromság! Hálát adok Neked azért, hogy
teremtettél a világba olyan férfiakat és nôket, akik megismervén Téged és a Te szeretetedet - irántad való
szeretetbôl lemondtak az evilági élet összes élvezetérôl. Ôk a
mi szerzeteseink, akik a szûzi tisztaságot választották, mint
életformát, hogy ezáltal is az önmegtagadás szellemében
teljességgel átadják magukat Neked, a Te magasztos
szolgálatodra. Kérlek Szentlélek Úristen világosítsd meg a mi
tökéletlen elménket, hogy felfogjuk, és elfogadjuk édes
Szûzanyánk és tisztaságos Jegyese mindhalálig való szûzi
tisztaságát, hisz ôk saját szemükkel láthatták és kezük munkája
által szolgálhatták a legédesebb isteni Gyermeket, az emberi
testet öltött második isteni Személyt, Jézus Krisztust. A
Gyermek köztük élt, és annyi édességgel és örömmel halmozta
el ôket, hogy Iránta való szeretetbôl megvetettek minden
evilági élvezetet, mert az ô magasztos boldogságukhoz föl sem
értek a földi dolgok. Magukról teljesen megfeledkezve egy
állandó Isten - imádásban éltek. Egész életük egyetlen
szeretetszolgálat volt. Hálát adok Neked Szentlélek Úristen,
Aki nem hagyod a sötétség homályában azokat, akik nyitottak
a Te igazságodnak elfogadására.” Ámen.
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Ezután a testvérek pillantásaiból éreztem örömüket és a
hitükben való megerôsödést. Hála és dicsôség legyen a
legszentebb Szentháromságnak! Ámen. Mi, szerzetesek
világító fáklyák vagyunk a láthatatlan, de mégis jelenlevô Úr
Jézus kezében. Sok kegyelmet kaptunk. Nagy a felelôsségünk!
Ima után háromszor is hálát adtam a Szentléleknek a
csodálatos vezetésért. Ô mindannyiszor megköszönte nekem,
hogy elmondtam, amit sugallt. Ezt nem akartam leírni, de Ô
kérte. Meghatódtam, hogy nekem, nyomorult méltatlannak a
harmadik isteni Személy megköszönte a szolgálatot. Ekkor
kezdtem fölfogni, hogy milyen szent dolog az alázat, amelyre
Jézusunk példát adott a földön, és még az Ô végtelen
dicsôségében is gyakorolja azt, a Szentlélek.
Ide vonatkozik életem egyik közelmúltban megtörtént
eseménye. Jézusom kérte, hogy írjam le a tanulság miatt.
Igazságtalanul megsértettek. Ez nekem nagyon fájt, és
bánkódtam. Majd drága Jézusom, mintegy a kezembe adott
egy tanító füzetet, melynek címe: Szemelvények Ft.P.Marcell
karmelita atya naplójából. Korábban a lelkiatyámtól kaptam.
Pont ezt a részt olvastam benne:
”Az alázat három foka: 1. Én vagyok a leghitványabb. 2.
Ôszintén óhajtom, hogy mindenki annak tartson. 3. ...hogy úgy
is bánjanak velem. El minden fölöslegessel: Szóban beszédben, evésben és ivásban. Alvásban, játékban - tréfában.”
Eszembe jutott drága Jézusom, Aki a csúfos keresztfán a
legmegvetettebb latrok között meghalván - megszentelte az
alázatot. Boldogan adtam hálát Neki a megaláztatásért, hisz az
Ô sorsában osztoztam. Nyomban helyreállt a lelki békém, és
imádkozni kezdtem ellenségeimért. Elhatároztam, hogy
ezentúl a lehetô legkevesebbet fogok beszélni - az elôbb idézett
tanítás szerint. Ha pedig újra szidni kezdenek, nem ellenkezek,
hanem magamban imádkozom. Hálát adok a megaláztatásért,
és kérem mindannyiónkra a Szentlélek megvilágosítását. A Jó
Atya adja meg valamennyiünk számára ehhez is a kegyelmet!
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97.aug.7.Szentmisén,szentáldozáskor Jézus: ”Neked adom
Szívemet! Elrejtelek Szívemben a sátán támadásai elôl. Erôtlen, sôt tehetetlen lesz veled szemben. Nemsokára szenvedni
fogsz, de különösen meg fogod tapasztalni állandó jelenlétemet. Lelkeket kapsz cserébe, akikkel találkozol majd dicsôségemben.”
97.aug.8.Szentmisén,szentáldozáskor Jézus: ”Neked adom
Szívemet, amely hazavisz a végtelen szeretet honába, országomba.” (Féltem a szenvedéstôl, amelyrôl az elôzô napon beszélt.) ”Ha nem akarod vállalni, nem kényszerítelek. Keresek
más alkalmas személyt, aki elfogadja - a lelkekért.” (Vállalom,
csupán a kegyelmet és a szeretetet kérem, hogy mindhalálig kitartsak.) ”Mindkettôt megadom neked, és megédesítem szenvedéseidet.” Hálát adtam.
Jézusom kérésére leírok két korábban kapott álmot, amelyet a
jövôre vonatkozóan kértem. Ezek kb. ez év tavaszán voltak.
1.Jézusom kérlek mutasd meg, milyen lesz a világ, amikor
hazaviszel, mire hagyom itt a gyermekemet. Álmomban egy
autóban ültünk, amelyet én vezettem. Négyen voltunk. A fiam
egyik barátjával, egy asszony, és én. A fiam kérte, hogy álljak
meg. Ô és a barátja kiszálltak. Nagyvárosi utcán voltunk,
amelyen hatalmas tömeg hömpölygött. A buszok nem tudtak
tôlük közlekedni, ezért leálltak. A tömegben volt a fiam, és az
az ismerôs pap, akirôl a 97.júl.18-i üzenetet kaptam - miszerint
az a pap megéri a nagy tisztítás (=szenvedés) idejét. Úgy tûnt
nekem, mintha forradalom készülôdött volna. Én egy szûk
utcába behajtottam - ez volt az egyetlen járható út - és
elmentem.
2.Éjjel mennyei Édesatyámat imádtam, engeszteltem. Ima
után álmot kértem Tôle a jövôre vonatkozóan. Ô szomorúan
csak ennyit válaszolt: ”Te akartad.” Álmomban egy vasúti
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pályaudvaron voltam. De csak sínek voltak, vonatok nem.
Körös-körül porig lerombolt házak. Csonttá fogyott
toprongyos szomorú férfiak talicskázták a sittet. Mindez
dermesztôen lehangoló volt.
97.aug.9. Szentmisén,szentáldozáskor Jézus: ”Szeress Engem
teljes szívedbôl, teljes lelkedbôl, teljes elmédbôl és minden
erôdbôl! Szomjazom a szeretetre. Nagyon megvígasztalsz
Engem. Bár a világban hemzsegnek teremtményeim, mégis
nagyon kevesen szeretnek Engem. Imádkozz, hogy
megismerjenek és szeressenek! Nagyon megenyhíti Atyámat
felajánló imád. Nagy kegyelmeket von le a földre. Ha tudod,
naponta ne csak egyszer, hanem kétszer imádkozd el, lehetôleg
térden állva a fatimai Szûzanya szobra és keresztem elôtt!”
97.aug.10. Itthon egy megátalkodott lélekrôl, aki miatt sokat
bánkódom, Jézus ezeket mondta: ”Ne mondj neki (Rólam és
tanításomról) semmit! Valahányszor közölni akarsz vele valamit, imádkozz el ahelyett egy üdvözlégyet! Ez sokkal hatásosabb. Csak Anyám tudja leesdeni számára a kegyelmet, hogy
az Atya vonzza a lelkét. Ne gondolj a bûneire! Az ítélet az Én
feladatom. A tietek a szeretet. Gondolj jó cselekedeteire, és
akard ôt szeretni. A jó tetteit is magával hozza, ezekért üdvözítem. A Szentháromság végtelen tiszta szentsége elôtt sokkal
utálatosabb a bûn, mint az emberek elôtt. Mi mégis szeretünk
titeket. Te is szeress mindenkit! Neked csak szeretni szabad!!!”
97.aug.11.Szentmisén szentáldozás után Jézus: ”Az örömre, a
vígságra és a szeretetre teremtettelek titeket, nem erre a siralomvölgyre. Testvéreid mégis úgy ragaszkodnak minden darab
földgöröngyhöz, mintha nem is létezne az örök boldogság,
amelyet ígértem nektek. Pedig csak el kellene olvasni a szent
könyveket, a Bibliát, és kérni a hit kegyelmét!”
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97.aug.11.Itthon Jézus: ”Helytelenül mondod, amikor azt állítod, hogy a tisztítótûz és a pokol között csak az a különbség,
hogy az egyik véges, a másik végtelen. Lényeges minôségi különbség van a kettô között. Mind a szenvedô, mind az elkárhozott lelkeknek megadom a tökéletes ismeretet. A szenvedô
lelkek egész idô (=a tisztítôtûzben eltöltött idô) alatt bánják bûneiket, és hálát adnak Nekem nagy irgalmasságomért. Ezzel
szemben az elkárhozott lelkek pontosan tudják, hogy milyen
nagy Jót veszítettek el örökre, megismerik a teljes igazságot,
amiben nem hittek a földön, ezáltal megtudják, hogy a sátán
becsapta ôket. Gyûlölik a sátánt, Engem és mindenkit. De nem
tudják megbánni bûneiket, mert megátalkodtak bennük. Olyan
ez, mint amikor a test meghal, megmerevedik, és örökre úgy
marad, azaz nem tud a helyzetén változtatni. Ugyanígy van a
lélekkel is. Ha elutasítja a kegyelmet, megmarad bûnében. A
test még él, de a lélek már halott. Ha földi életében nem tér
meg, örökre halott marad. Ez a kárhozat, melynek szenvedése
akkor jut el igazi tetôfokára, amikor a lélek elhagyja a testet,
és szembesül az igazsággal (= a pokollal.)
97.aug.14.Szentmisén Jézus: ”Utánozd szent Terézkét!
Ragadd meg a pillanatokat, és gyakorold a szeretet
jócselekedeteit és az alázatot! Ma sem sikerült. Nem kellett
volna visszaválaszolnod.” (Kérlek segíts!) ”Segítek.” A
Szûzanya: ”Atyám keze súlyosan fenyít. Ha nem tér meg a
világ, nagy természeti katasztrófák lesznek, forrongások és
háborúk.” Ekkor a Szentlélek végtelen szeretettel így
imádkozott bennem: ”Jó Atyám, Jézusom könyörgök a
magzatokért, hogy szüleik és családjaik szeretettel fogadják
ôket, akik a Te szeretetedbôl fogant új életek. Ôáltaluk akarod
megajándékozni családjaikat, hogy boldogabb, szebb és
teljesebb életet éljenek.” (Az emberi lét csak akkor teljes, ha
Teremtôje akaratát teszi.) Jézus: ”Ajánld fel a mai szentmisét a
magzati életekért!” (Megtettem.) ”Sok magzat menekült meg.”
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(=Nem lettek gyilkosság áldozatai.) Istennek legyen hála! (A
Szentlélek e gyönyörû imája teljesen váratlanul ért, mert nem
gondoltam a magzatokra. Igaz, ilyenkor csak Istenre figyelek,
és semmi másra.)
97.aug.16. Itthon a mennyei Édesatya: ”Imádj Engem a legméltóságosabb Oltáriszentségi jelenlétben, Akit a szívedben
hordozol! Az egész Szentháromság együtt van az Oltáriszentségben. Imádj Engem teljes szívedbôl, és Én megajándékozlak
isteni színem látásával (a mennyben), amely boldogságod
csúcspontja lesz, és egy örökkévalóságon át nem tudsz betelni
vele.”
97.aug.18. Szentmisén szentáldozáskor Jézus: ”Már fogantatásod elôtt szándékom volt veled.” (Hálát adtam a kegyelmekért.)
97.aug.20.Itthon ebéd után Jézus: ”Jól laktál, és nem kívánsz
többet enni. Amikor országomba jössz, betelsz minden jóval, és
nem vágyódsz többé visszatérni a földre. Csak azok kívánkoznak vissza, akik a tisztítótûzbe vagy a pokolba jutottak. Szeretnének javítani sorsukon, de már nem tudnak. Akik viszont
engedelmeskedtek Nekem a földön, jól végzett munkájuk gyümölcsét élvezik örökké a mennyben. Vágyakozz Hozzám, és Én
minden vágyadat felülmúlóan megajándékozlak téged!”
97.aug.21.Itthon amikor reggeliztem, a pohár szélén egy
picinyke vízcsepp csillogott. Jézus megszólalt a lelkemben:
”Ekkora vagy, mint ez a pici vízcsepp. Én vagyok a nagy
Szeretet-óceán.” Akkor én semmi vagyok - feleltem. ”Nem, te
ember vagy, Én pedig Isten.”
97.aug.21.Szentmisén,szentáldozás elôtt Jézus: ”Szent
Véremmel itatlak, hogy megerôsítselek, hogy egykor majd
(=égi születésnapodon) keblemre öleljelek. A legnagyobb
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kincset, saját Magamat, Szívemet adom neked. Kell-e ennél
több? Szívem megnyitja elôtted országom kapuját, ahol minden
kincsem a tied.” Szentségimádás alatt Jézus: ”Szemléld Szívemet, amely az Oltáriszentség színe alatt van elrejtve. Szívem
valóságos kincsestárház. Szemléld végtelen szeretetemet, irgalmamat, jóságomat! Szívem szeretetének lángja beborítja az
eget és a földet. Nincs olyan teremtmény, amelyet meg ne érintene. Szeress te is mindenkit, és adj hálát jóért és rosszért egyaránt! Mert minden a javadra válik. Légy nagyon boldog! Sokan
cserélnének veled. Tudod, hogy ez csak keveseknek adatik meg.
(Az, hogy a lelkük a földrôl azonnal az égbe megy.) Nem azért,
mintha másoknak nem adnám meg a szükséges kegyelmeket,
hanem azért, mert nem fogadják be. Én nem vagyok személyválogató. Amikor megérkezel Atyámhoz, benned Rám fog ismerni, és végtelen szeretettel ölel keblére ezekkel a szavakkal: Ez
az Én szeretett gyermekem, akiben kedvem telik. De ne bízd el
magad! Én vagyok benned a Szentek Szentje. Alázkodj meg!
Nemcsak Elôttem, hanem az emberek elôtt is. Valahányszor
megaláznak Én értem, ujjongva adj hálát Nekem! Hozzám
leszel hasonló, Velem együtt szenvedsz. Gondolj arra, amikor
Engem megaláztak. Leköpdöstek, Arcul vertek, megrugdostak,
véresre ostoroztak kigúnyolva tövissel koronáztak, végül keresztre szegeztek. Oldalamat átszúrták, hogy utolsó csepp Vérem is elhagyja Testemet. Nagy volt a lelketek ára! Ezekre gondolj, amikor miattam bántanak! Hidd el, nem fog sérteni, de
csak akkor, ha mindvégig Engem szemlélsz. Mennyei édesség
és végtelen hála fogja betölteni lelkedet.” (Hálát adtam imádott édes jó Üdvözítômnek, és kértem a kegyelmet, hogy akaratát tegyem mindenkor.) Szentségimádás végén, amikor a pap
betette a legméltóságosabb Oltáriszentséget a tabernákulumba, ezt mondtam Jézusnak: Imádott Kincsem! Ha nem jönnél a
lelkembe, meghalnék utánad! Ô így válaszolt: ”Én is meghalnék a fájdalomtól, ha nem fogadnál a szívedbe.”
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97.aug.22. Szûz Mária Királynô ünnepi szentmisén Jézus:
”Idd az Én Szent Véremet és edd az Én Szent Testemet, amely
megerôsít téged. Fejezd be üzeneteim megírását, és adasd ki! ”
Váratlanul a Szentlélek így imádkozott bennem: ”Készíts fel
Uram a lelki vértanúságra, hogy a vértanúk szeretetével
imádjalak, szeresselek Téged!” Jézus: ”Megteszem.”
97.aug.24.Szentmisén Jézus: ”X papomnak adj majd a
megjelent könyvünkbôl! Y személynek ne adj!” (Csak azoknak
adhatok, akik be tudják fogadni.)
97.szept.1. Szentmisén szentáldozáskor Jézus: ”Szívemet
adom neked, amely megvigasztal téged. Szent Véremmel itatlak, hogy megerôsítselek. Amikor szenvedsz, szemlélj Engemet!
Adj hálát, hogy Velem együtt szenvedsz! Amíg Engem szemlélsz, nagy lelki békét, és örömöt nyersz általa. De mihelyst saját keserûségeidre gondolsz, és magadat sajnálod, süllyedni
kezdesz, mint Péter a habokban, és szenvedsz. Válassz! Viseld
türelemmel és nagy szeretettel szenvedéseidet! Ezek az Atya
ajándékai, melyek Hozzám hasonlóvá tesznek.”
97.szept.3. Itthon gondolkoztam, mi a lelki vértanúság. A
lelkemben Jézusom válaszolt: ”A lelki vértanúság mindazoknak a szenvedéseknek az elviselése, amely a szeretetlenségbôl
fakad. Abból a szeretetlenségbôl, amivel téged személyesen
bántanak, és abból amely Engem ér közvetlenül vagy közvetve.
Az Engem közvetlenül ért bûnök olyanok, mint pl. a hitetlenség,
a káromkodás és a Szentségtörés. Amikor téged miattam gyûlölnek, lenéznek vagy kigúnyolnak, akkor is Engem sértenek, de
közvetve. Minden emberi élet örök szeretetembôl fakad. Szeretetre teremtettelek. Akkor vagy boldog, ha szeretsz, és ha téged
szeretnek. Ahogy felbillen ez az egyensúly, azonnal lelki fájdalmat okoz.” Éjjel így imádkoztam: Hôn imádott mennyei örök
Édesatyám! Kérlek, mondd meg, mindent tetszésed szerint cse104

lekszem-e? Mit kell még megtennem, vagy másképp csinálnom? Ô így válaszolt:”Mindent örök tervem és akaratom
szerint csinálsz. Szent Fiam cselekszik általad. Amikor rád
nézek, Ôt ismerem fel benned.” (Örömkönnyek között adtam
hálát, és kértem továbbra is a kegyelmet.)
Jézusom megkért, hogy írjak le egy megtörtént esetet, hogy
mások tanuljanak belôle. Tizenhat éve történt: azt álmodtam,
hogy édesapám meghalt. Nagyon megrémültem. (Akkor még
nem láttam tisztán a lelki dolgokat, a halálban csupán az
elvesztést érzékeltem.) Meglátogattam apámat, és elmondtam
neki, mit álmodtam. Ô kinevetett, és azt mondta, hogy egészséges. Imádkoztam érte, hogy még éljen. Egy hónapon belül
influenzás lett. Mivel nemrég költöztek új városba anyámmal,
a háziorvos nem tudta, hogy apám gyógyszerérzékeny.
Megkérdezés nélkül beadott neki egy penicillin injekciót. Pár
órán belül a feje akkorára dagadt, mint egy nagy léggömb, és
fulladt. Anyám vitte kórházba. Én már csak ott láttam. Ijesztô
volt. Otthon sírva borultam le imádkozni. Kértem Jézusomat,
ne vigye még el. Hadd legyen a kisfiamnak nagypapája, fejezze be az építkezést, és éljen a család szeretetben. Apám 3 hét
múlva felgyógyult. Az orvos azt mondta, hogy nagyon kevés
volt rá az esélye. Hálát adtam a jó Istennek. Utána a családunkban elszabadult a pokol. Apám súlyos bûnben élt. Rengeteget
szenvedtünk. Végül elvált. Olyan volt ez az egész, mint egy élve temetés. Borzasztó lelki fájdalmakat éltem át. Ebbôl a példából megtanultam, hogy semmi áron nem szabad beleszólnunk Isten dolgaiba. Ô jobban tudja, mi nekünk a jó. Ô mindig
akkor szólítja magához a lelkünket, amikor a legközelebb
állunk az üdvösséghez. Így a legjobb, mind az eltávozó
személy, mind az itt maradottak számára. A szüleim házassága
mindig is boldogtalan volt. Az építkezés nagyon elfoglalta apámat, és így átmenetileg megváltozott. Ezt a jóra fordult állapotot akarta a jó Isten apám javára kihasználni. Ebbe szólt
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bele az én tudatlan és engedetlen szeretetem. Ma már egyetlen
pillanatot sem kérek sem pluszba, se mínuszba a földi életbôl
sem a magam, sem mások számára. Még a hozzám legközelebb álló személyek részére sem. Isten jobban szereti ôket,
mint én. A legfontosabb ima számomra a Miatyánk. Abból kihangsúlyozom: legyen meg a Te akaratod. A lelkem mindig
nyitott és kész Isten akaratának az elfogadására. Ez nem jelenti
azt, hogy nem imádkozhatunk a lelki-testi épségünkért,
pl.utazás elôtt. Ezt kötelességemnek is tartom. De minden
imám befejezése ez: Ne úgy legyen, amint én akarom, hanem
amint Te. Ámen.
97.szept.4.Csütörtök esti szentmisén Jézus: ”Ajánld föl a mai
szentmisét X-ért és Y-ért. Közel állnak a kárhozathoz. (Fölajánlottam.) Nem sikerül a sátán terve.” Szép piros Véreddel
öntözgettél...éneket énekeltük. Jézus mintegy válaszul mondta:
”Nagy volt a lelked ára...! ôrizkedj a bûnnek még az árnyékától is!” (Kértem a kegyelmet.) ”Nagyon szeretlek, karjaimban
tartalak.”
97.szept.5.Elsô pénteken, Jézus Szíve litánia után a Szentségi
áldáskor Jézus: ”Megáldalak a legszentebb Szentháromság túlcsorduló szeretetével és minden ajándékával.” Szûzanya: ”A
Szentség = a Szeretet. Én a szép Szeretet Anyja vagyok. ”A
pokolról, és arról, hogy ki kárhozik el: ”Az kárhozik el, aki nem
fogad el Isten kezébôl semmit, mert gyûlöli és megveti.
Emlékezz, amikor nagyon megsértett valaki, azt mondtad hogy
ha az ô kezébôl kellene elfogadnod a levegôt, inkább
megfulladnál. Azóta túljutottál ezen a problémán. Akik gyûlölik
és megvetik Istent, visszautasítják irgalmát és szeretetét.
Inkább a poklot választják.” Szentáldozáskor Jézus:”Fogadd
szívedbe Szent testemet és Véremet, ahányszor csak tudod!
Nagy örömök forrása lesz számodra a mennyben. Szívem
nagyon szeret téged, örökké boldoggá akar tenni. Ott állandó
szeretet és öröm lesz.”
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97.szept. 6. A Szûzanya medjugorjei üzeneteiben a szív imáját
kéri tôlünk. Megkértem égi Édesanyámat, mondja el, milyen ez
az ima. Miután elmagyarázta, határozottan kérte, hogy adjam
közre. Ez az ima a 206. oldalon olvasható.
97.szept. 15. Itthon.Kísértésekben a Szûzanya: ”Amint közelít
feléd a sátán, (pl. szennyes gondolatokkal) azonnal fuss el
elôle, mert fertelmesen rút.” Jézus: ”Mondj neki nemet!
Szabad akaratot kaptál. Rajtad múlik. Ha ellenállsz neki, és
imádkozol, tehetetlen veled szemben. Gondolj arra a nagy
boldogságra, amit ígértem neked. Elmélkedj Szûzanyánk hét
fájdalmáról keresztem alatt! Szemléld az Én kereszthalálomat,
mily nagy árat fizettem a lelkedért! Ha ezeket teszed, azonnal
elhagy a kísértô gonosz lélek.” A mennyei Édesatya: ”Gyönyörködtem harcodban. Megdicsôítetted Nevemet és érdemeket
szereztél magadnak.” A Szentlélek indítására a kísértés alatt
szentelt vízzel ötször keresztet vetettem Jézusom 5 Szent Sebe
tiszteletére a feszület elôtt. Imádkoztam az ördögûzô imát, a
Szentlélek himnuszát és a hétfájdalmas rózsafüzért. Amint
elmélyültem édes Üdvözítôm és fájdalmas Szûzanyám
kínszenvedéseiben, azonnal elhagyott a gonosz lélek. Jézus
Szent Sebeibe kell helyezni magunkat, oda nem jöhet utánunk.
Amint tudtam, azonnal meggyóntam, hogyha netán
elkalandoztak volna a gondolataim, ezzel se sértsem meg a
Szentháromságot és a Szûzanyát.
97.szept.16.Szentmisén Jézus: ”Nem vagy evilágból való. Ne
a test, hanem a lélek szerint élj! Megszabadítalak a gonosztól,
a sátán kísértéseitôl. Ne keresd azt, ami a tiéd! Keresd azt, ami
az Enyém! Áldozz fel Értem mindent! Egész életedet, mondj le
a legkedvesebbrôl is! Én többet tudok adni neked, mint te
magadnak. Gondolj erre gyakran, különösen a kísértésekben!”
97.szept.23. Éjjel itthon Szûzanyám válasza könnyeimre: ” Az
Én Szent Fiam is szenvedett. A te számodra is az volt a
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legnagyobb jó, hogy szenvedtél. Ezáltal léptél az életszentség
útjára. Akiért most imádkozol, ôt is a szenvedések segítik el a
keskeny ösvényre, amely az örök életre vezet. Így fogod ôt a
szentek sorában látni a mennyben, és vele együtt fogsz örülni
annak a sok megtért léleknek, akik hinni fognak Szent Fiam
üzeneteiben, amelyeket te írtál le. Gondold meg: egy
teremtmény számára nincs nagyobb méltóság és kitüntetés,
mint együtt lenni Alkotójával, azaz Istenével. ôt színrôl színre
látni, és részesedni dicsôségében.”
97.szept.24.Szentmisén Jézus: ”A sátán dühödt erôvel támad.
Szívembe és Sebeimbe rejtelek, ahol nem ér utol. Néha megengedem, hogy kísértsen, de csak azért, hogy kegyelmembôl eltaposd, növeld dicsôségemet, és Én általad lelkeket mentsek az
örök életre. Légy állhatatos, tarts ki mindhalálig!”
97.szept.25.Itthon. Gyönyörû idô volt, az ablakon besütött a
nap. Hálát adtam Jézusnak a napfényért és az otthonomért. A
lelkemben így válaszolt: ”Hát még ha azt látnád, amit országomban készítettem neked! Sírnál a vágytól, hogy mielôbb ott
lehess. Gyönyörû üvegpalotád van hatalmas kerttel. Itt fogod
vendégül látni mindazokat a lelkeket, akiket életáldozatod által
mentettél meg kegyelmembôl az örök kárhozattól. Számtalan
sokan vannak. Nem tudnád megszámolni.” (Nagyon boldogan
adtam hálát a kegyelmekért. Egyben megértettem, hogy a
mennyben minden üdvözült léleknek akkora háza lesz,
amennyi lelket visz magával.)
97.szept.28.Esztergomban,Mindszenty atya sírjánál;
Mindszenty atya: ”Imádkozz magyar hazánkért! Fôleg a
kicsinyek életéért (=gyermekek és fiatalok). Felajánlásaidat
Magyarországért is tedd! Gondolj többet magyar hazánkra, az
ifjúságra! Szüntelenül imádkozom értetek (a mennyben).
Minden magyar közbenjáró papja vagyok.”
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97.szept.30.Szentmisén Jézus: ”Légy állhatatos gondolataidban is! Amikor elérkezik az ideje, lelked kirepül testedbôl, mint
egy elnyûtt ruhából, és eljut oda, ahová a test nem léphet be.
(Az örök boldogságba, Isten színelátására.) Minden szépség
alapja a szeretet. Minden boldogság a szeretetben gyökerezik.
Az önfeledt, önzetlen szeretet maga a tökéletes lét. A szeretet
magába foglalja az önfeláldozást, az engedelmességet és a
tisztaságot is. Megkapsz mindent, ami a lelked javára válik.
Bízzál Bennem! Hitedet felváltja a szemlélés, reményedet pedig
a beteljesülés. Merülj el szeretetemben, és mindörökké
megmarad a szeretet!” Itthon imádkoztam, közben felnéztem
egy szentképre, amelyen a Szûzanya tartja karjaiban újszülött
Kisdedét. Egy pillanatra úgy tûnt nekem, hogy a Gyermek
halott. Megrémültem. Mintegy kérdôen az irgalmas Jézus
képre néztem. Jézus a lelkemben válaszolt: ”Valahányszor
beengeded a bûnös gondolatokat a lelkedbe, Én mindannyiszor
meghalok benned.” Sírva kértem bocsánatot. Megígértem,
hogy ha a sátán kísért, azonnal Jézusomhoz futok. Egyben
kértem az állhatatosság kegyelmét.
97.okt.2.Szent ôrzôangyalok ünnepi szentmisén Jézus:
”Lelkeden Szent Vérem cseppjei ragyognak, mint csillogó rubin kövek. Szent Testem vétele által egyre jobban áthasonulsz
Belém.” Ôrangyalom, (akit kicsinek gondoltam): ”Sokkal nagyobb vagyok, mint te. Kérd égi Édesanyádat, hogy ékesítse fel
lelked ruháját erényeinek szépségével, mielôtt a szalonba
lépsz.” (Kértem a kegyelmet.) Égi Édesanyám: ”Megteszem.”
Jézus: ”Ajánld föl a mai szentmisét X gyermekemért!” (Megtettem.) ”Megkapja a szükséges kegyelmeket.” Kértem Szûzanyámat, a szent angyalokat és a szenteket, hogy jöjjenek le az
és nyomorúságos kicsi szívembe, hogy velük együtt méltóképpen imádjam a legszentebb Szentháromságot, Aki a legméltóságosabb Oltáriszentségben parányi szívem Királya. Megkaptam. Kimondhatatlanul boldog voltam. Jézus: ”Nagyon boldog
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vagyok kicsi szívedben, amely állandó Szentségimádás
színhelye. ”

a Fiúnak és a Szentléleknek. Csak az ilyen lelkülettel elfogadott
szenvedés engeszteli ki jogos sérelmemet.”

1997. okt. 5. Szentmisén Jézus: ”Fogadd el a kísértéseket,
mint szenvedéseket a lelkekért! Engem is kísértett a sátán a
pusztában, még sokkal jobban, mint téged. Emlékszel, mit
mondott ôrangyalod? Kérd meg Szûzanyádat, ékesítse fel
lelked hófehér ruháját erényeinek szépségével. Édesanyám
legszebb ékessége szûzi tiszta teste, lelke. Neked is Hozzá
hasonlóan tisztának kell lenned! Ezért kapod a próbatételeket,
hogy legyen alkalmad nemet mondani a sátánnak.
Megjutalmazlak állhatatosságodért. Boldog vagyok
lelkedben.”

1997. okt. 10. Szentmisén szentáldozáskor Jézus: ”Neked
adom Szent Testemet és Véremet, hogy megerôsítselek. Engedd,
hogy vezekeljek általad! Mindent Én engedek meg. Ne
szomorítsd Szívemet, fogadd szeretettel vezeklésedet!”
Szûzanya: ”Minden Szent Fiam akaratából van. A sátán csak
annyit tehet, amennyit megenged neki.”
Jézus: ”Üzeneteim hatására sok lélek tér meg. Ellenfelem
azért akar elbuktatni, hogy hitelét veszítse írásod. De Én veled
vagyok. Az emberek, akik olvasni fogják, nagy szeretetem láttán még több bizalommal lesznek Irántam és jobban hisznek.
Akiért imádkozol, annak a lelkét is vezeklésed menti meg az
örök kárhozattól.”

1997. okt. 8. Itthon Jézus: ”Az Énekek énekét írattam le veled
a te nyelveden, a XX. század nyelvén. Mindvégig az áll benne,
hogy szeretlek. Ki kapott rajtad kívül ekkora kegyelmet? Olvastál-e már ehhez hasonló szeretetvallomást? (Nem.) A sátán kikért Tôlem, mint Jóbot. Azt mondta: Lássuk, hûséges lesz-e
Hozzád? Viszont szeret-e majd Téged? Majd elbukik az elsô alkalommal! Megengedtem neki, hogy megkísértsen. Féltve ôrzöm lelked-tested minden rezdülését. Kioktatlak, felvilágosítalak, tanítalak. Nem buktál el. Féltékenyen szeretô Istened
vagyok. Szeress viszont Engem! Légy hûséges és állhatatos!
Mondj neki mindig mindenre nemet! Én erôsítelek! Gyönyörködöm harcodban. Ez az Én diadalom is. Bebizonyítom
ellenfelemnek, hogy van még teremtmény, aki szeret.”
Sírva borultam Édes Jézusom lába elé. Megvallottam Neki
Iránta érzett forró szeretetemet. Megfogadtam, hogy
mindvégig hûséges leszek Hozzá, bármennyit is kell Érte
szenvednem. Egyben kértem a kegyelmet. Végtelen boldogság
és béke járta át szívemet. Jézus: ”A kísértésekben mondd:
Köszönöm Uram. Hálát adok Neked. Szívesen elfogadom
Irántad való szeretetembôl és a lelkekért. Dicsôség az Atyának
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1997. okt. 11. Itthon Jézus: ”Elfogadod-e ezt a vezeklést
egész életedre? Nagyon sok lélek térne meg.”
-Igen. De ugye Te mindvégig velem maradsz?
”Igen. Csak úgy fogod elviselni, ha szüntelenül szeretsz és
dicsôítesz Engem, és hálát adsz a kegyelmekért. Velem
egyesített engesztelésed rengeteg lelket ment meg az örök
kárhozattól. Nagyon szeretlek. Majd csak a mennyben tudod
meg, milyen nagy dolgokat cselekszem. Add át Nekem egész
lényedet, hogy általad Én engeszteljem ki az isteni
igazságosságot. Felfogni sem tudod, milyen nagy örömöm telik
benne, mert ennek rengeteg jó gyümölcse lesz.”
-Imádott Kincsem, édes jó Jézusom! Végy teljességgel
birtokodba engem. Visszaadom Neked mindazt, amit Tôled
kaptam. Csak az irántad való szeretetet kérem és a kegyelmet,
hogy mindhalálig hûséges maradjak a Hozzád való szent
engedelmességben és a szeretetben. Megköszönöm, hogy
elfogadtad életemet.
Amióta átadtam életemet Jézusnak, hevesebben támad a
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gonosz. De a lelkem boldog és békességgel teljes. Elöntötte az
Isten iránti végtelen szeretet és hála.
”A végtelen Isten leszáll a tabernákulum csöndjébe, hogy
mindenhatóságában a parányi Oltáriszentségben teljességgel
odaadja magát teremtményének. Türelemmel arra vár, hogy
gyermeke is neki ajándékozza magát. Te is a teljességet adtad
Nekem, mivel nem tartottál meg magadnak semmit. Így most
már Én birtokollak téged és te Engem. Így vagyunk mi ketten
egy a Lélek szent titkában.”
Szentmisén Jézus: ”Elfogadtam vezeklésedet egész életedre.
Egyre nehezebb lesz, de Velem elviseled. Szent Véremmel itatlak, hogy mindhalálig engesztelj és fejedre tegyem az élet koronáját. Szívem szeretete ajándékozta neked a vezeklést. Hatalmas árat fizettem a lelkekért. Te is lelkeket kértél. Ez az ára.”

Csak ezután engedi meg a szenvedést. A sátán támadásairól
nem írhatok. Miután elmondtam lelki atyámnak, ô ezt válaszolta: ”Nagy kereszt.” Azóta minden éjjel és nappal is támad.
Gyakran eszembe jutnak Szûzanyám szavai Fatimában:
”Engeszteljetek a bûnösökért, mert sokan elkárhoznak, mivel
nincs, aki áldozatot hozzon értük.” Minél jobban közeledik égi
születésnapom, annál inkább vagyok keresztre szegezve a
Golgotán. De imádott Jézusommal való állandó együttlét
megerôsít, és megédesíti minden szenvedésemet. Így bár
engesztelô áldozat vagyok, mégis folytonos hálaadás és öröm
az egész életem.

Lisieux-i Kis Szent Teréz: ”Örülj és ujjongj! Adj hálát
szüntelen! Nagy kitüntetés. Isten elfogadott téged engesztelô
áldozatul. Én is vezekeltem hasonlóképpen.”

Jézus: ”Írd le, hogy papjaim beszéljenek gyakran (fôleg a
szentbeszédekben, amikor sok gyermekem hallgatja ôket), a
szentgyónás fontosságáról és az Oltáriszentségben való igaz
jelenlétemrôl. Rengeteget szenvedek a sok szentségtöréstôl.
Gyermekeim sokszor tudatlanul követik ezt el, mert nincs aki
figyelmeztesse ôket. A legtöbbjük csupán gyermekkorában
hallott tanításomról a hittan órán, amit az idôk folyamán és
mindennapi gondjaik közepette már rég elfelejtettek. Tôletek,
papjaimtól kérem majd ôket számon. Emlékeztetlek benneteket:
Aki többet kapott, annak többrôl kell számot adni.” Az elmúlt
2-3 évben több álmot is kaptam az Úr Jézustól, amelyek után
ébredésemkor mindig felszólított: ”Engesztelj!!!”

Kaszap István itthon: ”Az egész ég meghajolva nézi
vezeklésedet. Az Isten örül benned! ôt dicsôíted meg
szenvedéseid türelmes és állhatatos elviselésével. Fogadd nagy
örömmel és szeretettel a sátán támadásait, mint Isten drága
ajándékát és kitüntetését! Adj hálát érte és imádd ôt
szüntelen!” Kértem imáját, hogy mindhalálig kitartsak.
1997. okt. 14. Szentmisén Jézus: ”Szívemet adom neked,
amely felszítja szívedben az Irántam való szeretetet, hogy még
sokkal többet tudj engesztelni. Ez lesz rejtett lelki vértanúságod. Egész életedre eljegyeztelek a szenvedéssel. Nagyon megjutalmazlak érte a mennyben.”
Mielôtt Jézusom megengedi a sátánnak, hogy engem
támadjon, lelkemben mindig megkérdezi: ”Elfogadod?”
Válaszom: ”Igen. Irántad való szeretetbôl és a lelkekért.”
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Jézusom kérésére leírok néhány korábbi megtörtént eseményt:

Ezek az álmok a következôk: Egy templomban voltam, ahol
szentáldozáshoz álltak sorban az emberek. De bensôséges ima
helyett kannákból itták a bort, amivel leöntötték magukat, és
utána úgy fogadták az Úr Jézust a legméltóságosabb
Oltáriszentségben, mint bármilyen közönséges ételt. Én is
közöttük álltam. Nagyon szomorkodtam a látottakon.
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Határtalan szeretettel imádtam a legszentebb Szentháromságot,
és kimondhatatlan nagy szeretettel, hálával és tisztelettel
fogadtam a szívembe imádott Uramat Istenemet és
Mindenemet.
Más alkalommal mezítelen nôk jártak táncot a tabernákulum
elôtt, kivették a kelyhet, és a földre öntötték a legméltóságosabb Oltáriszentséget. Ezt csak távolabbról láttam, és igen elszörnyülködtem miatta, majd imádkoztam.
Máskor a szentélyben a tabernákulum elôtt állati ürüléket láttam. Nagyon felháborodtam miatta. Azon a napon, amikor ezt
álmodtam, a rádió bemondta, hogy betörtek egy templomba, és
megszentségtelenítették, bepiszkították.
Úgy gondolom, hogy nekünk katolikusoknak kellene
mindezeknek elejét venni. Mindenekelôtt jó életpéldánkkal, és
buzgóságunkkal. Miértünk bízik meg Urunk annyira, hogy
hagyja Magát kiszolgáltatni az Oltáriszentségben. Nekünk kell
Ôt megvédeni, mert mirajtunk fogja számon kérni. Naponta
imádkozzuk el az ördögûzô imát arra a szándékra, hogy a
legméltóságosabb Oltáriszentséget ne tudják megszentségteleníteni, és ne törjenek be templomainkba. Kérjük meg
Szent Mihály fôangyalt, hogy seregeivel állandóan védelmezze
imádott Urunk drága Szent Testét és Vérét, templomainkat és
papjainkat. Egyik alkalommal, amikor egy pap ismerôsöm
arról panaszkodott, hogy betörtek a templomba, akkor kérte a
lelkemben Jézus, hogy imádkozzunk erre a szándékra.
Jézusunk a mi szeretetünk által akarja az Oltáriszentség
védelmét, ezért kéri imánkat. Egyébként teljesen
kiszolgáltatottá lett értünk. Nagyon - nagyon szeressük és
imádjuk ÔT!!! A legméltóságosabb Oltáriszentségben annyira
kiszolgáltatja Magát nekünk embereknek, mint hóhérainak a
keresztfán. Rajtunk múlik, hogy szeretjük-e, vagy netán újra
keresztrefeszítik, ha méltatlanul fogadják ÔT. Kérjük a
Szentlelket a hívekre; és papjainkra, hogy gyakrabban
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figyelmeztessék a szentáldozáshoz járuló testvéreket a gyónás
fontosságára.
Kimondhatatlan vágyat éreztem, hogy megláthassam hôn
imádott Jézusom Szent Arcát, olyannak, amilyen földi életében
volt. Mindenestôl fogva méltatlannak éreztem erre a nagy
kegyelemre magamat, de ennek ellenére buzgón imádkoztam,
legalább egy éven keresztül. 1985-ben egyik lelki testvérem elhívott egy lelki gyakorlatra Leányfalura. Az elsô napon a turini
halotti lepelrôl készült filmet vetítették le. Ezt válasznak éreztem imámra. Olyan nagy hatással volt rám, hogy a vetítés után
bementem a szobámba, letérdeltem az ágyam mellé, és csak
némán folytak a könnyeim. Azt az érzést nehéz megfogalmazni. Úgy is lehet mondani, hogy egy kimondhatatlan hála és
szeretet tört fel belôlem. Ezután nem sokkal megláttam hôn
imádott Megváltóm élô Szent Arcának a képét, amelyet
számítógépes eljárással készítettek a turini lepelrôl. Azóta ez a
legkedvesebb képem. Az otthonomban több helyen is ki van
téve. Jézusom szeme beszél hozzám. Egyszer mosolyogni
látom, máskor szomorúnak. Ezért választottam a könyv
címlapjára is ezt a képet. Amikor bevittem az irodába, ahol
számítógépes eljárással lemásolták, és így került tovább a
nyomdába, a munka elkészülése után Jézusom azt mondta:
”Vigyél haza! Veled akarok maradni!” Boldogan vittem
magammal.
Az üzenetek hatására, és az Úr Jézus személyre szóló
meghívására a családtagjaim és a lelki testvérek közül is
többen visszatértek a római katolikus Egyházba. Egyik lelki
testvérem így lett - már évekkel ezelôtt - napi áldozó.
Egyszer egy idôs református néni - bár nagyon vágyott rá azért nem mert visszatérni a katolikus Egyházba, és így a
Szentségekhez járulni, mert nem akart engedetlen lenni ôseivel
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szemben, akik a protestáns vallást hagyták rá. Az ismerôs pap,
akivel errôl beszélt - a Szentlélekkel eltelve - ezt válaszolta
neki: ”Ôseid engedetlenségének bûnét teszed jóvá, ha
visszatérsz.” Az asszony fölfogta, és boldogan katolizált, a
Szentségekhez járult, majd nemsokára meghalt. A férje volt katolikus, akit nagyon szeretett, és özvegyen maradt.
Egy másik református ismerôsöm arra hivatkozott, amit
Szent Pál apostol leírt, miszerint mindenki maradjon ott ahol
van, - mármint a vallásra vonatkozóan. Megmagyaráztam neki,
hogy Szent Pál ezt közel két ezer évvel ezelôtt írta le. A
reformáció pedig mindössze ötszáz éves. Tehát a Krisztus
alapította Egyházból nem lett volna szabad kilépni. Ô is
megértette, és engedelmeskedett Jézus hívásának.
Az utcai szemetesbôl egy idôs ember szedegette ki az
ételmaradékokat. Nagyon megesett rajta a szívem. Péntek volt.
Ezen a napon böjtölni szoktam. Betettem tehát uzsonnára magamnak két szelet csupasz kenyeret, és néhány darab kekszet.
Mindezeket odaadtam az idôs embernek. Megkérdezte: - Nem
fog hiányozni? - Nem. Válaszoltam. Megköszönte. Majd a
kezébe nyomtam még száz forintot.(Ez akkor kb. 3-4 kg
kenyér ára lehetett.) Mindkettônk szeme könnyben úszott. Ô
csak ennyit rebegett: - Nagyon köszönöm. Az Isten áldja meg!
- Magát is! Válaszoltam, és érte imádkozva továbbmentem. Ha
mi, emberek tudnánk, mennyire meghallgatja az Úr a
nincstelenek fohászát! Három hét múlva annyi jutalmat kaptam
a munkahelyemen, mint két havi fizetésem. Azonnal tudtam,
hogy az idôs bácsi imájára válaszolt a jó Isten, Akit semmiben
sem lehet felülmúlni.
Egy ismerôsöm nagyon beteg volt. Kórházba készült, ahol
megmûtötték. Mielôtt bement, Jézus a lelkemben azt mondta: Adj neki pénzt! Visszaadom neked. Megbeszéltem Jézussal,
mennyit tudok adni. Ô jóvá hagyta. Odaadtam. Három hónap
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múlva a tizenötszörösét adta vissza egy nem várt fordulat által.
Ó, ha a gazdagok tudnák, hogy a legkamatozóbb befektetés a
rászorultakon való segítség! Persze csak úgy, ha azt önzetlen
szeretetbôl tesszük! Elég csupán a feleslegünkbôl adni. Vagy
egy kissé lejjebb fokozni nagyravágyó igényeinket. Bizton
állítom, nem lennének éhezô és nélkülözô emberek a föld
egyetlen zugában sem. Mindenki elégedett és boldog lenne,
mert éhezô lelkünket egyedül a Szeretet tudja kielégíteni!
Egy alkalommal egy nagyon fontos hivatalos papírt
kerestem. Már egy hete kutattam utána, de nem találtam.
Másnap reggel el kellett vinnem, ez volt a határidô. Ránéztem
Kaszap István fényképére, és kértem, segítsen megtalálni.
Nagyon meglepôen válaszolt: ”Még ma megtalálod
kishúgom.” Végtelenül örültem, hogy kishúgának nevezett.
”Ne csodálkozz ezen! Rengeteg testvéred van a mennyben, és
mi mindannyian a segítségedre vagyunk. Veled vagyunk, és
szeretünk téged.” Nagyon boldog voltam. De mondom, hogyan
találhatnám meg azt a papírt még ma, hisz pár perc múlva éjfél
lesz. Abban a pillanatban egy láthatatlan erô odavezetett a
szemközti polchoz. Benyúltam a könyvek tetejére, és már a
kezemben is volt a keresett papír. Könnyes szemmel adtam
hálát drága jó mennyei Édesatyámnak, és Kaszap István
testvéremnek, aki azóta is sokat segít nekem.
Számtalan hasonló eset adódik az életemben. Ha valamire
nem emlékszem, és csak egy fohászt mondok, azonnal
eszembe jut. Legtöbbször Szûzanyámat és Jézusomat kérem,
de kedves elhunyt családtagjaimat is, és mindig segítséget
kapok.
Még kislány voltam. A Keresztmamám nem hitt a
feltámadásban, mert földies gondolatvilágával sehogyan sem
tudta elképzelni. Amikor meghalt az édesapja, álmában
megjelent neki, és ezt mondta: - Leányom higgyél, mert van
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feltámadás! Ezután egy darabig hitte. Majd újra úrrá lett rajta a
kételkedés. Azután meghalt az édesanyja is. Ô is megjelent
neki álmában, és ezt mondta: - Juliskám higgyél, mert van örök
élet! A Keresztmamám újra hitte, sôt ismét elolvasta az
Evangéliumot. Majd nemsokára ô is meghalt. Micsoda nagy
kegyelem! Az Úr Jézus szavai jutnak eszembe, amit Tamás
apostolnak mondott: - Ne légy hitetlen, hanem hívô!
Egy kedves ismerôsöm meghalt. Imádkoztam érte, majd
Jézusomtól kérdeztem, vajon hol van a lelke. Ekkor az ismerôsöm válaszolt lélekben. Ezeket mondta: ”Hajszálon múlt, hogy
majdnem elkárhoztam, mert nem ismertem el Jézust Megváltómnak - csupán prófétának tartottam.” Az ismerôsöm zsidó
származású asszony volt, aki elsajátította a hindu vallást,
szanszkrit nyelven olvasott. Hitt a reinkarnációban - ezért nem
engedte irtani az egereket és a bogarakat, holott a kis unokái
veszélyeztetve voltak. A falán Rama Krisna fényképe lógott. A
gyermekét semmilyen hitre nem tanította, mert az volt az elképzelése, hogy akármilyen életstílusban is él a földön,
annyiszor születik újra, amíg meg nem javul, és így bejut a Nirvánába. A legtöbbet ô maga szenvedett ezután a fia életmódjától, no meg az egész család. A római katolikus hitû férjét is
áttérítette a maga hitére. Mentségükre legyen mondva mindezt a legradikálisabb vallásüldözés idején élték meg. A
házaspár egyébként rendkívül tisztességes, becsületes, nagyon
jószándékú volt. Életemben nem ismertem náluk jobb
embereket. Segítôkészségük felért a lelki atyáméval, akit a
legtöbbre tartok az összes ember között, akiket valaha is ismertem. Ismerôsöm még ezt mondta: ”Imádkozz értem, mert nagyon szenvedek, de végtelenül örülök, hogy nem kárhoztam el.
Jézus nagyon irgalmas.” Nagyon elgondolkoztatott, hogy
mennyire fontos a hit, mármint elhinni Jézus tanítását.”Én vagyok az út, az igazság és a élet. Aki Bennem hisz, mégha meghal is, élni fog.”
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Egy kislány a szüleivel meglátogatta a nagymamáját a
kórházban. A nagymama ágya mellett középkorú asszony
feküdt, és keservesen sírt. A kislány odament hozzá. -Miért
sírsz néni?
-Azért -felelte az asszony -, mert meghalt a
kislányom. A kislány: -Ó, hát ezért nem kell sírnod! A
kislányod már nagyon boldog a Jézuskánál. Nemsokára te is
oda fogsz menni, és akkor újra együtt lesztek, és nagyon
örültök majd egymásnak! Az asszony azonnal
megvigasztalódott. A Szentlélek megvilágosította, hogy ez
által a kisgyermek által maga Isten szólt hozzá. Amikor ezt
hallottam a 8.zsoltár szavai jutottak eszembe: ”Gyermekek és
csecsemôk szája által is építed hatalmadat...”
Szent Mihály Arkangyal megkért, hogy írjak le egy
megtörtént esetet, amely a következô: Egyik lelkitestvérem,
aki nagyon tiszteli Szent Mihályt, megkérte ôt, hogy vigyázzon
a házra. Távollétében betörtek. Semmi értéket nem találtak
meg. Csupán némi eledelt, és egy pár harisnyát vittek el. A
rendetlenségen, és a zárak megrongálásán kívül nem esett
egyéb kár.
Szent Mihály segítségét én is nagyon megtapasztalom.
Nemcsak az otthonomra vigyáz, de lelkem tisztaságára is, hogy
még csak gondolatban se vétkezzek. Ez számomra a legnagyobb segítség. Nagyon szeretem ôt. Megkértem, hogy állandóan ôrködjön fölöttem, és hozzátartozóim fölött is.
Megkértem Szent Józsefet, hogy Ô legyen nálunk a családfô,
és a házunkat is neki szenteltettem. Jézusom ezután egyik alkalommal ezt mondta: ”Ez a ház a mi házunk. A Szent Családé.
Te a mi vendégünk vagy.” Csodálatos érzés a Szent Család vendégszeretetét élvezni. Semmiben nem látok hiányt. Mindig
jelen van a béke és a szeretet, de az élelemrôl, és minden
egyébrôl is gondoskodnak. Istennek legyen hála!
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97.okt.23. Szentmisén Jézus: ”Teljesítetted elvárásaimat. A
legnagyobb tét könyvünk megírása volt. Látod mennyire támadott a sátán? Lerombolta volna isteni tervemet. Megtapasztaltad, mennyire megbízom teremtményeiben. Ha nem adtad
volna át szabad akaratodat, elbuktál volna. Szüntelenül veled
vagyok. (Megköszöntem, hogy Jézusom kegyelmébôl állva
maradtam.)
Azt akarom, hogy életed hátralévô részében fô olvasmányod
üzeneteim legyenek. Adj hálát érte szüntelen, mert nagyon sok
kegyelmet kaptál!”
Hála Jézusomnak, azóta is egyfolytában kapom az üzeneteket,
így ezekkel foglalkozom a legtöbbet.
97.okt.24. Szentmisén a Szentlélek imája bennem: ”Jó
Atyám, kérlek, add meg a kegyelmet, és az irántad való
határtalan szeretetet, hogy a kelyhet, amit Tôled kapok, az
utolsó cseppig kiigyam. Csak azt kérem, hogy minden a Te
akaratod szerint történjen.” A mennyei Édesatya: ”Megadom
amit kértél. Köszönöm nagylelkûségedet. Én is nagylelkû
leszek hozzád, megjutalmazlak országomban.”
97.okt.27.Szentmisén szentáldozáskor Jézus: ”Szent
Véremmel itatlak, melynek cseppjei úgy csillognak lelkeden,
mint élô rubinkövek. Velem egyesített áldozataidat, mint
kincseket hozod magaddal az égbe, és a lelkeket is, akiket
ezáltal mentettem meg.”
Lelki testvéreim megköszönték, hogy imádkoztam
szándékaikért, ugyanis megkapták, amire vágytak. Amikor
hálát adtam imádott Jézusomnak, ô ezt válaszolta: ”Meg
tudnék-e tagadni valamit is tôled, amikor te is engedelmes
vagy? Még a szenvedéseket is elfogadod.” Hálát adtam a
kegyelmekért.
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97.nov.1. Lelki atyám szigorúan megtiltotta, hogy kérjem a
szenvedést. Jézusom ezeket mondta: ”Alázat, engedelmesség,
elfogadás. Ne mondd, hogy szeretnék minél többet szenvedni,
mert Atyám a vágyat is teljesíti! Könnyen engedetlenné
válhatsz. A szenvedéseket ki kell bírni. Te mindig csak
Szûzanyánkkal mondd: Íme az Úrnak szolgálóleánya, legyen
nekem a Te akaratod szerint!” Ámen.
97.nov.4.Szentmisén Jézus: ”Nagyon-nagyon szeretlek!
Fogadj el mindent úgy, ahogy van! Tôlem kapod. Semmi sem
véletlen. Én a végtelenül találékony és mindenható Isten a
legjobbat adom neked.” Ezután nagyon sokat szenvedtem, de
Istenem kegyelmébôl viszonylag könnyebben elviseltem.
97.nov.12. Itthon váratlanul a sátán szólt hozzám. Leírhatatlan
gyûlölettel és gúnnyal, borzasztó ocsmány, recsegô hangon:
”Ennyi támadással már egy sereg embert elbuktattam volna!
De te egy birka vagy!” (Itt önkéntelenül elkezdtem nevetni.)
Még nagyobb dühvel folytatta: ” Már rég elhagytalak volna, de
a te Urad, Akit te imádsz... Az parancsol nekem!” Még
folytatta volna, de hála a jó Istennek, imádott Jézusom
közbeszólt: ”Ne szólj hozzá, ne vegyél róla tudomást!” Ezután
a Szentlélek indítására háromszor mondtam: ”Az Atya, a Fiú, a
Szentlélek és égi Édesanyám nevében parancsolom távozz
tôlem!!!” Mire elmondtam újra béke, öröm és biztonság járta át
a szívemet. Kimondhatatlanul boldog voltam. Talán ekkor
éreztem meg elôször, mit jelent a Gyôzteshez (Jézushoz)
tartozni! Megtapasztaltam Istenem drága ajándékát, az emberi
nem méltóságát, amelyet - ha drága Megváltónkhoz - kötjük
életünket, akkor mindig a gyôztesek örömét érezhetjük.
Természetesen mi magunk semmik vagyunk, minden
kegyelem.
97.nov.13.A reggeli szentmise után a templomból kijövet,
mintha egy láthatatlan erô buktatott volna el, hátraestem, és
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beütöttem a fejemet, amely vérzett. Kegyetlenül fájt a fejem.
Tudtam, hogy a sátán mûve volt, mert két nappal késôbb kellett
elmennem, a frissen kinyomtatott könyvekért, a Mária Julianna
lelki naplójáért. Elkezdtem fohászkodni, hogy el tudjam hozni.
Jézusom ekkor ezt mondta a lelkemben: ”A sátán még jobban
akart támadni, de nem engedtem.” Az orvos azt mondta, hogy
csak a bôr repedt fel. Agyrázkódás nem történt. Hála legyen a
jó Istennek! Két nap múlva elmentem a könyvekért.
Minden hónap 13-a engesztelô nap, sok szenvedéssel. Nehéz
volt elviselni. Kértem a megerôsítô kegyelmet. Itthon Jézusom
mintegy elragadtatásban ezt láttatta velem: A sötétkék égbolton
rengeteg arany színû kis lángnyelv volt. Olyan sûrûn, hogy
majdnem érintették egymást. Megszámlálhatatlanul sokan
voltak. Jézusom megmagyarázta: ”A lángnyelvek emberi
lelkek. Velem egyesített önátadott életáldozatod rengeteg lelket
ment meg az örök életre.” Nagyon boldogan adtam hálát, és
rengeteg erôt kaptam az újabb szenvedésekre.
A Szentlélek ezt a gondolatot juttatta eszembe: ”A maximális
tudás és a tökéletes bölcsesség a földi létben abban rejlik, hogy
teljes mértékben átadjuk magunkat az isteni akaratnak.”
97.nov.23.Krisztus Király ünnepi szentmisén Jézus: ” Nekem
hatalmam van fölötted, hogy azt tegyem veled, amit akarok.
Mégis mindig kikérem beleegyezésedet. Látod, tiszteletben
tartom szabad akaratodat, amelyet Én adtam neked. Légy
boldog, mert a leghatalmasabb királyi Család (a
Szentháromság) legközelebbi családtagja vagy! Engedd, hogy
szíved trónjára menjek, mint parányi lelked boldog Királya!”
Kimondhatatlanul örülök, hogy Jézushoz tartozom. Ô
választott ki magának, mert szeret. Ô mindenható, erôs, igaz és
jóságos. Nagyon boldog, megnyugtató érzés Ôhozzá tartozni.
Kimondhatatlanul hálás vagyok Neki.
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97.nov.24. Szentmisén Jézus: ”Fogadd el a szenvedést Szent
Véremért, amelyet érted ontottam! Idd ki szenvedéseid kelyhét
az utolsó cseppig! Szent keresztemre szegezlek egészen Magam
mellé, hogy teljesen azonosulj Velem! Így fogsz vértanúságot
szenvedni. Engedd, hogy szent akaratom teljesedjék be rajtad!
Nagyon szeretlek téged, de a többi gyermekemet is szeretem.
Ezért kérem, hogy engesztelj értük.”
97.dec.2. Szentmisén szentáldozáskor Jézus: ”Azt akarom,
hogy hátralévô életedben csak egy vágyad legyen, hogy eljuss
Szent Színem látására! Csak egy gondolatod legyen: Szemléld
mindazt a nagy jót, amit ígértem neked! Bízzál Bennem,
higgyél Bennem, és tégy akaratom szerint! Így örökre boldog
leszel! Áldozz meg! Szívemet adom neked, amely elvezet
akaratom megtételére.”
Válasz X testvérnek: ”Ne ápolja a sérelmeket, ne akarjon
igazságot osztani és ítélni! Mindezeket a sátán adja elé. Ezek
az Én feladataim. Ne higgye, hogy örömöm telik az igazságszolgáltatásban. Nem gyûlöletbôl, igazságosságból teszem. Én
vagyok az örök Bíró. Részetekrôl az ítélet mindig téves. Az az
ember, aki ítéletet mond, Isten feladatát akarja ellátni; vagyis
Istennek képzeli magát. Lucifert utánozza, aki azt mondta:
Olyan vagyok, mint az Isten. Ezért mondtam: Ne ítélj, hogy ne
ítéltess! Legyetek mindvégig alázatosak és engedelmesek!
Legyetek megbocsátóak, és törekedjetek a szeretetre!”
1997.dec.5. Az utcán a buszmegállóban 5 fiatal fiú csúnyán
káromkodott. Sírva mondtam el az engesztelô imát a káromkodások ellen. A mennyei Édesatya ezt mondta a lelkemben:
”Már nem tudom tovább tûrni, hogy Szent Fiamat szüntelenül
keresztre feszítik a lelkükben bûnös életükkel.”
Másnap délután a kegyelem órájában (du. 3 és 4 óra között)
itthon imádkoztam. A mennyei Édesatya kérésére elfogadtam a
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szenvedést, a Szentháromság kiengesztelésére. Ô így szólt: ”A
te engedelmességed az Én legnagyobb örömöm. Szent Fiamra
ismerek benned. Ne félj, soha nem fogom megengedni a sátánnak, hogy jobban támadjon, mint amennyi kegyelmet adok
annak elviselésére. (Imádkoztam a bûnösökért.) Karom lesújtani készül. Már nem tudom nézni a lelkek vesztét. Végtelen
szeretetemben már nem is annyira az Engem, Szent Fiamat,
Szent Lelkemet és kedves Leányomat (Szûzanyádat) ért sérelmeket nézem - bár ezek is nagyon rosszul esnek Nekem - hanem
a lelkeket akarom megmenteni az örök kárhozattól. Ha látnék
javulást (megtérést) az emberek részérôl, megváltoztatnám tervemet az idôre és a kilátásba helyezett büntetésre vonatkozóan.
De eddig csak nagyon kevesen hallgattak hívó szavamra.
Pedig minden kegyelmet megadok. Személy szerint külön - külön vonzom a lelkeket, megakadályozom ôket, hogy bûnös terveiket végrehajtsák. De fülükkel nem hallanak, szemükkel nem
látnak, lelkükkel nem éreznek, mert nem akarnak. Egyet adj értésére a világnak: Mindent irántatok való végtelen szeretetembôl teszek! Azt akarom, hogy lelketek országomban ragyogjon
és örökké boldogok legyetek! Nekem pedig részetekrôl elég
annyi öröm, hogy Engem - a legfôbb Jót - Atyátoknak ismerjetek el itt a földön, és majd a mennyben is. Ti pedig, akik már
megismertetek, hagyatkozzatok Rám élô hittel, teljes bizalommal. Ígérem, nem fogtok hiányt szenvedni semmiben.”
97.dec.7.Szentmisén, szentáldozáskor Jézus: ”Én - a végtelen
Szeretet - érted haltam meg a keresztfán, hogy belépj
országomba, és örüljek örömödnek! Ajánld föl irgalmas
Szívemnek mindazokat, akik eltaszítanak, kigúnyolnak,
bosszantanak és nem értenek meg téged. Szomjazom rájuk!
Átalakítom ôket is irgalmasságomban, mint egykor téged.
Mindig csak Rám gondolj, Én megvigasztallak!” Hálát adtam
a magányosságért, a meg nem értettségért, a szenvedésekért és
a betegségekért, mert ezek visznek közelebb hôn imádott
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Jézusomhoz. Jézus: ”Veled maradok minden nap...” Végtelen
hálával a szívemben köszönetet mondtam Jézusnak, és
dicsôítettem a Szentháromságot. Így imádkoztam: Jézusom,
hála Neked, hogy megszülettem, mert Te cselekszel általam.
Jézus ezt válaszolta: ”Kérd a Szentlelket, hogy világosítsa meg
a szülôket, hogy ne gyilkolják meg magzataikat, akik ômiattuk
nem teljesíthetik akaratomat, és így nem tudnak kibontakozni
az életszentségben. Minden megfogant élettel tervem van. Örök
szeretetem nekik is szánt feladatokat, amelyekkel érdemeket
szerezhetnek a földön, és részt vállalhatnak megváltásom nagy
mûvében.”
97.dec.13. Szentmisén Jézus: ”Imádkozz X papomért úgy,
mint lelki atyádért! (Ôérte sokat imádkozom.) Igaz, hûséges
papom, aki megtartja az igaz hitet. Megéri a nagy tisztítást.
Sok lelket fog megmenteni.”
97.dec.14. Szentmisén kértem Szent Mihály fôangyal
segítségét. Szent Mihály: ”Már régen elbuktál volna, ha Jézus
nem rendelt volna melléd.” Boldogan adtam hálát. Jézus:
”Kérlek, fogadd el a szenvedéseket! Nagyon megdicsôíted Nevemet általa. Mindig csak Rám tekints, Engem szeress! Örökre
eljegyeztelek Magammal, amikor Szent Véremet ontottam érted
a Golgotán.”
1997.dec.24. Karácsony éjféli szentmisén szentáldozás után
Jézus: ”Ajánld fel ezt a nagymisét hálaadásul megtestesülésem
szent titkáért, és megváltásom hatalmas mûvéért! És azért,
hogy örök tervem teljesüljön be rajtad!” Boldogan
felajánlottam.
97.dec.28.Álmomban egy hang ezt mondta: ”Az életáldozati
örök fogadalom a legnagyobb, mert maga Isten nyúl le a
lélekért, és magához emeli.” (Ez az életfelajánlás a két
legszentebb Szívnek, Jézus és a Szûzanya Szívének. Az
imáknál olvasható.)
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97.dec.30. Szentmisén Jézus: ”Ne félj attól, amit itt a földön
halálnak neveznek! Az lesz életed legboldogabb pillanata, amikor lelked kirepül testedbôl, mert meglátsz Engem, a te imádott
Kincsedet, Uradat, Istenedet és Mindenedet fényességes dicsôségemben. Azt szoktad mondani testvéreidnek, hogy életed legboldogabb pillanata elsô szentáldozásod volt, és ezt az örömöt
az Én kegyelmembôl naponta megkapod. Evilági életed után,
örök, igazi életed legboldogabb pillanata Szent Színem látása
lesz, és szemlélni fogsz Engem egy örökkévalóságon keresztül.
Ez lesz legnagyobb örömöd forrása, amellyel sohasem fogsz
betelni. ” Végtelen örömmel adtam hálát imádott Jézusomnak,
isteni Jegyesemnek.
97.dec.31.Évvégi hálaadó nagymisén Jézus: ”Szívemet adom
neked, amely megerôsíti benned a hitet, a reményt, a bizalmat,
a teljes Rám hagyatkozást és a szeretetet.” Sírva adtam hálát.
1998.jan.2. Elsô pénteki Jézus Szíve litánián Jézus: ”Látod,
mindent úgy irányítok, ahogy örök tervemet szolgálja. Írd meg
üzeneteimet! Adj hálát Nekem minden eltelt napért, óráért,
percért, mert annyival hamarabb meglátsz Engem! Ugyanígy
tegyenek mindazok a testvérek, akik az életszentség útján
járnak. Akik pedig a széles úton mennek tartsanak bûnbánatot
minden eltelt napért, óráért és percért; és mielôbb irányítsák
lábukat a keskeny ösvényre, amely hozzám vezet.” Életem
folyamán jöttem rá, mi a keskeny ösvény: Állapotbeli
kötelességünk maximális teljesítése, valamint életünk minden
pillanata, amikor Isten akarata szerint döntünk és cselekszünk.
Lelkiatyám szokta mondani: Minden helyzetben úgy cselekedj,
ahogyan Jézus és a Szûzanya tennének.
1998.jan.4. Szentmisén, szentáldozáskor Jézus: ”Fogadd Szívemet szívedbe, hogy eggyé forrjunk a szeretetben!”
Aznap itthon Jézus: ”A testet akár meg is ölhetik; ha a
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gondolatodat Hozzám röpíted, és Engem dicsôítesz és imádsz,
örökre Nálam maradsz (üdvözülsz). Így diadalmaskodik a
lélek a test fölött.”
1998.jan.5. Szentmisén,szentáldozáskor Jézus: ”Jöjj szerelmes jegyesem, elmerítelek szívem szeretetében, annak minden
gyönyörûségében és gazdagságában; mert mindezt meg tudom
adni azoknak a lelkeknek, akik Engem szeretnek.”
98.jan.7.Szentmisén Jézus: ”Gondolj arra, hogy szeretlek! Ez
legyen vígaszod hátralévô életed szenvedéseiben! Egyre
dühösebben támad a gonosz (a sátán). Nemcsak úgy, mint most,
hanem a hozzád legközelebb álló embereken keresztül is.
Legkevesebbet akkor szenvedsz, ha hallgatsz, és imádkozol
értük. Nekik is ez válik a javukra. Gondolj arra, hogy itt a
földön minden hamarosan véget ér!”
98.jan.9. Imádság közben a lelkemben az Úr Jézus ezt mondta:
”Amikor igazságosságom elérkezik a földre, és megtisztítja azt,
Magyarország kevesebbet fog szenvedni, mint a többi ország,
és fenn marad a térképen.” Úgy éreztem, hogy mindez égi
Édesanyánk pártfogásának és az engeszteléseknek köszönhetô.
De nem szabad megelégednünk, belülrôl kell megújulni a
Szentlélek által, hogy tetteinkbôl lássák, Isten cselekszik
általunk. Egyedül ez vonzza le a kegyelmet.
98.jan.9. Amikor az esti szentmisére mentem, az utcán egy
ember feküdt és nyögött. A legközelebbi boltban megpróbáltam segítséget hívni számára, de teljes közömbösséggel fogadtak. Folytattam utamat a templomba. Útközben felajánlottam a
szentmisét ezért az emberért, és minden hasonló sorsú
szegényért. Mivel egyedül tehetetlen voltam, imádkoztam érte,
hogy Jézusom küldjön segítséget számára. A szentmisén szent
Lukács evangéliumából olvastak fel: ”A nép nagy tömegben
tódult Jézushoz, hogy hallgassa és betegségeibôl gyógyulást
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nyerjen. Ô azonban inkább magányos helyekre vonult vissza,
hogy imádkozzék.” (Lk.5,12-16.) A felolvasott szakasz a válasz
erejével hatott rám. Miszerint helyesen cselekedtem, amikor a
szentmisét részesítettem elônyben a segítségadással szemben.
A szentmisén Jézusom ezt mondta: ”Üdvözítem azt az
embert.” Nagyon boldogan indultam haza, mert tudtam, hogy
ez a legnagyobb ajándék egy lélek számára. Éppen akkor, amikor odaértem, két ember segítette be egy kocsiba azt, aki az
utcán feküdt. Nagy örömmel imádkoztam el a Te Deumot.
98.jan.14.Szentmisén szentáldozáskor Jézus: ”Szívemet adom
neked. Még sokat fogsz szenvedni ellenfelemtôl. Elfogadtalak
engesztelô áldozatul. Viseld el irántam való szeretetbôl türelemmel! Én mindvégig veled leszek. Minél hevesebben támad, annál több lélek menekül meg az örök kárhozattól.
Engesztelj Engem a hûtlen bûnösökért, akik felém sem néznek!
(Hogyan?) Úgy, hogy szeress Engem végtelenül, és fogadd el a
szenvedéseket, amelyekkel megajándékozlak. (Örömmel
elfogadom, hála és dicsôség Neked Istenem!) Szent Véremmel
itatlak, amely megerôsít.”
98.jan.15. Szentmisén Sámuel könyvébôl olvastak fel: A héberek vereséget szenvedtek a filiszteusoktól, hiába volt velük a
szövetség ládája. Jézus: ”Ez vár most is népemre, egyházamra,
erre a nemzedékre, mert nem tartja meg törvényeimet, csak
szájával tisztel Engem.” Mit kér Jézus? Belsô megújulást, Isten
törvényeinek a megtartását, és azt, hogy az evangéliumi tanítás
szellemében éljünk. Szentáldozáskor Jézus: ”Tartsd meg a
szent tisztaságot, és elnyered az örök élet koronáját! Mondd
meg X gyermekemnek, hogy az emberek bujasága, szennyes
gondolatai és tettei vetkôztettek Engem mezítelenre, és ezek a
bûnök is hozzájárultak keresztrefeszítésemhez és szörnyû
kínhalálomhoz. A házasságot arra rendeltem, hogy az emberek
Isten teremtô munkájában vegyenek részt. Ezért emeltem
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szentségi rangra. A bujaság, a szemérmetlenség ellenfelem
mûve. A testi élvezet csalódás. A lelki öröm az igazi
boldogság.”
98.jan.16.Szentmisén szentáldozáskor Jézus: ”Szívemet adom
neked, amely bevezet a királyi szalonba; az elôszobából a
legbensôbb szobába. (A szentmise a menny elôszobája, a
legbensôbb szoba Jézus Szíve, a menny.)”
98.jan.17.Ezt a szentmisét a Szûzanya közbenjáró szándékára
ajánlották föl. Szentáldozás után Jézus: ”Kérj bármit,
megadom neked!” Kértem, hogy öröktôl fogva elhatározott
legszentebb akarata teljesedjék be rajtunk. Édes jó Szûzanyámat kértem, hogy ô helyezzen minket imádott Jézusom
irgalmas Szívébe. A Szentlélek így imádkozott bennem:
”Jézusom kérlek add, hogy egész földi életemben vágyjak
Hozzád a mennybe, és ez a vágy, mint egy tûz emésszen el
engem. Ámen.” Jézus: ”Kérd azok számára a kegyelmet, akiket
most eszedbe juttattam.” Kértem. ”Megadom, minden a
javukra válik.”
Misére készülôdtem. Imádkoztam, hogy ne késsek el.
Közben a könyvespolcra néztem. Váratlanul a keresztmamám
arcát láttam, pedig nem volt ott. 30 éve meghalt. A lelkemben
ezt mondta: ”Miért csodálkozol? Nagyon szeretlek, állandóan
veled vagyok. Már nagyon várlak. (Hogy megérkezz a
mennybe.)” Mindig segít nekem. Szentmisén Jézus:
”Megteszed mindazt, amit rád bíztam. Nem kérek többet, mint
amennyit el tudsz végezni. (Kértem a kegyelmet.) Megadom.”
(Ezt Jézus mintegy a megnyugtatásomra mondta.)
98.jan. 27. Szentmisén szentáldozás elôtt Jézus: ”Szívemet
adom neked! Jöjj, Szent Véremmel itatlak, hogy új életre
támadj általa.” (Szentáldozás után néhány pillanatra a
szentáldozáshoz járuló híveken felejtettem a szememet.) Jézus:
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”Ne hagyj árván! Figyelj Rám! Ó mily nagyon vágyom arra,
hogy elmerülj Szent Véremben, a nagy Szeretet Óceánban! (A
Szeretet-Óceán = Krisztus megváltói Vére, amely egyedül
képes megtisztítani minden bûntôl.)” Nincs nagyobb vágyam
Istenem, minthogy örökre elmerüljek és megsemmisüljek Benned, ó irgalmas végtelen Szeretet! Imádlak Szentháromság!
1998.jan. 30. Ma reggelre azt álmodtam, hogy azt mondták
nekem, hogy 5 perc múlva lelkem kirepül testembôl. Néztem
az órámat. A percek gyorsan fogytak. Keresztet vetettem, és
így imádkoztam: Atyám kezedbe ajánlom lelkemet. A pillanat
elérkezett. Testem mintegy zsugorodott, ahogyan a léggömb,
amikor kezdik kiereszteni belôle a levegôt. Ebbôl megértettem,
hogy az ember lényege a lelke. Eszembe jutott Jézusom szava
az evangéliumból: A lélek a fontos, a test nem használ semmit. A zsugorodással egyidôben egy teljes zsibbadást is éreztem. A lelkem pedig a fej irányába elkezdte elhagyni testemet.
Furcsa szokatlan érzés volt, de nagy békét élveztem. Jézusom
ezt mondta a lelkemben: ”Majd akkor is így lesz.” Erre fölébredtem. Határtalan szeretettel adtam hálát Uramnak Istenemnek és Mindenemnek.

(Nálam). Ajánld fel azokat a gyermekeket, akiket senki nem
ajánl föl Nekem, azokat, akik az anyaméhben vannak, akik a
világ végezetéig meg fognak születni, vagy akik már a földön
élnek, de ateista vagy más vallású családba születtek.” Fölajánlottam mindegyiket. A szentmisén a katolikus óvodások is
részt vettek. Nagyon bájosak, kedvesek voltak, ahogyan az égô
gyertyát pici kezükben tartva körmenetre indultak a templomban. Aki csak látta ôket, mosolygott. Eszembe jutott, hogy ôk
meg fogják érni a nagy tisztítást. Kicsordultak a könnyeim.
Imádkoztam értük. Jézusom, mintegy vigasztalva mondta:
”Sokakat Magamhoz veszek közülük.”
98.febr.4. Templomlátogatáson Jézus a legméltóságosabb
Oltáriszentségbôl: ”Nagyon boldog vagyok, hogy átadtad
Nekem az életedet, és Én cselekszem általad. (Örömmel adtam
hálát.) Imádkozz testvéreidért, hogy ôk is adják át életüket
Nekem, hogy általuk is Én cselekedjem.” (Imádkoztam.)

98.febr 1. Szentmisén Jézus: ”Számomra az engedelmesség
a legtetszôbb cselekedet. Minden kegyelmet ezért kapsz, mert
azonnal igennel válaszoltál hívásomra.” A Mária Julianna lelki
naplója c. könyv 11. oldalán olvasható Jézusom hívó szava:
”Áldozz meg! Térjél be közéjük!” (Mármint a Római Katolikus
Egyházba.) Ezt 1983.aug.7-én mondta.

98.febr.5. Szentmisén,szentáldozás elôtt Jézus: ”Elmerítelek
Szívem szeretetében, és megerôsítelek, hogy ki tudd inni
kelyhedet.” Imádott drága Megváltó Jézusom! Kérem
kegyelmedet, hogy értem átszegzett kezedbôl mindenkor a
legnagyobb szeretettel és hálaadással fogadjam el a kelyhet,
amit Szíved szeretete ajándékoz nekem, a Te mindnagyobb
dicsôségedre és a lelkek megmentésére; és a Te segítségeddel
az utolsó cseppig kiigyam. ”Megparancsoltam angyalaimnak,
hogy ôrizzenek, mert a sátán minduntalan le akar rántani.
Állandóan védelmem alatt állsz.”

98.febr.2. Gyertyaszentelô Boldogasszony ünnepi szentmise,
amikor a Szûzanya felajánlotta Gyermekét a jeruzsálemi templomban. Én is, mint földi édesanya, drága jó Szûzanyámmal
egyesülve felajánlottam fiamat mennyei szeretô Édesatyámnak, és azt a másik gyermekemet is, aki meghalt. Ekkor
Jézusom ezt mondta: ”Ô (aki meghalt), már jó helyen van

98.febr.8.Szentmisén Izajás meghívását olvasták fel.(Iz.6,1-8;)
Jézus:”Elküldtelek, hogy hirdesd evangéliumomat, amelyet
saját szavaimmal tártam eléd.” Ezután a csodálatos
halfogásról hallottunk.(Lk.5,1-11;) Jézus: ”Nagyon sok halat
(=lelket) fogsz Nekem könyvünkkel. Mondd gyakran, akár
egész nap folyamatosan a rózsafüzért, hatalmas ereje van!”
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98.febr.9.Szentmisén, szentáldozáskor Jézus: ”Szent Véremmel itatlak, amely megóv a sátán minden cselvetésétôl. Szent
Testemmel etetlek, hogy elmerítselek Önmagamban, a nagy
Szeretet Óceánban. Minden szentgyónáskor és szentáldozáskor
Szent Véremmel moslak meg. A betegek szent kenetének
feladásakor is megtisztítalak, és eltörlöm bûneidet. Ôszinte
bûnbánatod elnyeri bocsánatomat. Szenvedéseid kiengesztelnek bûneidért, sôt másokéért is.”
98.febr.10 Itthon. Nagyon sokat szenvedtem. Többször is le
kellett feküdnöm. Szinte az egész nap eltelt anélkül, hogy
valami hasznosat tettem volna. Jézusomhoz imádkoztam. ô ezt
mondta:” - Ilyenkor Én szenvedek benned, és Isten nagyobb
dicsôségére lelkeket mentek.” Jézusom melyik a hasznosabb?
A munka vagy a szenvedés? ”Mindkettô egyformán fontos. A
lényeg az, hogy mindig azt fogadd el, amit adok!”
98.febr.16. A szentmisén így imádkoztam: Jézusom, kérlek
ûzz ki belôlem minden kételyt, és formálj engem akaratod
szerint. Jézus: ”Megengedem ellenfelemnek, hogy kísértsen, de
te azonnal fuss Hozzám, mert nagy kelepce, és csak Velem
együtt tudod legyôzni!” (A sátán már nagyon sokszor utánozta
édes Megváltómat, és néhány alkalommal sikerült is neki rövid
idôre félrevezetni. De Jézusom jóvoltából mindig rájöttem,
ugyanis a lelkem nyugtalan volt. Jézusom szavaiból érzem az
Ô szeretetét. Az Ô hangja lágy, szelíd, vonzó, békességgel
teljes, és még a figyelmeztetéseiben jelen van a szeretet. Ha
nem érzem a szeretetet, rögtön gyanakszom. Ilyenkor kérem
Jézust, hogy érezzem az Ô szavaiból a szeretetet. Ezt soha nem
sikerül utánozni a sátánnak, mert ô nem tud szeretni, és így
rögtön megszûnik a kísértés. Ezután mindig dicsôítem a Szentháromságot a felismerés kegyelméért.) Imádkoztam testvéreimért. Jézus: ”Ajánld föl értük a mai szentmisét! Megrövidítem
szenvedésüket.”
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98.febr.18.Ma reggelre azt álmodtam, hogy a szobámban az
asztalon egy gyönyörû nagy Szûzanya szobor állt. Kb.1 m magas volt, és hófehér ruha volt rajta. Kezében csillogó rózsafüzér. Az egész szobor fényárban úszott. Ezután még nagyobb
örömmel imádkoztam a rózsafüzért.
98.febr.20. Szentmisén Jézus: ”Nagyon szeretlek. Engedd,
hogy leszálljak lelked trónusára, és általad folytassam szenvedésekkel teli életemet! Sok lelket mentek meg ezáltal az örök
tûztôl. Vágyakozz rá, hogy akaratom teljesüljön be rajtad!
Kérd Szûzanyánk és Pió atya közbenjáró imáját, hogy esdjék le
számodra a szükséges kegyelmeket!”
A Jézusom által kért imák a következôk: ”Ó szeretett Anyám,
Mária! Azon fájdalmadért, melyet éreztél, midôn Jézust, a Te
Szent Fiadat halálra hurcolni láttad: eszközöld ki nekem azt a
kegyelmet, hogy az Istentôl rám bocsátott keresztet példád
szerint halálomig türelemmel hordozzam. Ámen.” (A végén
még kiegészítésül hozzámondom: nagy szeretettel, örömmel,
édességgel és békével hordozzam.) Édes Szûzanyám minden
alkalommal megígéri, hogy megkapom Jézusomtól a kért
kegyelmeket.
”Jézusom, bûnösök áldozata, jóságodnak, irgalmadnak nincs
határa. Szeretetbôl meghaltál értünk, bûnösökért a keresztfán.
Alázatosan kérlek, dicsôítsd meg szolgádat, Pió atyánkat itt a
földön is. Ô azzal mutatta meg szeretetét irántad, hogy nagylelkûen osztozott szenvedésedben és mindenét feláldozta Atyád
dicsôségére és a lelkek javára. Ezért könyörögve kérlek, Pió
atya közbenjárására add meg nekem a hôn óhajtott
kegyelmet... Dicsôség az Atyának a Fiúnak és a Szentléleknek
miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. (háromszor)”
98.febr.20. Egy hozzám nagyon közel álló lelki testvérem,
Terus néni, ma délelôtt halt meg. 81 éves volt. 35 éven át
naponta járult a szentáldozáshoz. Gyakran mondogatta:
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”Képzelje,azt álmodtam, hogy meghaltam, és azonnal a
mennybe mentem.” Imádkoztam Jézusomhoz, hogy tudjak
valamit róla. Ekkor hirtelen megszólalt. Teljesen úgy
hallottam, mintha mellettem állt volna. Még a hangszíne is
ugyanolyan volt, mint földi életében. ”Nagyon szép helyen
vagyok! Maga is itt lesz nemsokára. Imádkozom magáért. Az
Úr megengedte nekem, hogy egész földi életén át maga mellett
legyek, és mindenben segítsem. Ne kételkedjen! A földön
általános a kísértés. Fogadjon el mindent úgy ahogy van. Jézus
akarata nélkül semmi sem történhet. Még sokat fog szenvedni,
de ez nagy kitüntetés! Már délelôtt megérkeztem a mennybe,
amikor lelkem kirepült testem börtönébôl. Imádkozom
magáért, adjunk hálát az Úrnak!” Kértem, beszéljen a
mennyországról. ”Itt mindent egyidejûleg látunk. Állandóan
látom a legszentebb Szentháromságot, és nem tudok betelni
Vele. Látom a többieket - az angyalokat és a szenteket; és
mindazokat, akik segítségre szorulnak. Pl. a földön az
embereket.”
98.febr.21. Ugyanaz a testvérem, Terus néni, aki tegnap
beszélt hozzám: ”Adjon hálát a szenvedésekért! Maga nem
láthatja, de én igen, hogy Jézus ott van a maga lelkében
fényességben, dicsôségben, és hívogatja a lelkeket. Azok pedig
tódulnak Hozzá. Mindez azért van, mert Jézus érdemeivel
egyesíti türelemmel elviselt szenvedéseit. Jézus végtelenül
boldog ezért. Folytassa ezt egész életén át!”
98.febr.24. Itthon mennyei Édesatyámhoz imádkoztam. Ô így
szólt a lelkemben: ”Karjaimban tartalak, mint egy kis pólyás
csecsemôt. Nemsokára Szent Leányom (Szûzanyád) hoz fel
Hozzám, isteni Színem elé.” Hôn imádott mennyei örök Édesatyám úgy szeretnék Neked valami kedves ajándékot vinni! De
semmiségembôl nem tudok Neked Hozzád méltót adni. Kérlek
fogadd el tôlem a Te Szent Fiadat, Aki a legméltóságosabb
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Oltáriszentségben nyomorult lelkemet választotta ki lakásául.
Ôt akarom Neked ajándékozni, amikor majd atyai irgalmadból
eljuthatok Szent Színed elé. Menyei Édesatyám: ”Ennél
kedvesebb és Nekem tetszôbb ajándékot nem tudnál adni.
Örömmel fogom elfogadni tôled. Mindezt a Szentlélek juttatta
eszedbe. Adj hálát érte, és írd be a naplóba!”
98.febr.24. Szent Mátyás apostol ünnepi szentmisén Jézus:
”Ajánld föl a mai szentmisét X-ért!” (Megtettem.) ”Üdvözítem
ôt. Ajánld fel a ma éjszakai szenvedéseidet is érte!”
(Megtettem, másokért is.) ”Irgalmam végtelen, senki sem kap
kevesebbet, bármennyiért ajánlod is föl. Nagyon boldog vagyok szívedben, amikor imádsz, vagy írsz, vagy ha szenvedsz.
Ez utóbbinál a legjobban, mert az áldozat szeretet.”
98.febr.26.Szentmisén Jézus: ”Nagyon megszomorít X fiam.
(Ezt egy papról mondta.) Szenvedj érte is, hogy kiengesztelj bûneiért! Irgalmasságom nem hagyja elkárhozni. Tüzemben fogom megtisztítani ôt. Nagyon kis pont lesz országomban.” Boldogan elfogadom mindazt, amit akarsz. Életáldozati örök fogadalmam az egész papságra kiterjed. Szentséges Szíved legközelebbi családja, papjaid. ”Ne hidd, hogy csak ômiattuk szenvedek. Ugyanilyen fájdalmat okoznak Nekem híveim, de minden gyermekem. Imádkozz értük!” Valahányszor Jézusom akarata teljesül be rajtam - attól függetlenül, hogy ez számomra
kellemes vagy kellemetlen, mindig nagy békesség és öröm tölt
el, és állandó hálaadás van ajkamon. Nincs nagyobb vágyam,
minthogy imádott jó Uram eszköze legyek. Ô dicsôüljön meg
bennem, és megmentse a lelkeket.
98.márc.1.Szentmisén Jézus: ”Nagyon szeretlek, nemsokára
hazaviszlek. Akkor majd elmerítelek Önmagamban, a nagy
Szeretet Óceánban és mindig csak Én leszek már... Nagyon boldog vagyok szívedben. Ha nem vennél magadhoz a szentáldozásban, meghalnék érted. Alig várom, hogy országomban
légy!” (Maga a mennyei Édesatya és a Szentháromság vonz
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egész földi életünkön át az örök Hazába. Enélkül a kegyelem
nélkül még imádkozni sem tudnánk.) ”Nagy lesz ámulatod és
csodálkozásod, ha meglátod az igazságot, mert igazabb
valóság vagyok minden másnál, ami körülvesz téged.” (Én
örök vagyok, de ez az árnyékvilág mulandó.)”
98.márc.6. Itthon egy elhunyt rokonommal beszéltem, Jézusom akaratából. Négy éves volt, amikor 45 évvel ezelôtt meghalt. Ezt mondta: ”Egy örökkévalóságon át hálát adok Istennek, amiért kiragadott engem (a földrôl) és Magához vett. Ha
nem ezt tette volna, azóta már a pokolban lennék.” Íme egy
újabb kinyilatkoztatás arra vonatkozóan, hogy mindig mindenben el kell fogadnunk Isten akaratát, mert ô csak jót tesz.
98.márc.8. Szentmisén Szentáldozás elôtt Jézus: ”Szívemet
adom neked, amely által örökké fogsz ragyogni országomban.
Szent Véremmel itatlak, amely ellenállhatatlan vágyat ébreszt
benned, hogy hazajöjj országomba. Minél jobban vágyódsz
(Hozzám), annál boldogabb leszel. Vágyadat Én teljesítem be.”
98.márc.10. Napközben itthon imádkoztam. Az ablak elôtt
ültem. Erôs szél fújt. Az égbolt is egyetlen porfelhô volt.
Imádkoztam a lelkek üdvösségéért. Közben eltöltött a
Szentlélek, és kimondhatatlan vággyal vágyakoztam a
Szentháromság színelátására. Ezzel egyidejûleg határtalan
örömmel és még nagyobb szeretettel adtam hálát hôn imádott
édességes drága Szent Jegyesemnek, Jézusomnak, az ô ígéretéért, miszerint haza fog vinni az ô országába, akkor, amikor ô
akarja. Amíg hálát adtam, és teljes szívembôl imádtam a Szentháromságot hirtelen kisütött a nap, és egyfolytában rám tûzött.
A szél elállt, és éreztem a nap melegét. Mintha a természet is
azt mondta volna, hogy Isten nagyon szeret, és beváltja ígéretét. Legalábbis én így éreztem, és ebben hiszek. Miután újra
másokért imádkoztam, a nap ismét elbújt, és fújt a szél.
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98.márc.11.Szentmisén Jézus: ”Életemet áldoztam érted.
Bízd Rám magadat teljesen, hagyatkozz Rám mindenben,
mindent Én intézek!” Szentáldozás elôtt Jézus: ”Légy boldog,
mert a Királyok Királya választott ki téged, hogy megittasodj
Szent Véremtôl, és örökké imádj Engem! Teljesítsd mindig
mindenben akaratomat!”
98.márc.13. Péntek nagyböjtben. Itthon vacsoráztam. Utána
kívántam valami édességet. Jézusom a lelkemben ezt mondta:
”Mondj le róla! Egyél meg helyette egy almát!” (Boldogan
engedelmeskedtem.) Utána ezt mondta: ”Ezért az apróságért
10 lélekkel jutalmazlak meg.” Örömmel adtam hálát, hôn
imádott Uram nagylelkûségéért.
98.márc.15. Jézus ezt mondta egy jóságos idôs papról:
”Nagyon-nagyon szeretem ôt. Sok örömöm telik benne.
Nagyon megjutalmazom országomban.”
98.márc.15. Vasárnapi szentmisén. Terus néni, aki febr.20-án
meghalt, helye üres volt a templomban. A fia, aki vele szokott
járni a szentmisékre, most egyedül volt. Nagyon sírtam. Terus
néni ezt mondta a lelkemben: Ezt a fiamat nem siratom, mert ô
nemsokára velem lesz a mennyben. De azok miatt a
gyermekeim miatt nagyon szomorú vagyok, akik nem járnak a
szentmisére. Én mindig lejövök (a mennybôl) ide, és a fiam
mellett ülök. Az angyali karok és a szentek sokasága lejön a
földre imádni a legméltóságosabb Oltáriszentséget. Az
üdvözült lelkek többnyire abba a templomba mennek, ahová
földi életükben is jártak.
Egyszer még évekkel ezelôtt szentgyónás után megkérdeztem
lelkiatyámat, hogy van egészségileg. Ô imát kért tôlem, mert
nagyon fájt a visszere, és azt mondta neki az orvos, hogyha
nem javul, nem járhat gyóntatni. Amint kijöttem a gyóntatószékbôl, leborultam az Oltáriszentségben jelenlevô Úr Jézus
elé, és azt kértem, hogy engedje meg nekem, hogy átvállaljak
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annyi szenvedést lelkiatyám betegségébôl, amennyivel még én
is el tudom végezni a munkámat, és lelkiatyám se mulasszon a
gyóntatásból, mert a lelkeknek óriási szüksége van rá. Abban a
pillanatban erôs fájást éreztem a lábamban, ami 3 hónapig tartott minden gyógyszeres kezelés ellenére. De ezzel együtt minden feladatomat el tudtam végezni, és lelkiatyám is minden alkalommal eljött gyóntatni. Nagyon boldogan adtam hálát hôn
imádott drága jó Jézusomnak a kapott kegyelmekért. Azóta is
sok felajánlást teszek a papokért, akár ismeretlenül is, mert
ilyenkor mindig a lelkek javára, és ezzel Istenem mindnagyobb
dicsôségére szolgálok.
Egy alkalommal a gyermekem betegségének átvállalását is
elkértem Jézusomtól. Meg is kaptam azonnal. Ezután
megkérdeztem lelkiatyámat, hogy elkérhetem-e azokat a
szenvedéseket Jézusomtól, amiket a fiamnak tartogat. Ô ezt
válaszolta: ”Semmiképpen sem! Egyrészt megfosztod ôt a
kegyelemtôl, mert az Istentôl a lélekre mért szenvedés mindig
a javára válik. Másrészt az alatt a kereszt alatt, ami nem rád van
méretezve, összeroskadnál, és a lelked kárát látná.” Óriási
bölcsesség rejlik e szavak mögött. Úgy éreztem, hogy maga a
Szentlélek válaszolt nekem lelkiatyám által. Ami hála a jó
Istennek, ônála rendszeresen így van.
98.márc.17. Reggel itthon Jézus: ”A Húsvét a legnagyobb ünnep a mennyben. Feltámadásom a legtökéletesebb mértékben
dicsôíti meg a Szentháromságot. Beteljesítettem Atyám akaratát, a megváltás hatalmas nagy mûvét. Engedelmességem teljes
mértékben kiengesztelte Atyám jogos haragját. Ezért áll még
fönn a világ - minden bûn ellenére is. A Szentháromság és
Szent Anyám legnagyobb öröme ez az ünnep amelynek keretében az egész mennyei udvar a mennyei seregekkel együtt ünnepel.”
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98.márc.17. Reggel itthon Jézus: ”Amikor majd megérkezel
Hozzám a mennybe, akkor lesz a mennyegzôs lakomád. Ez azt
jelenti, hogy Szent Jegyeseddel, azaz Velem egyesülsz
mindörökre a szent frigyben. Vagyis elmerítelek a legnagyobb
kegyelem forrásában, érted kiontott drága Szent Véremben, és
teljesen átalakulsz Belém, a nagy Szeretet-Óceánba. Ez - mint
a házasság szimbóluma - azt fogja jelenteni, hogy mindörökké,
elválaszthatatlanul Hozzám fogsz tartozni. Ezáltal minden vágyadat teljesítem. Mert amíg a földön élsz, egyedüli vágyad
mindennek beteljesülése, de véges értelmeddel sem felfogni,
sem megfogalmazni nem tudod. Ezért vagy jegyes a földön,
mert a jegyesség felbontható. De a házasság örök, felbonthatatlan szövetség, ezért ezzel a mennyben ajándékozlak meg.”
Ez az ígéret válasz az 1996.jún.1-én adott üzenetre, amely így
szól: ”Szent Testemre és Szent Véremre ígérem, életed csúcspontja lesz az a nap, (amelyen hazaviszlek). De ez a csúcs sohasem fog alábbhagyni. Sôt...!!! Készülj föl erre a napra! Isteni
Szívembe zárlak. Szívem kimondhatatlan örömök forrása.
Majd csak ott tudod meg, milyen nagyon tudok szeretni. Akkor
majd meghívlak a titokzatos házasságra. Önmagammal
egyesítelek. Most még jegyes vagy, nem tudod felfogni.”
98.márc.17.Szentmisén egy bizonyos szándékért imádkoztam. Jézus: ”Amit kérsz, nem tudom megadni, mert tiszteletben
tartom a szabad akaratot. De országomban mindenért
kárpótollak. Sokkal nagyobb örömöt adok, mint amit kérésed
beteljesülése jelentene.”
98.márc.19. Itthon édes Szûzanyám: ”Attól kezdve, amikor
kimondtad Jézusom hívására az igent, Engem követtél. A
Szentháromság és az egész menny végtelenül örvendezett a te
igened, elfogadásod miatt. Nagyon megdicsôíti Istent mindaz a
lélek, aki engedelmeskedik az ô hívásának, így te is. Nagyon
nagy a te jutalmad ezért, és mindazért, ami ebbôl fakadt. (A
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további kegyelmek elfogadása.)” Határtalan szeretettel köszöntem meg drága jó égi Édesanyámnak, hogy az iránta való
szeretetért és tiszteletért kaptam meg a meghívást hôn imádott
Jézusomtól a Római Katolikus Egyházba. Egyben hálát adtam
Neki azért is, hogy kiesdette számomra ezt a hatalmas kegyelmet, amelyre teljesen méltatlan vagyok. (Részletesen:a Mária
Julianna lelki naplója c. könyv elsô 14 oldalán.)
98.márc.19.Szent József ünnepi szentmisén, szentáldozás
elôtt Jézus: ”Járulj Legszentebb Szívem oltárának asztalához!
Neked adom Szívemet, a mennyország kulcsát, amely által
örökké boldog leszel. Atyám nagyon boldog benned. Az egész
Szentháromságot a szívedbe fogadod, amikor a legméltóságosabb Oltáriszentségben Engem veszel magadhoz, mert Mi
hárman egy vagyunk. Bennünk van az egész mennyország, így
Szûzanyánk is.”

halmozom, hogy beteljesítsem Szent Fiam kérô imáját:”Atyám
akiket nekem adtál, azt akarom, hogy ott legyenek Velem, ahol
Én vagyok, hogy lássák dicsôségemet, amit Te adtál Nekem,
hiszen szerettél Engem a világ teremtése elôtt.” (Szt.János
ev.17/24.) ”Bízzatok Bennem, és teljes szívetekbôl igyekezzetek
mindig jobbak lenni! Jóllehet, minden kegyelmet megadok, de
a lélek válaszától függ, hogy hová kerül.”
Ezután a Szentlélekkel eltelve így imádkoztam: Édes jó
Szûzanyám, a Te Szeplôtelen Istenanyai Szíveddel egyesülve
hôn imádott drága jó Jézusom végtelenül irgalmas Szívébe szeretném helyezni a világ végezetéig élô összes lelket. Jézusom,
Te azt mondtad, hogy irgalmad végtelen, nem kap kevesebb
kegyelmet senki sem, bármennyi lélekért könyörgünk is Hozzád. Jóságos örök Édesatyám köszönöm, hogy elfogadtad imámat, és elhalmozod kegyelmeddel a lelkeket. Ámen.

98.márc.20. Nagyböjt péntekén itthon Jézus: ”Ne egyél mást,
mint kenyeret és vizet! A többit bízd Rám. Én adok erôt
mindenre.” Engedelmeskedtem. Evés után sokkal több erôt
nyertem, mint bármilyen más táplálék elfogyasztása után.

98.márc.22. Jézusom szentgyónáskor lelkiatyám által ezeket
mondta: (Elôtte magamban imádkoztam, hogy Jézusom szóljon hozzám.) ”Annyi szeretettel vártalak! Mennyire vágyódom
(a szentáldozásban) azok szívébe, akik élô hittel fogadnak! Jegyesem! Nagyon, nagyon szeretlek! Nagyon boldoggá teszlek
az örök hazában! Lelkiatyádért imádkozz! Légy mellette
lélekben! Engemet és Szûzanyádat közvetítse szereteted! Ó
mennyi szeretettel várlak isteni Szívemre! Fölfoghatatlan
szeretettel szeretlek! Ott az örök hazában leszel igazán boldog.
Légy nagyon alázatos, és boldogan készülj a hazamenetelre!
Szeretettôl lángoló isteni Szívemben egész életed minden gyarlóságát elégetem. Egy egész örökkévalóság kevés lesz arra,
hogy hálát adj kegyelmeimért.”

98.márc.20. Délután itthon az engesztelô imádság közben a
mennyei Édesatya: ”Ha megmutatnám neked, mennyi bûn van
a földön, nem tudnád elviselni, belehalnál a fájdalomba. Minden ima és áldozat hatalmas értékû szemem elôtt. Majd csak a
mennyben látjátok meg, milyen gazdagon megjutalmazok minden engesztelô gyermekemet. Ezt értsétek mind a saját lelketek
javára, mind azon lelkek üdvösségére, akiknek a ti imáitok
hatására kegyelmezek meg. Irgalmam végtelen. Helyezzetek
Szent Leányommal egyesülve minden lelket Szent Fiam irgalmas Szívébe. Az Ô irgalmas Szívének végtelen szeretete a végsô
idôk egyedüli menedéke. Ebben az esetben úgy tekintek mindazon bûnös lélekre, akiket Jézusom Irgalmas Szívébe helyeztetek, mint Szent Fiam tulajdonára. Minden kegyelmemmel el140

98.márc.23.Szentmise végén sírva imádkoztam az Agnus
Dei-t. Isten Báránya! Te elveszed a világ bûneit: Irgalmazz
nekünk! Jézus: ”Neked és testvéreidnek irgalmazok, de nem
tudok azoknak, akik elutasítanak Engem.” Szentmise után így
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imádkoztam: Édes jó Szûzanyám, kérlek helyezz bele
mindannyiunkat hôn imádott drága jó Jézusom Szent Sebeibe,
Irgalmas Szívébe! Ekkor a Szentlélekkel eltelve így folytattam:
Imádott Jézusom rajtad nem volt semmi ép. Szent kezedet,
lábadat szögekkel verték át. Szent Fejedet dagadtra verték,
majd töviskoronával szurkálták. Szentséges Arcodat durván
ütlegelték, orrcsontodat eltörték. Szent Testedet a korbács
ólomgolyói sebekre szaggatták. Szentséges Szívedet ládzsával
döfték át. Szent lelkedet darabokra szaggatta az értünk viselt
fájdalom. Semmid sem volt ép. Jézus: ”Csak a szeretetem és a
reményem, hogy Atyám üdvözíti mindazokat, akik élô hittel,
reménnyel és szeretettel folyamodnak Hozzám. Nagy volt a
lelketek ára! Ezért ne az ideigvalókkal, hanem az örök
értékekkel foglalkozzatok! Add Nekem hátralevô életed minden
percét és pillanatát, hogy Én osszam be, hogy Én rendelkezzek
vele, és akkor beteljesedik rajtad minden szándékom!” Neked
adok mindent. Az a legnagyobb vágyam, hogy drága szent
akaratod teljesüljön be rajtam. ”Akkor még sokat fogsz
szenvedni. Nagyon boldog vagyok lelkedben.” Hiszem, hogy
nekem is juttatsz örömödbôl annyit, amennyit be tudok
fogadni, és megadod a kegyelmet a szenvedések elviseléséhez.
”Minden kegyelmet megadok.” Ettôl a perctôl kezdve megkaptam az megígért szenvedéseket testben és lélekben egyaránt.
98.márc.26.Szentségimádáson így imádkoztam: Hôn imádott
drága jó Jézusom, kérlek engedd meg, hogy segítségére legyek
Szentatyánknak, amikor majd Nálad leszek a mennyben. Jézus:
”Segíthetsz mindazoknak, akiknek akarsz.” Jézusom kegyelmébôl felfogtam, hogy minél jobban szereti Istent és a felebarátot az ember, annál boldogabb lesz egy örökkévalóságon át.
98.márc.27. Szentmise elején Jézus: ”Most egy olyan jellel
fogom megerôsíteni irántad való szeretetemet, és az ebbôl
fakadó neked tett ígéretemet, amilyet eddig még sohasem
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tapasztaltál meg.” Miután két szín alatt megáldoztam, és
határtalan hálával a szívemben imádtam édességes Üdvözítô
Királyomat, váratlanul a misézô atya odaintett az oltárhoz, és a
kezembe adta a kelyhet, amely Krisztus Szentséges Vérét
tartalmazta, hogy igyam ki. Mély meghatottsággal fogtam
meg. Közben hallottam Imádott Jézusomat: ”Idd az Én
Véremet, halálod órájára, hogy megerôsítselek általa!”
Remegve, örömkönnyek között három részletben ittam ki.
Miközben ittam, háromszor ugyanúgy megismételte hôn
imádott drága jó Jézusom ugyanazt, amit itt leírtam. Nem
tudom megfogalmazni azt a boldogságot, amit ekkor átéltem.
Nagyon-nagyon közel éreztem imádott Megváltómat, és talán
még eddig sohasem sikerült ennyire felfognom irántam
tanúsított drága szeretetét. Ô, Aki ártatlanul Áldozattá lett
értem, nyomorult bûnösért, most drága Szent Vérével táplálja
lelkemet, hogy teljesen megtisztítson minden bûnömtôl, és
bevezessen az atyai házba. Az ezt követô éjszakát, amíg csak el
nem nyomott az álom, örömkönnyek között hálaadásban
töltöttem.
Az atyával beszéltem a szentmise után. Azt mondta, hogy
elôtte nem is gondolt arra, amit késôbb tett. Egyértelmû volt
mindkettônk lelkében, hogy a megtörtént eseményt Jézus
akarta.
98.márc.28. Jézus: ”Szeress Engem és bízzál Bennem! Minden
imádat hálaadásul ajánlj föl!” Imádott Jézusom! Bármilyen
imát kezdek el, nem tudom befejezni, mert a lelkembôl, mint a
vulkán tör fel a Szentlélek imája, a túlcsorduló szeretet és hálaadás a legszentebb Szentháromság iránt. Jézus: ”A Szentlelket el ne fojtsd! Az ilyen imáidat duplán fogadom el. Mert beszámítom a szándékot (amit nem tudsz végigmondani), és azt,
amit Szentlelkem imádkozik benned.” Határtalan örömmel és
szeretettel köszöntem meg Jézusomnak a kapott kegyelmeket.
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A legnagyobb örömöm az, hogy a mennybe mehetek. Legtöbbször ezért adok hálát, de ezzel együtt minden kegyelemért is.
98.márc.28. Szentmisén Jézus: ”Ajánld fel a mai szentmisét
hálaadásul a tegnapi szentmisén kapott kegyelmekért!”
Megtettem, majd így folytattam: Imádott Jézusom, kérlek
engedd meg, hogy ne csak a mai, de az összes szentmisét felajánljam már most hálaadásul, amin még a földön - a Te
kegyelmedbôl - részt vehetek, mindazokért a kegyelmeidért,
amelyekkel elhalmozol. ”Elfogadom.” Jézusom, kérlek fogadd
be mindazokat a lelkeket irgalmas Szívedbe, akik imákat
kértek tôlem, és azokat is, akiket Te akarsz. ”Akkor nem marad
ki senki sem.” Szentáldozás elôtt a Szentlélek imája bennem:
”Szûzanyám, kérlek, add nekünk hétfájdalmas szeplôtelen
Szívedet, hogy Veled egyesülve engeszteljünk mind a saját,
mind a világ végezetéig elkövetett összes bûnök miatt!” Jézus:
”Gondolj Rám, amikor csak teheted! Adj hálát szüntelen!
Imádkozz, amenynyit csak tudsz!”
98.márc.29. Jézusom szentgyónáskor ezeket mondta
lelkiatyám által: ”Isteni Szívem a szeretet lángoló tûzhelye, élet
és szentség forrása. Én vagyok a leghívebb Barát. Kis
jegyesem! Tudom, hogy nagyon vágyódsz utánam.” Lelkiatyám: Imádkozz értem, hogy Isten örök terve maradéktalanul
teljesüljön bennem! Jézus: ”Kedvesem ismét mondom, nagyon
szeretlek! Az isteni bölcsesség bôségébôl szól a száj. Légy
nagyon-nagyon boldog! Szem nem látta, fül nem hallotta, amit
neked készítettem.” Imádott Jézusom, visszaadok mindent,
amit nekem adtál. Tégy velem akaratod szerint! Jézusom!
Neked élek, Neked halok. Életemben, halálomban Tied
vagyok!
98.ápr.1. Jézus üzenete általam egy papnak: ”Kedves fiam!
Azt akarom, hogy különösen a vasárnapi szentmiséken, ami144

kor sokan hallgatnak, hirdesd üzeneteimet! Testvéreim szomjazzák és olvassák kinyilatkoztatásaimat. Értsétek meg: A Joel
próféta által megjövendölt idôt élitek. ”... kiárasztom Lelkemet
minden testre, fiaitok és leányaitok jövendölni fognak, véneitek
álmokat álmodnak, ifjaitok meg látomásokat látnak. Sôt még a
szolgákra és a szolgálókra is kiárasztom Lelkemet azokban a
napokban. Égen és földön jeleket mutatok, vért és tüzet, füstoszlopokat. A nap elsötétedik, a hold vérré változik, mielôtt
eljön az Úr nagy és rettenetes napja. Aki segítségül hívja az Úr
nevét, az megmenekül...” (Joel:3;1-5.) Meg akarom szólítani a
többi testvéremet is. Tanítsd meg ôket, hogyan lesz az imájuk
Istennel való párbeszéd. Azt akarom, hogy kiüresítsék magukat
az imában, és kizárólag Rám figyeljenek. Bízzák Rám magukat,
és legyenek készek engedelmeskedni. Akkor megszólítom ôket,
mint Sault a damaszkuszi úton, és szentet csinálok belôlük,
mint Saulból szent Pált. Különösen a szentáldozás pillanataiban kérem, hogy figyeljenek Rám. Akkor élitek meg legkézzelfoghatóbban jelenlétemet. Ha nincsenek elfoglalva saját vágyaikkal, Én megérintem szívüket, és lángra gyújtom még a
legkisebb szikrát is. Hirdesd nekik szeretetemet! Szavaiddal és
kisugárzásoddal is! Ezzel szerzed Nekem a legtöbb lelket.
Akinek odaadod lakáskulcsodat, abban teljesen megbízol. Én a
te kezedbe helyeztem a tabernákulum kulcsát. Teljesen
kiszolgáltattam Magam neked, mert megbízom benned. Nagy a
feladatod és a felelôsséged. Ne félj! Én veled vagyok mindig, és
segítelek. Hû és igaz papom vagy. Ha mindvégig kitartasz,
nagy leszel országomban.” Szûzanya:”Kedves Fiacskám! Még
nem jöhetsz haza, mert még nincs tele a kezed. Még sokat kell
segítened a többi gyermekemnek. Édesanyai palástommal
betakarlak, Szent Mihályt állítottam melléd, védelmedre.
Édesanyai szeretetem oltalmaz mindvégig.”
98.ápr.2. Jézus üzenete X testvérnek: ”Nagyon szeretlek kislányom! Azért engedtem meg szenvedéseidet, mert szükségem
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volt az áldozatra családtagjaid miatt. Örülj, amikor szenvedsz,
mert Velem együtt teszed. Én többet szenvedek ellenségeid lelkében. Az ô lelkükben is ott élek, halálra sebezve, keresztre feszítve. Azt kérem, akármilyen rosszak is hozzád, te légy mindig
segítôkész. Jócselekedeteiddel értük sebzett Arcomat törlöd
meg. Segítséget is adtam melléd. Elfogadtam engesztelô életedet. Csodálatos helyet készítettem számodra az örök hazában,
amelyet nemsokára elfoglalsz. Készülj kitörô örömmel, mert
nagyon boldoggá teszlek! Korábbi életed folyamán elkövetett
bûneidet eltöröltem érted vállalt kereszthalálommal. Légy nyugodt, Szent Vérem hótisztára mosta lelkedet, amelyben most
nagyon boldog vagyok.”
98.ápr.2. Szentmisén, szentáldozás elôtt Jézus: ”Szent
Véremmel itatlak, hogy megerôsítselek általa. Elképzelni sem
tudod, mennyi ördög nyüzsög körülötted. Szent Mihályt rendeltem védelmedre.” Egyszer egy spirituális atyának említettem,
hogy szinte állandóan érzékelem a sátán támadásait. Mire ô ezt
válaszolta: A rabló odamegy, ahol kincset talál, mert az üres
házból nincs mit elvinni.
98.ápr.4. Szentmisén,szentáldozáskor Jézus: ”Parányi lelked
pici trónjára megyek. Lelked fehérebb, mint a hó, és fénylôbb,
mint a nap. Én teremtettem ilyen gyönyörûnek. Szent Véremmel
mostam meg, azért ilyen csodálatos. Örülj nagyon, mert lelkedben a királyok Királyát birtokolod. Akkor leszek a legboldogabb, amikor magammal viszlek az örök hazába. Ott belépsz
abba a felsôbb rendû szellemi létbe, amely független az
anyagtól.” Megsemmisülten adtam hálát.
98.ápr.5. Virágvasárnap, lelkiatyám szentmiséjén Jézus:
”Most el sem tudod képzelni, milyen nagy kegyelem az érted
felajánlott szentmise. Csak a mennyben fogod megérteni.”
(Lelkiatyám értem ajánlotta fel a szentmisét.) ”Érted kiontott
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drága Szent Véremmel itatlak. Itt fekszik az érted kínhalált halt
Isten-Ember. Nagy volt a lelked ára! Én vagyok örök életed,
örök boldogságod záloga! Én legyek a te legdrágább kincsed,
mert mindent itt hagysz, de Engem magaddal viszel az
örökkévalóságba. Én mindörökké a tied maradok. A szentmise
könyörgésére rengeteg szenvedô lélek szabadul ki a
tisztítótûzbôl.”
98.ápr.5. Szentgyónás alkalmával hôn imádott Jézusom
ezeket mondta lelkiatyám által: ”Alázattal köszönd meg, hogy
rendeltem a bûnbánat szentségét és az Oltáriszentséget. Ó
fölfoghatatlan szeretet! Szeretetbôl jöttem a földre, szeretetbôl
vállaltam a kereszthalált. A föld porából emeltelek fel, érted
kiontott drága Szent Véremmel tisztítottam meg lelkedet. A
feloldozás után még fehérebbé teszem. Látom vágyadat az égi
haza után. Nekem is nagy öröm lesz. Az ég együtt örvendezik
velünk. Jóságos szeretetemmel kiragadtalak az élet
útvesztôibôl. Szent Pállal mondd együtt: A mi hazánk az ég!
Jegyesem! Nagyon-nagyon szeretlek! Minden vágyam az, hogy
boldoggá tegyelek! Szabad akaratot adtam. Igen Atyám, a
lelkek megszentelése, és az örök boldogság az Atya akarata.
Csupa hála legyen a szívedben! Isten irgalmát örökké éneklem!
Csodálatos távlatokat látsz majd, elvezetlek isteni
mélységembe!” (Jézusom kegyelmébôl megértettem, hogy
amikor üdvözíti az ember lelkét, akkor ezáltal a lélek mintegy
átalakul Istenbe. Vagyis megkapja az Isten-gyermeki
tulajdonságokat. Ilyenek pl. a tudás, az egyszerre több helyen
való tartózkodás, és cselekvés. Ezért tudnak sokkal többet
segíteni a szentek az égben, mint a földön.) ”Isteni Szívem szeretettôl lángoló tûzkohójában elégetem minden gyarlóságodat.
Hónál tisztábbá, napnál ragyogóbbá teszem lelkedet. Az Én békémet adom neked. Szent Jeromos mondta: A bölcsôtôl rohanunk a sírunk felé. Tombol a sátán. Az igazi értékek elsikkadnak... Édesanyám Fatimában megmondta: Ha nem tér meg a
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világ, a XX. század utolsó negyedében a pokol összes ördöge
kiszabadul. Hálás leszek, hogy Velem egyesített áldozatos életed révén ennyi léleknek lettél égi szülôje. Légy boldog! Velem
együtt mondd: Atyám, kezedbe ajánlom lelkemet.
Édesanyánkkal imádkozd el a Magnificatot!”
98.ápr.5. Esti szentmisén Jézus: ”Nagyon szeretem X
papomat. Nagy kiváltságokat, kegyelmeket szántam neki, nemsokára megjutalmazom ezekkel.” (Jézusom irgalmából
felfogtam, hogy ezek a kegyelmek a nehezebb idôkre szólnak,
pl. a nagy figyelmeztetésre. Ez az üzenet ugyanannak a papnak
szól, akirôl Jézus azt mondta, hogy megéri a nagy tisztítást, és
imádkozzak érte.)
98.ápr.7. Szentmisén: Egy üdvözült lelki testvérem: ”Itt ülök
melletted. Mi egyidejûleg korlátlan számú, akár millió helyen
lehetünk, és segíthetünk. Jézusunk vonz minket az ô
szeretetével, hogy cselekedjük a jót. Ô mutatja meg, hogy kin
kell segíteni, így mentjük meg a lelkeket.”
98.ápr.9. Szentmisén: Kértem a kegyelmet, hogy mindhalálig
megôrizzem lelkem tisztaságát, melyet a legcsekélyebb mértékben sem akarom bepiszkítani. Erre kiváló tanácsot adott
imádott Uram:”Végy részt gyászomban! Gyakorold a nyelv
böjtjét! Ne válaszolj rá, ha bántanak! Nyelvednek csak egy dolga legyen: Szüntelen hálát adni Nekem!”Jézusom Neked adom
lelkemet, testemet, szabad akaratomat. Kérlek, Te beszélj a
nyelvemmel, Te dolgozz a kezemmel, Te cselekedj általam!
”Elfogadlak. Megadom a kegyelmet.” Örömmel adtam hálát.
1998.máj.25. Hétfôn du.3 órakor otthon az angyali seregekhez akartam társulni a megszokott az imában, ezért arcra
borulva elimádkoztam latinul a Sanctust. Közben a szent
angyalok tömegét hallottam, amint velem együtt zengték ezt az
imát. Utána ôrangyalom ezt mondta: ”Hamarosan visszajön (a
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földre) a mi Urunk és Istenünk, hogy visszaállítsa a békét és a
szeretetet, és lehozza az Isten országát. Akkor eltapossa a kígyót, és megszabadítja népét gyûlölôitôl. Az angyalok sokasága (milliószor millió) kíséri Ôt, a Szentek Szentjét, Akinek dicsôsége beragyogja az eget és a földet. Áldjátok Ôt, ti emberek
mind, akik oly sok megszámlálhatatlan jótéteményében részesültök nap mint nap! Hamarosan visszatér, hogy visszaállítsa
uralmát, és az emberszívekbe visszaadja az elveszített békét és
örömöt. Tisztaságos Királynônk vezetése alatt harcolunk értetek, a gonosz szellemi erôkkel hadban állunk. A Szeplôtelen
Szûz, a tisztaságos Istenanya gyôzelmet arat ellenségeitek fölött, és szeretettôl lángoló Szeplôtelen Szívének öröme, diadala
és fényessége beragyogja az eget és a földet. Légy boldog, te
kicsi teremtmény (ember), mert Isten hatalmas szeretete megbocsátja bûneidet, Magához emel, és elhalmoz szeretetének
minden jótéteményével.”
98.máj.28. Szentségimádáson Jézus: ”Maradj mindig kicsiny
gyermek karjaim között! Teljes bizalommal, teljes Rámhagyatkozással, önfeledt szeretettel! Ajánld fel minden szenvedésedet
Szentséges Szívem és Édesanyánk Szeplôtelen Szíve szándékaira! Nagyon megjutalmazlak érte.”
98.jún.5. Elsô pénteki szentmisén, szentáldozás elôtt Jézus:
”Szívemet adom neked, amely megóv minden bûntôl. Szent
Véremmel itatlak. Mindhalálig ki fogsz tartani, mert szeretetem
és Szentségem védelmez téged. Valahányszor ellene mondasz a
gonosznak (mindig ezt teszed), és Hozzám menekülsz, mindig
megdicsôülök lelkedben.”
98.jún.6. Ôrangyalom: ”Fényes vagyok, és bûn nélkül való.
Szüntelenül látom Istent.” (Kérlek, segíts nekem felismerni
nyomorúságaimat és bûneimet!) ”Szereted az Istent. Szereteted
tûz, amely megtisztítja lelkedet minden gyarlóságtól.” (Megköszöntem ôrangyalomat Jézusomnak.)
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Szentmisén Jézus: ”Ne tegezz soha egyetlen papomat sem!
Lásd meg bennük felszentelt szolgáimat, akik Engem képviselnek.”
98.jún.7. Szentmisén Jézus: ”Ezeket a könnyeket, mint drága
rubinköveket hozod magaddal a mennybe. Nagyon kedves Nekem, amikor Hozzám vágyódsz. Én adtam a vágyat a szívedbe,
azért, hogy amikor betöltöm, annál boldogabb légy.”
98.jún.30. Szentmisén Jézus:”Emlékszel? Tegnap reggel milyen nagyon boldog voltál, amikor kisgyermekként a szívedre
szorítottál?” (Egész nap könnyeztem az örömtôl és a
meghatottságtól, mert álmomban egy göndör hajú, barna
szemû gyönyörû Gyermeknek segítettem, hogy le ne essen a
szakadékba. Amint megfogtam, Ô teljes szeretettel hozzám
simult. Álmomban tudtam, hogy Ô a testvérem. Csak amikor
fölébredtem, akkor döbbentem rá, hogy Jézus volt az, mert itt
a földön csak egy testvérem van, de álmomban kettô volt.)
Jézus: ”Most is úgy jövök hozzád a szentáldozásban, mint egy
kisgyermek; és mindaddig, amíg meg nem tanítalak arra, hogy
te is ilyenné válj.”
98.júl.1.Egy nehéz, próbatételekkel zsúfolt nap végén itthon
Jézus: ”Minden csak eszköz a kezemben, hogy szentté tegyelek
általa. Szentjeim lelkét is a türelemmel elfogadott szenvedések
tették oly széppé. Te is megkapod Tôlem ezeket a kincseket,
amelyeket magaddal hozol. Akik Istent szeretik, azoknak
minden a javukra válik. Minden körülményt Én alakítok, azért,
hogy még jobban vágyakozz Hozzám. Hogy Én legyek a
mindened, egyedüli boldogságod. Ezért engedem meg, hogy
ennyit szenvedj a környezetedtôl. Fogadj el Tôlem mindent úgy,
mint egy kisgyermek! Te mindig csak szeress, és bízzál
Bennem!!!”
98.júl.18. Szentmise után Jézus: ”Csak az a kereszt nehéz,
amit nem akarsz elfogadni. Mihelyst elfogadtad Tôlem, a leg150

nehezebb kereszt is azonnal könnyû, édes és kívánatos lesz. Ezt
már megtapasztaltad kegyelmembôl. Csak így tudod megérteni
vértanú szentjeimet, akik inkább választották a kínhalált,
csakhogy Velem egyesülve maradjanak, mert szeretetembôl és
kegyelmembôl megtapasztalták, milyen édes az Úr.”
98.júl.26.Szentmisén Jézus: ”Akkor leszel a legboldogabb,
amikor karjaimban találsz örök menedékre. Tarts ki mindhalálig, és Én fejedre teszem a tisztaság fehér, a hûség kék, a szeretet
arany és a vértanúság vérpiros; egyben az örök élet
koronáját!”
98.júl.27. Szentmisén Jézus: ”Végtelenül szeretlek! Már alig
várom, hogy egyesüljek veled abban a szent frigyben a
mennyben, amely minden elképzelhetô földi boldogságot felülmúl! (98.márc.17-i üzenet.) Magamat adom neked. Semmit
sem tartok vissza tôled azon a napon. Magát az Istent fogod
birtokolni, és ez a legnagyobb boldogság a mennyben. Minden
csak jelkép a jelenések könyvében. Úgy készülj, és örülj, mintha már most lenne! Fogadj szívedbe a szentáldozásban!
(Örömmel megtettem.) Imádott Üdvözítôdnek, Kincsednek és
Királyodnak nevezel. Engem, Akit Arcul vertek, leköptek, kitépték szakállamat és hajamat. Tudod, milyen nagyon megdicsôíted Nevemet azáltal, hogy nem látsz, és mégis Istenednek
imádsz? Koldusként jöttem e világba. Szenvedélyesen szeretek
szenvedni! Engedd, hogy ma is birtokba vegyelek, és benned
folytassam szenvedésekkel teli életemet!” Hôn imádott Üdvözítôm! A Tiéd vagyok egész életemben, annak minden pillanatában. Tégy velem akaratod szerint! Akkor vagyok a legboldogabb, ha akaratod teljesül be rajtam. Imádlak, szeretlek! Soha
még így nem tudtam szeretni! A Te mindenhatóságod és kegyelmed ajándéka ez számomra. Jézus:”Szeretlek! Nem hagylak el soha. Ebben a siralomvölgyben mindig érzékelni fogod
jelenlétemet - lelkileg. Tudod, milyen nagy ajándék? (Nélküled
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meghalnék Uram!) Meghaltál volna, de nem hagytam.”
Imádott Jézusom, már pirkad a hajnal. Vezess az örök fénybe!
”Vezetlek.” Néha mégis úgy tûnik nekem, hogy még mindig
éjszaka van... ”Nem. Engesztelésed a fény (=amely által
felismered az idôt)... felkészítelek arra..., amikor feljön a Nap,
és belépsz az örök FÉNY-be... és örömödnek nem lesz vége!!!”
98.júl.30. A szentmisét Jézus Krisztus öt Szent Sebének tiszteletére ajánlottam föl. Jézus: ”Gyakran ajánld föl Édesanyánkkal egyesülve Legszentebb Véremet! Sok bûnös tér meg.”
98.júl.31.Szentségimádáson A Szentlélek imája bennem:
”Köszönöm Uram kegyelmedet, hogy vonzol, hogy a kedvedért
- Irántad való szeretetbôl mindhalálig engedelmes és hûséges
kisgyermeked akarok lenni. Kérlek, vonzzál még jobban
Magadhoz! Forrassz eggyé Veled a legméltóságosabb
Oltáriszentségben, hogy még egy gondolat erejéig se tudjak
elszakadni Tôled! Szüntelenül csak Rád gondoljak, csak Téged
szomjúhozzalak, hogy Te cselekedj és mûködj általam! Egyre
csak növekedj bennem, én pedig teljességgel megsemmisüljek
és elvesszek Benned mindörökre. Veled egyesülve áldozat legyek, s mint egykor Téged a keresztfán, úgy engem is felajánljon égi Édesanyám az örök Atyának. Ámen
98.aug.10.Szentmisén Jézus: ”Veled vagyok minden napon a
szentáldozásban. Állandóan beragyogom lelkedet, és rajtad, és minden szentáldozáshoz járuló testvéreden keresztül- az
egész világot. Ti vagytok a fényhordozók, a lámpások. Ezt a
fényt minden angyalom látja. A bukottak, akik megremegnek
Elôttem, és nem mernek közelíteni. És az igazak is, akik
leborulva imádnak Engem bennetek.”
98.aug.12. Ima közben Jézus: ”Elfogadod a szenvedést?”
Rendelkezz velem tetszésed szerint. Mindent elfogadok irántad
való szeretetbôl. Jézus: ”Tudod, hogy egy örökkévalóságon át
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ugyanezt a választ fogod hallani Tôlem?” A meghatottságtól
majdnem sírva fakadtam, úgy imádtam Jézusomat.
98.aug.13. csüt.de.itthon.Mivel nem tudtam felmérni, megkérdeztem Szent Mihály arkangyalt, hogy mit köszönhetek
neki. Ô ezt válaszolta, majd azt kérte, hogy írjam le: ”Isten
akaratának beteljesülését, hogy ki tudd inni kelyhedet
(szenvedés). Állandóan védelek, megtartalak, vezetlek. A
gonosz ugyanis olyan nagy mérvû kísértésekkel támad, hogyha
nem állnál állandó védelmem alatt, a pokol fenekére rántana.
Így egyensúlyban van a támadás és a védelem. Szeresd nagyon,
mindenekfölött Istent! Járj a szentmisékre, és a Szentségimádásokra. Imádkozz testvéreidért, akiket szintén le akar
rántani!” (Kértem mennyei Édesatyámat, vonzza ôket is
Magához.) Miután Szent Mihály felvilágosított, a gonosz
szellem gyakran sugallja, próbáljam ki saját erômet, hogy ne
kérjem Szent Mihályt. Erre Szent Mihály ezt válaszolta: ”Ne
tedd, mert a legnagyobb rosszat követnéd el magad ellen! Nekem ugyanis figyelembe kell vennem szabad akaratodat.” Erre
visszavonhatatlanul, minden idôkre átadtam magamat Szent
Mihálynak, akiben feltétel nélkül megbízok, mert Jézusomtól
kaptam ôt védelmezômnek. Szent Mihály Arkangyal: ”Seregeimmel ôrizlek. Körülbástyáztalak. Urunk akaratából teljes biztonságban vagy. Egyedül szabad akaratoddal változtathatnál
ezen, de ismerlek, és tudom, hogy ezt te soha nem teszed.”
(Állandóan érzékelem ezt a biztonságot.)
98.aug.13. Csütörtök esti szentmisén érzékeltem, hogy
leszállnak rám a szent angyalok. Szinte éreztem szárnyuk
érintését. Teljesen súlytalan, és nagyon finom érintés volt.
Érzékeltem, mintegy a testembôl kilépve, hogy hatalmas, erôs
szent angyalok állnak mellettem, szárnyaikkal mintegy
betakarnak, és szemüket Istenre szegezve, szüntelenül mély
alázattal, nagy tisztelettel és izzó szeretettel imádják ôt. Lelki
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szemeimmel felfogtam, hogy fölöttem betöltik - mintegy falat
alkotva - a templom kupoláját, és a falakon kívül is jelen
vannak. Megszámlálhatatlanul sokan. Az arcukat nem láttam,
de mégis tudtam, hogy nagyon örülnek. Ezt mondták: ”Ó mily
boldogok vagyunk az olyan teremtmények mellett, akik a
Szentséggel táplálkoznak!”
Jézus: ”A Velem való egyesülés a szentáldozásban sokkal nagyobb öröm, mint a látás. Az átalakulás Belém, a legbensôségesebb kapcsolat.”
Mivel másfél évtizede attól a vágytól szenvedek, hogy
meglássam imádott Uramat, azt gondoltam, hogy a színelátás a
legnagyobb öröm. Az Ô kegyelmébôl mintegy megértettem
hogy az örök hazában nemcsak látni fogom, de egyesülök is
Vele. Ez annyit jelent, hogy azzal dicsôítem meg, hogy Ô él
bennem, általam egy örökkévalóságon keresztül, és én
átalakulok Belé. Számomra ez lesz a legnagyobb öröm,
minden vágynak beteljesülése. Ez az Istennek az emberrel kötött felbonthatatlan örök szövetsége.
98.aug.14. Szentmise után Jézus: ”Szûzanyámmal egyesülve
ajánld föl Atyámnak Legszentebb Véremet a világ végezetéig
élô összes papomért, minden Istennek szenteltért, minden kiválasztottért, és minden bûnben élô lélekért! Imádkozzatok a szegény bûnösökért!!!”
98.aug.26. A feszület elôtt imádkoztam. Ima után a lelkemben
Jézus ezt mondta: ”Csukd be a szemed!” Megtettem. Ekkor a
kék égen egy csodálatos keresztet láttam. Nagyságra nézve
akkora volt, amelyre rá lehet feszíteni egy embert. A kereszt
izzó eleven fehér lángból volt. Az alsó szárából mintegy
fénysugár, kiáradt a kegyelem. Az Úr irgalmából megértettem,
hogy a láng Isten szeretetét jelenti, hasonlóan a kereszthez,
amelyen drága Megváltónk irántunk való szeretetbôl halt
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kínhalált. Jézus ezt mondta: ”Így fogják látni keresztemet az
égen az emberek, amelybôl nagy kegyelmek forrásoznak.”
Szentmisén Jézus: ”A szentély sohasem üres. Angyalaim
szüntelenül imádnak Engem!” Lélekben érzékelem, hogy
megtelik a szentély hatalmas angyali seregekkel. Méretüket
tekintve lagalább 3 méter magasak és kb. 1 m szélesek. A
szárnyaik fölfelé állnak. Tartásuk függôleges, de imádkozva
meghajlanak. Nekem mindig háttal vannak, mert a
legméltóságosabb Oltáriszentséget imádják. Néha hallom
szárnyaik suhogását. Hatalmas energiával rendelkeznek,
kimondhatatlanul gyorsak, és nagyon okosak, intelligensek.
Telve vannak Isten és emberek iránti szeretettel, és nagyon
engedelmesek. Betöltik a templom kupoláját, de túlmennek a
falakon és a mennyezeten, mivel ez számukra nem jelent
akadályt, hisz ôk szellemi teremtmények, hatalmasságok.
Nagyon szeretem ôket. Sokszor hálát adok Istenemnek, hogy
ôket megteremtette, és segítségünkre adta. Amikor Istent
dicsôítik, egyszerre zengik himnuszukat. Olyan, mintha
milliók énekelnének egy hangon. Erôsebb, mint a tenger
zúgása. Úgy érzékelem, hogy ôk is hordozzák magukban Isten
szeretetének izzó eleven tüzét, mint szeretetet, mindegyik
abban a mértékben, ahogyan Alkotójuktól megkapta. Nagyon
sajnálom azokat az ôrangyalokat, akik olyan embereket
ôriznek, akik nem hisznek, nem imádkoznak és szeretetlenül
élnek. Sokszor megkérem ôket, hogy imádkozzanak védenceik
üdvösségéért, és azért, hogy a rájuk bízott lelkek senkinek se
tudjanak ártani. Külön szoktam kérni a súlyos bûnben élô
emberek ôrangyalait ezért.
98.aug.28. Szentmisén egy hét éves elsôáldozó kislány lelkét
megmutatta nekem az Úr, miközben a gyermek magához vette
Ôt. Amit most leírok, nem testi szememmel láttam, hanem
mintegy elragadtatásban lélekben. A kislány lelke fehérebb
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volt, mint a szûz hó, és betöltötte az egész testét. A test,
amelybe a lélek be van zárva, szinte nem is látszott, úgy tûnt,
mintha üvegbôl lett volna. (Itt eszembe jutnak a Szentírás
szavai, miszerint törékeny cserépedények vagyunk.) Amikor a
gyermekbe bement az Úr, a kicsi lelkét belülrôl beragyogta,
teljesen átvilágította, úgyhogy a lelkébôl sugárzott a fény,
sokkal jobban, mint amikor a nap süt. Megsemmisülten adtam
hálát ezért a nagy kegyelemért, amelyben az Úr részesít
minket, méltatlan teremtményeit, akik a szentáldozáshoz
járulunk. Ebbôl újra felfogtam, hogy csak nagyon tiszta
lélekkel, és csak nagyon nagy szeretettel járulhatunk a
szentáldozáshoz, ami a legnagyobb kegyelem a földön!
Örömkönnyek között köszöntem meg, hogy nekem, erre
legméltatlanabbnak mutatta meg az Úr mindezt.
Jézus: ”Mindannyian fényhordozók vagytok, mint ez a
kisleány. Szétosztom Magam, a lelketekbe költözöm, mert csak
így tudlak megmenteni a gonosztól. Egyetlen lélek nagyobb
kincs számomra, mint az egész teremtett világ!”
98.szept.3. Szentségimádáson a Szentlélek így imádkozott
bennem: ”Hôn imádott Megváltó Jézusom! Az Irántad való
szeretet szögeivel szegezz engem Magad mellé szent
keresztedre, hogy életem minden pillanatában Veled maradjak!
Soha nem akarok más örömöt ebben a világban, mint Téged!
Te légy az én egyedüli Boldogságom, Reményem és Mindenem!
Ámen.”
98.szept.4. Jézus: ”Valahányszor megcsókoljátok a kereszten
Szent Sebeimet, hittel és szeretettel, nagy vigaszt nyújtotok
Nekem mindazon bûnök miatt, amelyek keresztre szegezték
ártatlan Testemet. Országomban nagy boldogsággal
jutalmazlak meg titeket ezért.”
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Szentmisén, szentáldozás után Jézus: ”Hamarosan egy soha
nem látott boldogságba vezetlek! Ha nehezek lesznek szenvedéseid, nézz fel keresztemre, milyen nagy árat fizettem lelkedért!
Örülj, mert szeretetem jele, hogy bevontalak megváltói mûvembe! Csak azokat hívom meg ide, akiket alkalmasnak tarok erre.
Vedd nagy kitüntetésnek a lélekmentést, mert ezáltal szentjeim
sorába hívlak meg!” (Hálát adtam a kegyelmekért.) ”Nincs
édesebb és kedvesebb számomra, mint amikor azért adsz hálát,
hogy akaratom teljesül be rajtad! Légy mindig vidám! Egyetlen
pillanatra se engedd, hogy a derû eltávozzon a lelkedbôl!”
98.szept.11. Szentségimádáson Jézus: ”Soha nem vonom meg
tôled kegyelmeimet. Mindig veled maradok a Szentségekben és
az üzenetek által. Velem jársz a keresztúton. Mi mindörökre
együtt maradunk. Én szeretlek és te imádsz... Soha nem
hagyjuk el egymást. Már látszik a fény. Az ajtóm nyitva áll elôtted. Csupán a megfelelô pillanatra, az általam kapott jelre
vársz, hogy belépj. És akkor örökké eggyé leszünk. Te átalakulsz Belém, és mindig csak Én leszek már... Ezért vonzalak
egész földi életeden át. Azért adom a kegyelmeket, hogy ne csak
egyedül érkezz. A termés már beérett. Rengeteg lelket hozol
magaddal Irántam való szeretetbôl fakadó önfeledt áldozataid
révén. Még tarts ki egy kicsit! És akkor letörlök szemedrôl
minden könnyet. Most úgy vagy, mint a diáklány, aki sorban áll
a bizonyítványáért. Hamarosan a kezedben tartod. Ez lesz
belépôd a mennybe. Imádj Engem!...... Szeretlek!.....Nézd, pici
kislányom, lelkemnek gyöngyszeme: Ez vagyok Én, ez vagyok
Én, Jézus! Nagyon szeretlek! Szent Véremmel fizettem érted
váltságdíjat. Saját Testemmel, Szívemmel táplállak, hogy
továbbsugározd szeretetemet, és tudd vállalni az áldozatokat
testvéreidért!” - Kérlek Te élj általam, és én teljesen
megsemmisüljek Benned! ”Életed minden pillanata legyen
hálaadás! Rengeteg kegyelemmel halmoztalak el.”
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98.szept.20. Szentmisén Jézus: ”Lásd angyalaimat!”
Lélekben láttam ôket. Arccal az Oltár felé fordulva imádták a
Szentháromságot. Megtöltötték az egész kupolát. Örömhozsannát zengtek. A szent angyalok közül égi Édesanyám, mint
Királynô jött felém. Ruhája, palástja hófehér. Palástja arany
csíkkal és ékkövekkel volt díszítve. Fején aranykorona. Bal
karján a Szíve fölött pici csecsemôt hozott, akit palástjával
betakart. Megkérdeztem, kit visz a karján. Ô ezt válaszolta:
téged. Sírtam a boldogságtól. Ugyanis már hónapok óta azt
kérem Tôle, hogy tegyen engem parányi újszülötté,
bugyoláljon be Istenanyai palástjába, és így vigyen fel
végtelenül jóságos mennyei szeretô örök Édesatyám
legszentebb színe elé, és tegyen engem az Ô ölébe. Magyarok
Nagyasszonya ünnepén, okt.8-án a szentmisén szentáldozás
után égi Édesanyám ezt mondta nekem: ”Nagyon szeretlek
drága kislányom! Szûzi karjaimban viszlek haza Atyámhoz, úgy
ahogy megmutattam neked.” Örömkönnyek között adtam
hálát. Még azt is szoktam kérni drága Szûzanyámtól, hogy
öltöztessen fel engem erényeinek szépségébe, ezzel takarja el
mezítelenségem rútságát. Mivel semmi, de semmi érdemem
nincs így egyedül égi Édesanyám imájában és drága Megváltó
Jézusom irgalmas Szívében bízom. Hiszek az Ô szeretetükben.
Bízom mennyei Édesatyám jóságában és irgalmas szeretetében. Hiszem, hogy engem, nyomorult méltatlan szolgáját is
Atyai Szent Keblére ölel majd, mint a tékozló fiút. Hisz egész
életem során megtapasztaltam kegyelmét, amelyekért egy
egész örökkévalóságon át hálát szeretnék adni Neki Égi
Édesanyámmal, Szent József Apukámmal, a szent angyalokkal
és minden szentekkel együtt.
98.okt.20. Szentmisén szentáldozáskor és utána Jézus:
”Bízzál Bennem! Higgyél Bennem! Megadom, amit kértél.
Minden elmúlik. A türelem mindent elér...! Örökké hálát fogsz
Nekem adni.” Avillai Nagy Szent Teréz imáját juttatta eszem158

be: ”Semmi ne zavarjon,
semmi ne rémítsen,
minden
elmúlik, Isten nem változik, a türelem mindent elér, annak, aki
Istené, semmi sem hiányzik; Isten egymaga elég!” Jézus:
”Szeretlek! Már rég megbocsátottam, sôt; elégettem, elfelejtettem. Szívem szeretetlángjával kiégetek szívedbôl minden számomra visszatetszô dolgot - amelyek neked is fájdalmat
okoznak. Csak az Irántam való szeretetet hagyom meg, amely
örök boldogságod záloga itt a földön és a mennyben.”
Mennyei Édesatyám: ”Szent Keblemre várlak. Már nagyon
várlak. Nagyon nagy szeretettel várlak. Látom könnyeidet.
Ismerem vágyadat. Megesett rajtad a Szívem. Megkönyörülök
rajtad. Beteljesítem vágyadat, amelyet egyedül csak Én
adhatok meg. Nyugodj meg! Az Én akaratom... Én vonzalak.
Mindent dicsôségemre és a te javadra fordítok. Még a látszólag
rossz dolgokat is. Szeress Engem, az egy örök Istent, és
Énbennem mindenkit! Neked csak szeretni szabad! Olvasd újra
Marcell atya naplóját!”
Itthon ezt mondta drága jó mennyei Édesatyám: ”Írd le, hogy
nagyon szeretem minden gyermekemet! Szüntelenül gondoskodom róluk, szenvedéseikben és elhagyatottságukban is. Egészen közel vagyok hozzájuk, még akkor is, ha ezt nem érzékelik
mindig. Végtelenül irgalmas vagyok. Keblemre várom minden
bûnét bánó gyermekemet, hogy bevezessem az atyai házba,
mint tékozló fiamat. Bízzák Rám magukat teljesen! Mindent a
lelkük javára fordítok.”
98.okt.24. Itthon Jézus: ”Mindig a Szívemben élsz. Amikor
majd Magamhoz szólítalak, szinte semmi sem változik, csupán
átalakulsz. Leveted testedet, ami meggátolja a látást (=Szent
Színem látását), és amely nem bírná elviselni azt a végtelen
boldogságot, amelyet Én nyújtok neked. Ugyanúgy Szívemben
maradsz mindörökre.” Határtalan örömmel adtam hálát hôn
imádott drága Üdvözítômnek.
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Egy másik alkalommal Jézusom ezt mondta nekem: ”Majd
akkor veszlek Magamhoz, amikor többet fogsz sírni a vágytól,
mint örülni. Arról ismered fel, hogy vágyad az Én akaratom,
hogy kiégetek szívedbôl minden más vágyat, minden más
szeretetet; csak egyetlen vágy és egyetlen szeretet marad,
amely Hozzám vonz.”
Hálát adok Istenemnek a rengeteg próbatételért,
szenvedésért,félreértettségért, mert ezek mind közelebb
visznek ahhoz, amit Jézusom mondott. Imádkozom ellenségeimért. A leggyakoribb bûn a megítélés, a megszólás. Aki ezt
teszi, nem tudja felmérni, milyen hatalmas kárt okoz vele.
Elsôsorban magának - ugyanis neki is meg kell szenvednie
bûnéért; és annak, aki ellen irányult. A legtöbbet Jézusom
kinyilatkoztatásai miatt kell szenvednem, de a világ összes
kincséért sem mondanék le róluk, mert rengeteg örömöm van
abban, hogy imádott Megváltóm szóba áll velem, nyomorult
féreggel. Minden kegyelem. Isten kegyelme nélkül egy elkárhozott, bukott lélek lennék. Amikor nagyon nehezen viseltem
el nemrégiben egy hatalmas próbatételt, ezt mondta Jézus:
”Minél többet fogsz üzeneteim miatt szenvedni, annál több
lelket adok neked értük.”

rád is vonatkozik!” Fil 1,1-11; ”Hálát adok Istenemnek, és
könyörgök mindnyájatokért, mivel... részt vesztek (Krisztus)
evangéliumának munkájában. Bízom abban, hogy aki
megkezdte bennetek a jót, be is fejezi... Akkor tiszták és
kifogástalanok lesztek..., és bôvelkedni fogtok az igaz élet,
Jézus Krisztus által szerzett gyümölcseiben Isten dicsôségére
és dicséretére.” Imádott Jézusom nagy fontosságot tulajdonít
az általa adott üzeneteknek. Hosszabb - rövidebb idôre teljesen
lefoglal Magának, hogy Ôt szolgáljam. Csak Ô, aki mindent
lát, tudja azt, hogy ez számomra mekkora öröm. Állandó
hálaadás van a szívemben, amiért engem, a legméltatlanabbat
választott ki.
98.nov.2. Itthon, sok rózsafüzér ima után a Szûzanyám ezt
mondta: ”Járj kedvébe Uradnak! Szent Fiamnak az a
legtetszôbb, ha hiszel Benne, bízol Benne, és mindenben
ráhagyatkozol, mint egy kisgyermek. (Ekkor tehetetlen a sátán
veled szemben.)” Ezután így imádkoztam: Jézusom nem
ragaszkodom semmihez. Tégy velem akaratod szerint. (Ezt
követôen nagy békét és örömet éreztem lelkemben.)

98.okt.27. Szentmisén szentáldozás után Jézus: ”Nagyon
örülök, hogy ilyen buzgón dolgozol könyvünkön. Nagyon nagy
jutalmat adok érte.” Tudod Uram, hogy irántad való szeretetbôl teszem. Inkább verést érdemelnék, de hiszem, hogy irgalmazol nekem, nyomorult féregnek. ”Csak ott fogod igazán
megtapasztalni, milyen jóságos és szeretetre méltó vagyok. Eddig csak hírbôl hallottál Rólam, ott majd saját szemeddel
látsz.”

98.nov.7. Itthon Jézus: ”Szeretlek! Szükségem van az áldozatra! Szent Anyám és apostolaim szenvedtek a legtöbbet. Élô tabernákulumom vagy. Benned szenteltem meg az anyagot. Benned folytatom szenvedésekkel teli életemet. Irántam való szeretetedért és buzgóságodért rengeteg lelket mentek meg. Nagyon
sok langyos és közömbös lélek szívét gyújtottam lángra legutóbbi - Velem egyesített - áldozataid révén. Nemsokára Magamhoz veszlek, de még szükségem van engesztelésedre. Minden imádat mindig meghallgatom. De csak azt adom meg,
amely mindannyiótoknak a javára válik.”

98.okt.30. Szentmisén, mielôtt felolvastak Szent Pál
levelébôl Jézusom ezt mondta a lelkemben: ”Figyelj, mert ez

Aznap kértem keresztmamámat, (aki már Jézusomnál van),
hogy imádkozzon értem. ô ezt mondta: ”Most még nem jöhetsz
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hozzánk. Folytasd továbbra is az imát! Ez tartja fenn az életed.
Ne gondolj az emberekrôl se jót, se rosszat! Ajánld ôket Jézusunk irgalmas Szívébe! Az ítélet mindig téves - veled íratta le Jézus. A holnappal ne foglalkozz! Mindazt tedd meg, amit éppen
meg kell csinálnod! Mindent úgy fogadj el, ahogy van! Így teljesíted be Jézusunk akaratát, amely mindenkinek a javát
szolgálja.”

szenvedek. Ezért bánatomat osztom meg vele. De ha a lélek
közömbös, nem érez bánatot, mert elaltatta lelkiismerete
szavát. De örülni sem tud semmiképpen. Én, mint Isten,
végtelenül tiszta és Szent vagyok. Ez azt jelenti, hogy a
legkisebb bûntôl is szenvedek. Igyekezzetek tökéletesek lenni,
mint mennyei Atyátok, különösen, ha szentáldozáshoz járultok,
mert Atyám csak így ismer gyermekeire bennetek!”

98.nov.8. Itthon belsô indításra kértem imádott Jézusomat,
hogy jöjjön szívembe a lelki szentáldozásban. (Ezelôtt mindig
bûnbánatot tartok, és megkérem égi Édesanyámat, hogy adja
nekem az Ô Szeplôtelen Szívét, Aki egyedül méltó Isteni
Fiának a befogadására.) (Ezt az imák közé is beírtam.) Jézus:
”Itt vagyok, bearanyozlak, beragyoglak. Imádj, szeress!!!
Hagyd, hogy átalakítsalak, Magamba formáljalak, hagyd,
hogy betöltselek, és Én, csak egyedül Én éljek általad! Ne törôdj a tegnappal, a mával, a holnappal; csupán a pillanattal!
Imádj a pillanatokban, és így nem tud becsapni a sátán! Hagyatkozz mindig mindenben csak egyedül Rám! Én mindig
benned élek, mint örök hû Jegyes. Szüntelenül fogom a kezed.
Ôrizlek, óvlak Magamnak és az Életnek, hogy elnyerd azt,
amire megteremtettelek!” Imádlak Uram, én Istenem, én hôn
imádott egyetlen Mindenem! Legyen hála és dicsôség Neked,
végtelen Irgalom, végtelen Szeretet! Köszönöm, hogy megalkotott Szent Kezed, és én Szûzanyámmal, s Szent Angyalaiddal zengek Neked örök dicséretet! Ámen.

98.nov.11. Szentmisén Jézus. ”Amikor kérsz, legjobb, ha Rám
hagyatkozol. Mondd Nekem: én kicsi vagyok, semmit sem
tudok. Te tudod egyedül, mi a jó nekem. Bízom Benned.
Hiszem, hogy a legjobbat fogod nekem adni. És Én a
legeslegjobbat adom neked. Ezt eddig is beláthattad egész
életedben. Mindig jobbat adtam neked, mint amit te kértél
magadnak. De azért kaphattad a jobbat, mert mindig Rám
bíztad a döntést.”

98.nov.10. Szentmise után itthon Jézus: ”Minden lélek
ugyanazt éli meg a szentáldozásban, amit Én az ô szívében. Ha
a lélek tiszta, és nagyon szeret Engem, Én végtelenül boldog
vagyok benne. Az Én örömömet osztom meg vele, amelyet
méltón megérdemel, hisz ô tesz Engem is boldoggá azáltal,
hogy kegyelmem nem lett benne hiábavalóvá. Ha egy lélek a
bûn állapotában vesz Engem magához, abban Én nagyon
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98.nov.13. Szentmisén a Szentlélek: ”Életed minden
pillanatában várd Uradat, Jézusodat! Ô nem késik, hamar
eljön érted. És akkor érted átszúrt Szívére hajthatod fejed, érted átszegzett Kezével ölel át téged. Vállán megpihenhetsz,
amelyen érted hordozta keresztjét. Én, a Szentlélek mondom ezt
neked, Akit Isten kiárasztott a földre.” Könnyezve adtam hálát.
98.nov.14. Szentmise, szentáldozás után itthon: Belsô
indíttatásra elkezdtem dicsôíteni a legszentebb Szentháromságot a Sanctus (Szent vagy...) imával, amelybe azonnal
bekapcsolódtak a szent angyalok. Nagyon sokan zengték
velem együtt méltóságteljesen ezt a dicsôítô imát, majd ezt
mondták: ”Leborulva imádjuk benned a Szentek Szentjét, Akit
a legméltóságosabb OltáriSzentségben a szívedbe fogadtál.
Imádd te is velünk! Isten örül benned, Aki élô templomának
teremtett téged. Nincs miért szomorkodnod! Sírni Krisztus
kínszenvedései, és a világ bûnei miatt van okod.”
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98.nov.16. Itthon Jézus: ”Amikor imádkoztam, a legforróbb
könnyeimet azért ontottam, hogy visszatérjek Atyámhoz. De
egyetlen pillanattal sem akartam ezt hamarabb, mint ahogy
befejeztem küldetésemet. Tudtam ugyanis, hogy földi életem
egyszeri és megismételhetetlen. Mint ahogy a te életedben is
elmúlnak a percek, az események, ebbôl következik, hogy
evilági életed is befejezôdik. Hagyatkozz Rám teljesen!
Egyedül Én tudom megvalósítani rád vonatkozó örök tervemet.
Ha mindezt beteljesítetted, csak akkor jutalmazhatlak meg
azzal, amit ígértem neked. (Örök boldogság.) Szüntelenül
figyeld lelkiismereted szavát! Ha életed minden pillanatában
megteszed, amit elvárok tôled, biztos lehetsz benne, hogy egyre
közelebb kerülsz ahhoz, amire oly nagyon vágyódsz. Vagyis
letelik földi küldetésed, amely után örökké Keblemen pihensz
majd, és a legnagyobb boldogság részese leszel. Hozzám való
vágyakozásod Irántam való szereteted egyik biztos jele. Már
nagyon várom kicsi jegyesem, hogy megérkezz országomba, és
karjaimban tartsalak. Sokkal jobban várom, mint te. Vágyamat
nem lehet szavakban kifejezni. De most még nem érkezett el az
ideje. Még nem telt be a lelkek száma, akiket magaddal kell
hoznod. Azt akarom, hogy csordultig legyen edényed a beérett
terméssel. Szívem szeretetének legdrágább ajándéka a szenvedés. Velem egyesített áldozataid által lelkek sokaságát mentem
meg, akik értetek átdöfött irgalmas Szívemben találnak örök
menedékre. A szenvedésnek van a legnagyobb értéke itt a földön, amelyet megengedek a lelkek javára. Mint ahogy az Én
számomra is a Golgotán át vezetett utam a mennybe, ez
ugyanúgy rátok is vonatkozik.”
98.nov.18. Szentségimádáson Jézus: ”Gyönyörû vagyok.
Fényemmel beborítom a templomot. A falakon belül és kívül
szent angyalaim és szentjeim megszámlálhatatlan serege
leborulva imádnak Engem. Szent Anyám és Szent József is
közöttük van. Ha láthatnátok fényemet az Oltáriszentségben,
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megvakulnátok. Külön nagy kegyelem, hogy elrejtettem
elôletek dicsôségemet. Nem tudnátok elviselni, nem mernétek a
templomba bejönni, de még a közelébe sem. Felfogni sem
tudjátok hatalmasságomat, dicsôségemet.
Ne félj! Hagyatkozz Rám teljesen! Szükségem van az áldozatodra. Légy kicsiny gyermek! Nagyon szeretlek mindôtöket. Én vagyok a ti Megváltótok, Testvéretek.”
98.dec.2. Itthon Szûzanyám: ”Ne félj! Én veled vagyok. Fogom a kezed. Szeress továbbra is! Mondj le mindenrôl! Add át
magadat teljesen az isteni szeretetnek! Töltekezz fel a Mi (Jézus
és Mária) szeretetünkkel! Imádkozz még többet és még nagyobb
szeretettel ellenségeidért! Kérd számukra a kegyelmet, hogy
megvilágosuljanak a Szentlélek által! Adj hálát minden
szenvedésedért, amelyeket igazságtalanul szenvedtél el! Ajánld
föl ellenségeidért, akiket félrevezetett a sátán! Te Szent Fiam
sorsában osztoztál a feláldoztatásban. Örülj és vigadj, mert
Vele együtt nyered el örök jutalmadat! Szent Fiam minden
elképzelésedet felülmúló bôkezûséggel jutalmaz meg türelemmel elviselt nehéz fájdalmaidért. Rengeteg lelket mentett
meg az Ô örök érdemeivel egyesített életáldozatod által. Ezek
a lelkek, mint megannyi csillagok ragyognak majd örökkön
örökké fejed körül, amely az élet koronája. Ó, ha tudnátok kicsi gyermekeim, mily nagy dolog áldozatot hozni a szegény bûnösökért! Még többet akarnátok szenvedni, és közben boldogan adnátok hálát Istennek, Aki mindezt megengedi a lelkek
megmentésére. Nagyobb öröm van a mennyben 1 megtérô bûnös, mint a 99 igaz miatt. Maga Isten örül a legjobban, Aki
végtelen Irgalom és Szeretet. Különösen sokat imádkozz és engesztelj szegény pap fiaimért! Eddig is ôértük kértem a legtöbb
áldozatot. Nagy szükségem van rájuk megújulni készülô Egyházamban. Már látszik a fény, amely megvilágítja az egységet.
Papjaimnak különösen Krisztus képmásainak kell lenniük! A
szeretetben, az áldozatban és az életszentségben. A ti idôtökben
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éppen ebbôl van a legnagyobb hiány. Mindannyian élô templomok, Szent Fiam tabernákulumai vagytok. Aki lerombolja bûnei által ezt a templomot, amelyet Isten megszentelt, azt elpusztítja az Úr. Már benne éltek az idôben, amikor az Atya
igazságossága nem tudja tovább tétlenül nézni az ártatlanok, a
kicsinyek és a szegények megrontását és kisemmizését.
Megtisztítja ezt a bûnöktôl terhelt világot. Hozz minél több
áldozatot, hogy a bûnös megtérjen bûnébôl, mert ha nem, saját
bûnei okozzák örök vesztét. Az Atya Maga a Szeretet. Legkedvesebb Kincsét, Szent Fiát adta Megváltótoknak, és Ôvele
együtt az Országot. De tiszteletben tartja a szabad akaratot.
Aki elutasítja Jézust, az az életet tolja el magától. Éljetek szeretetben, az evangélium fényében! Szent Fiam mindenre megtanított és példát adott nektek. Ne ítéljetek! Legyetek egymáshoz türelmesek! Törekedjetek a békességre! Hozzatok nagyon
sok áldozatot! Szemetek szüntelenül az örökkévalókra figyeljen! Éljetek szüntelen készenlétben! Imádkozzátok a rózsafüzért! Szeressétek Szent Fiamat az Oltáriszentségben; akkor kinyílik Elôtte szívetek, és Ô bennetek lesz, ti pedig Ôbenne, és
Velem együtt énekelhetitek a Magnificatot!”
98.dec.3. Itthon a hétfájdalmas rózsafüzér elimádkozása után
megkérdeztem Szûzanyámat: Drága Mamám, mit
imádkozzak? ”A fájdalmas rózsafüzért.” Hangzott a lelkemben a válasz. Mivel nem akartam elhinni, homlokomra
keresztet rajzoltam, úgy kértem ôrangyalom megvilágosítását.
Ô ezt mondta: ”Hallgass a Szûzanyára!” Égi Édesanyám:
”Imádkozd el az öt tizedes fájdalmas rózsafûzért! Az Atya,
Jézus, a Szentlélek és Én is, nagyon szomorúak vagyunk a világ
bûnei miatt. Éld át a rózsafüzérben Szent Fiam szenvedéseit!
Így engesztelj a szegény, szerencsétlen bûnösökért!”
98.dec.4. Itthon Jézus: ”Olvasd a Szentírást!” Jézusom
akaratából a 78.zsoltár szavait olvastam: ”... Mannaesôt
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hullatott rájuk eledelül, mennyei gabonát adott nekik. Isteni
kenyeret evett mindenki... Annyi húst hullatott rájuk, mint a
por, annyi madarat, mint a tenger fövenye. Ettek, és igen
jóllaktak, amit csak kívántak, megadta nekik. De nem hagytak
fel kívánságaikkal, bár még szájukban volt az étel. Ezért
haragra gerjedt ellenük az Isten...” Jézus: ”Most pedig írj!
Népemet minden jóval elhalmoztam. Eddig még soha nem látott kényelemben és jólétben élnek. Mégis a hiábavalóságokért
törik magukat. Mindenük az anyag. Felém se néznek. A lelkük
Énrám szomjazik, de ôk testük élvezeteit keresik. Most megvonom tôlük anyagi javaikat, testük élvezeteit. Ezáltal arra
kényszerülnek, hogy végre Engem, legfôbb Jótevôjüket keressenek. Aki keres, az gyorsan megtalál. Ott élek a lelketekben.
Örülve, szomjazva, vágyakozva, vagy éppen keresztre feszítve;
kinek - kinek a lelki állapota szerint. A Hozzám vezetô úton csupán egy akadály van. Ez a bûn. Ha a lélek megbánja és elhagyja a bûnét, soha meg nem tapasztalt örömben és békében részesítem, majd üdvözítem. Szomjazom rátok gyermekeim! A legdrágább váltságdíjjal, tulajdon Véremmel fizettem meg értetek
ott a Golgotán. Eddig elküldtem Szent Anyámat, Aki anyai Szívének szeretetével kérlelt, figyelmeztetett benneteket, hogy térjetek meg. De népem vak és süket. Szemük az erkölcstelenségen
csüng, fülüket megigézte a bömbölô hangáradat. Lelkük a
szennybe, a bûnbe tapadt. Most felrázom ôket kóros álmukból,
és megmentem a még menthetôt. Mindezt szeretetem mûveli,
mert már nem tudom tovább nézni, hogy drága gyermekeim a
vesztükbe, az örök kárhozatba rohannak.”
98.dec.5. Szentmisén, szentáldozáskor Jézus: ”A világmindenségnél nagyobbat, Magamat adom neked! Minden szentáldozás elôképe annak a nagy találkozásnak, amikor majd színrôl
színre meglátsz Engem. Ölelj át! Zárj a szívedbe Engem! Súgj
szerelmes szavakat a fülembe! Mondd Nekem, hogy azt akarod,
hogy egész életedre egyedül csak az Enyém légy, és mindvégig
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hû akarsz maradni Hozzám! Veled fekszem, veled kelek. Mindig
a szívedben vagyok. Én vagyok a te Megváltód, a te Jézusod!”
98.dec.8. Szeplôtelen fogantatás ünnepén itthon Jézus: ” A
szívedben élek. Szeress Engem lángoló szeretettel! Isteni
Jegyesed vagyok. Szomjazom a szeretetedre! Gondolj Rám
szüntelen! Fogadj el mindent úgy, ahogy van! Kérd, hogy Én
készítselek föl mindarra, amit elhozok számodra! Hidd el, hogy
ezt egyedül csak Én tudom megtenni. Te hiába erôlködnél. Ha
szükségem van valamire, mindig megmondom, hogy tedd meg.
(Pl. könyvünk írása.) Mindig ellenállhatatlan vággyal indítalak
bizonyos munkák elvégzésére. Így minden sikerül, és boldog
vagy. Én is, ha megteszed, mint pl. ma. Édesanyánk nagyon
örül a szép virágnak. (Amit a templomba vittem.) Szent Angyalaim zengtek Neki örömhozsannát. Szent Anyám sokkal gyönyörûségesebb, mint azt el tudnátok képzelni. Gyöngéden szeretô mosolya beragyogja az eget és a földet, amikor rátok, engesztelô gyermekeire tekint. A legkisebb igyekezeteteket is bôséggel jutalmazza. Nagyon jól estek Neki szavaid, amikor egyre
csak azt ismételgetted: Édesanyám, nagyon, nagyon szeretlek!
Köszönöm, hogy kisgyermeked lehetek. Isten-Anyai palástját
rád terítette, és lélekben Szeplôtelen Szívére szorított. Így hoz
majd fel Atyámhoz. Atyám csupa szeretet és irgalom. Nagyon
szeret titeket. Nem érdemeitekért szeret, hanem azért, mert
tudja, hogy az Ô szeretete és kegyelme nélkül elvesznétek, meghalnátok. Tudja, hogy az Ô szeretetére van a legnagyobb szükségetek. Szeressétek Ôt mindenekfölött!!! Ismételgesd Neki is
gyakran ugyanazokat a szavakat, amelyeket ma égi Édesanyádnak mondtál a szentmisén! Nagyon örül minden szeretetmegnyilvánulásotoknak ebben a kihûlt, kôszívû, szeretet és hit
nélküli világban.”
Írás közben egy parányi muslica többször rászállt a papírra,
sôt rajta is maradt. Ekkor Jézusom ezt mondta a lelkemben:
”Te is ekkora vagy.” A pici teremtmény kb. 1 mm volt.
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Jézusom megengedte, hogy hasonlóképpen érezzek a muslica
iránt, mint Ô énirántam. Egy pillanat alatt másképp láttam a kis
repülô tüneményt, mint azelôtt. Határtalan szeretetet éreztem
iránta. Néztem, milyen pici, és hozzám képest teljesen
kiszolgáltatott. Megcsodáltam, hogy ilyen parányi létére is
mennyire tökéletes. Áttetszô szárnyaival vidáman röpköd ideoda. Istenem alkotását szemléltem benne. Gyönyörködtem a
látványban, hogy ilyen picinek is mennyire kecses és szép.
Örültem neki. Éreztem, hogy ebben a teremtett világban
összetartozunk, mert ugyanaz a Kéz alkotott mindkettônket.
Azonosultam vele kicsinységében, mely nálam az alázatot jelenti, és az örömben, hogy Istenéi vagyunk, Aki nekem Atyám.
Végtelen boldogság járta át a szívemet, amiért Isten megteremtett és gondoskodik rólunk. Éreztem, hogy Jézus
mindkettônket szeret, és örömmel tekint ránk. Hálát adtam
Neki ezért a tanításért.
98.dec.10. Lorettói Szûzanya napján Szentségimádáson egy
pillanatra becsuktam a szememet. Egy szép sötétbarna
keresztet láttam lefektetve. Pontosan akkora volt, mint én.
Kinyitottam a szememet, majd ismét becsuktam. Újra magam
elôtt láttam. Jézusom nagyon szelíden és nagy szeretettel ezt
kérdezte: ”Ráfekszel?” - Igen, ha akarod. Válaszoltam. ”Ez az
Én keresztem. Rászegezlek a szeretet szegeivel. Mostantól fogva azt kérem, hogy csak Engem láss, és fogadd el, amiket küldök. Rengeteg lelket akarok még menteni Velem egyesített életáldozatod által. Még nagyon sok szenvedést kérek. Egészen az
utolsó percig, amíg csak élsz. Ne félj, mindig veled maradok.
Sohasem távozom el a lelkedbôl. Szent angyalaim által erôsítelek. Többszörösen vértanúmmá teszlek. (Ezalatt a lelki vértanúság értendô.) Jelenlétem megédesíti, és Irántam való szereteted megkönnyíti minden szenvedésedet. Nem cserélnél senkivel. Ajánlj fel mindent Egyházamért, papjaimért, és a világ végezetéig élô összes bûnösért!”
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Hôn imádott édes jó Jézusom! Köszönöm Neked, hogy a Te
keresztedre hívtál meg. Nincs számomra vonzóbb és
kívánatosabb hely a világon, mint az, ahová Te hívsz. Itt
mindig Veled, Melletted vagyok. Csak Téged látlak, csak
Neked örülök. Az Irántad való szeretetem, mint erôs szegek,
tartanak Melletted. Még egy gondolat erejéig sem akarok soha
eltávozni Tôled. Mindhalálig hûséges és engedelmes akarok
maradni Hozzád. Ehhez kérem kegyelmedet, és szent
angyalaid segítségét. Ámen.
Egy nagy lelki fájdalom elviselése után ezt mondtam
Jézusnak: Uram nem tudok többé mosolyogni rájuk. (Azokra,
akik ezt okozták.) Jézus: ”Nem tudod megállni. Én mosolygok
rájuk rajtad keresztül a te szemeddel, a te arcoddal.” (”A
szeretet mindent eltûr,... mindent elvisel.” Szt.Pál 1 Kor. 13;7)
98.dec.19.Itthon lefekvés elôtt Jézus: ”Minden elalvást tekints
úgy, mintha már Hozzám jönnél, mintha kilépnél ebbôl a
világból. Minden ébredést tekints úgy, mint a Velem való
találkozást, mintegy feltámadást. Üdvözölsz, imádsz és szeretsz
Engem, és Én mindvégig ott lakom a szívedben. A hit szemével
látsz Engem a földön. A hitedbôl fakad a remény, és e kettô
táplálja az Irántam való szeretetedet. Ha így tekinted, nem ér
majd váratlanul, és ujjongó örömmel adsz hálát Nekem. Este el
ne felejts lelkiismeretvizsgálatot tartani! Tarts bûnbánatot a
világ végezetéig elkövetett összes bûnökért is, amiként Én
tettem, amikor a földön éltem. Reggel elsô szavad legyen a
hálaadás! Adj hálát a világ végezetéig élô összes
embertestvéred nevében is! Ne felejtsd, a tíz leprás közül csak
egy jött vissza hálát adni Nekem. Ma sokkal rosszabb az arány.
Tekints ajándéknak minden pillanatot - egész földi életedet amely igen nagy kegyelem, lehetôség arra, hogy kincseket
gyûjts, amelyeket egy örökkévalóságon át élvezel majd!”
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98.dec.23.Itthon imádkoztam: Hôn imádott Jézusom! Kérlek
vésd a Te értünk kínhalált halt drága Szent Arcodat a
lelkünkbe, hogy soha ne tudjunk semmi bûnt elkövetni, még a
legcsekélyebbet sem! Kérlek add, hogy úgy szeresselek Téged,
ahogy Te engem! Semmit sem tagadjak meg soha Tôled!
Szívem szeretete lobogó fáklya legyen, amely által csonkig
elégô gyertya legyek! Jézus: ”Sok áldozatot jelent, amit kértél.
Szentlelkem kérte benned. Elfogadod?” Ha méltónak találsz rá,
elfogadom. Kérem kegyelmedet, mert Nélküled semmi
vagyok. Esendô bûnös. Nyomorult féreg. ”Megadok minden
kegyelmet. Még sokat fogsz Értem szenvedni. Ezáltal még több
lelket mentek meg.”
98.dec.24. Hajnali roráté szentmisén szentáldozás után Jézus:
”Örülj és ujjongj, amikor áldozatot kérek tôled! Ennek van
legnagyobb értéke a földön. Mennyei boldogságod mértékének
a szeretetbôl fakadó önátadott áldozatod az alapja. Szeress
mindig, forrón és buzgón Engem, a Szentháromságot, és Bennem testvéreidet! Ne félj szeretni akkor sem, ha ezért megütik
arcod másik felét is! Ez a szeretet a legértékesebb szemem
elôtt. Nemde ugyanezt szenvedtem el a keresztfán ellenségeimért? Szeress mindig tiszta szívbôl, önzetlenül! Neked csak
szeretni szabad! Most különösen a Szeretet ünnepén sugározd
szeretetemet mindenki felé! Soha ne mérlegelj! Légy nagylelkû
az adakozásban is! Én mindig gondoskodom rólad. Királyságomban pedig kamatostól megfizetek. Amit elosztasz, azt
mind Nekem adod. Látod, milyen jól esett neked a jó szó. Akiknek ezt nem tudod megadni, azokért imádkozz! Én mindenható
vagyok, és a kövekbôl is tudok vígaszt teremteni. (Itt Jézusom a
kihûlt, kôszívekre gondolt.) Imádj Engem határtalan örömmel
és hálaadással! Élô jászolommá tettelek. Boldogan lakom szívedben. Adj Nekem mindent kivétel nélkül! Félelem nélkül, teljes bizalommal, teljes Rámhagyatkozással! Hagyd, hogy Én
cselekedjek általad! Add Nekem minden pillanatodat! Fogadj
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el mindig mindent úgy, ahogy van! Mindent Tôlem kapsz. Ha
mindent így fogadsz, nagy lelki békét és örömet nyersz. Szüntelen hálaadás és boldogság lesz ajkadon. Ha mindezt megteszed, akkor leszel a leggazdagabb országomban.”
98.dec.26. Délután 3 ó-kor itthon ima közben Jézus: ”Tudom
hogy most nehéz. De a számûzetésben való lét sohasem
könnyû. Ádám és Éva óta ki vagytok vetve a Paradicsomból.
De aki Bennem hisz, annak van remény. Aki Bennem remél, annak van beteljesülés. Aki Engem szeret, annak kinyilatkoztatom
Magam. Kivezetem az Én világosságomba a sûrû homályból.
Az örök Élet Kenyerével és Borával táplálom, és ha mindvégig
kitart, és kegyelmembôl növekedik az életszentségben, felékesített menyasszonyként vezetem be országomba, és mutatom be
Atyámnak, Aki gyermekeként szereti ôt. Szent Angyalaim milliárdnyi serege zeng örök dícséretet. Országomban mindenki
vidám, boldog és nagyon elégedett. Mindenki a teljességet,
azaz Istent Magát birtokolja. Ennek az örömnek az elôízét érzik
azok a testvéreim, akik tiszta lélekkel fogadnak Engem - legfôbb Jótevôjüket - a legméltóságosabb Oltáriszentségben a szívükbe. Merülj el Bennem és imádj! Szomjazom a te szeretetedre! Minden lelket másnak teremtettem. Egyik sem pótolja a másikat. Mindegyikôtökre külön - külön szomjazom!” Mennyei
Édesatyám! Köszönöm, hogy nekem adtad Szent Fiadat a
legméltóságosabb Oltáriszentségben. Köszönöm, hogy imádhatom és szerethetem ôt, és naponta a szívembe fogadhatom.
Köszönöm, hogy ôt, a Te legdrágább, legkedvesebb Kincsedet
áldozatul adtad az én bûneimért. A legnagyobb fájdalom számomra ezt kimondani, de az én bûneim feszítették az ô drága
Szent Testét a keresztre. Kérlek, add, hogy Vele egyesülve én
is engesztelô áldozat legyek, és csonkig elégô gyertyaként adjam oda életemet. És az ô örök érdemeivel egyesített szenvedéseim által lelkeket mentsek a Te mindnagyobb dicsôségedre, az
örök életre. Mennyei Édesatyám: ”Elfogadtalak engesztelô
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áldozatnak. Amikor megérkezel Hozzám, a fejedre teszem a
lángoló Isten-szeretet-, a szent tisztaság- és a vértanúság-;
egyben az örök élet koronáját.”
98.dec.31.Szentmise elején Jézus: ”Ajánld fel a szentmisét
az Én Irgalmas Szívem szándékára! Így menekül meg a legtöbb
lélek.”
98.dec.31.Éjfél elôtt Jézus: ”Csütörtök van. Ez az év utolsó
napja. Csütörtökön éjjel vérrel verejtékeztem a Getszemáni
kertben. Az új év elsô napja péntek. Pénteken szegeztek fel a keresztre. Ez volt számomra a leghatalmasabb kínszenvedés, haláltusa és kínhalál. Ebben az évben Egyházam és a teremtett világ összes népe követni fog Engem, Üdvözítôjüket a Golgotára.
Mint ahogy Én a kereszt által váltottam meg a világot, úgy népemnek is a kereszt válik az üdvösségére. Nagy kegyelme ez
Atyámnak, Akinek ezt az évet szentelte földi helytartóm. Ez az
év az igazságosság éve lesz. Akik megtérnek, és igaz, ôszinte
bûnbánatot tartanak, Atyámban a végtelenül irgalmas és szeretô Atyára találnak, Aki keblére öleli megtérô gyermekeit. Ünnepi ruhába öltözteti, és asztalához ülteti ôket. A Bárány menynyegzôje már elkészült. Sok gyermekemet választottam ki,
akiknek láttam lelkük tisztaságát, lángoló szeretetét, és mindhalálig kitartó hûségét. Ôket Szentségeimmel táplálva erôslelkûekké képeztem ki, hogy állhatatosságuk jutalmául fejükre tegyem a vértanúság hervadhatatlan koszorúját. Ôk örökké
ragyogni fognak országomban, mint a csillagok. Az ô vérük
teszi termékennyé a földet. Az ô állhatatosságuk és életszentségük erôsíti meg a gyengéket, akik példájuk láttán elindulnak
az evangéliumi élet útján; Engem, Üdvözítôjüket követve.
Ha megverik a pásztort, szétszéled a nyáj... Ellenfelem már
kiszemelte magának földi helytartóm székét. Most abban
mesterkedik, hogy letaszítsa róla a jogos utódot, és helyére
ültesse a hamisat, aki lábbal fogja taposni törvényeimet,
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miközben hirdeti a szabadságot. De ez álszabadság, melynek
igazi jelentése: rabság. Valójában a sátán bilincseivel fogja
megláncolni szegény rászedett teremtményeimet.”
Éjfél után Jézus folytatta:”Új korszak virradt fel rátok. Ne
féljetek! Emeljétek föl fejeteket, mert elérkezett a ti
megváltásotok! Atyám igazságossága megtisztítja ezt a
bûneiben vonagló világot. Ellenfelem ideje nagyon rövid lesz.
A béke korszaka virrad fel rátok. Az Én békémé, amely a lélek
békéje, amit egyedül csak Én adhatok meg. Aki Hozzám jön,
nem szomjazik többé. Én felüdítem lelketeket, és megkönnyítem
terheteket. Én vagyok a jó Pásztor, az Út, az Igazság és az Élet.
Jöjjetek Hozzám mindnyájan! Jöjjetek most, még ebben a pillanatban! Nem késôbb, hanem most, azonnal!!! Fussatok!!! Az
idô lejár!!! Most még nyitva áll az ajtóm elôttetek. Lépjetek be
irgalmas Szívembe, és Én értetek kiontott Véremmel eltörlöm
minden bûnötöket. Imádkozzatok szeretett tanítványommal,
Szent János apostolommal együtt: Jöjj el Uram Jézus! Marana
tha! (=Jöjj el, Uram!) És hozd le a földre az oly nagyon áhított
békét és szeretetet!!! Marana tha! Ámen! Ámen! Ámen!!!”
A Szentlélek ezután még ezeket a gondolatokat juttatta
eszembe: ”1998 jan.1-én is csütörtök volt. Ebben az évben a
Szentlélek készített föl bennünket a Getszemáni kertben a
vérrel való verejtékezéssel a Golgotára. (A vérrel való ve
rejtékezés sokunk számára lelki gyötrelmeket és kísértéseket
jelent.) 1999.jan.1. péntek, és dec. 31. is péntek lesz. Vagyis az
egész év a Golgota éve. 2000. jan.1.szombat lesz. Ez a
Szeplôtelen Szûz, Égi Édesanyánk, Királynônk és
Nagyasszonyunk éve. Ebben az évbe diadalmaskodik az Ô
szeplôtelen Szíve, vagyis elérkezik a béke korszaka.”
Ezután Szûzanyám ezeket mondta: ”Ez az év a Golgota éve.
Szent Fiam a keresztfán függ. Szent Teste tulajdon Vérében
vonaglik. Ti, akik gyermekeimnek valljátok magatokat,
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szüntelenül ôrá szegezzétek tekinteteteket! Egyedül Ô tud
megerôsíteni gyengeségeitekben az Ô kínszenvedései által.
Csak az Ô ereje tud erôslelkûekké tenni benneteket, hogy
mindhalálig kitartsatok a Hozzá való hûségben. Ne féljetek!
Szent Fiam soha nem ad nagyobb keresztet, mint amit el tudtok
viselni. Ô veletek hordozza kereszteteket. Megédesíti, sôt
vonzóvá teszi számotokra. Boldogok vagytok, ha Ôt követitek a
Golgotára, mert Vele együtt mentek be az Ô dicsôségébe, ahol
helyet készített számotokra. Én mindig veletek járom a
keresztutat. Minden gyermekemet elkísérem. Adjátok át
magatokat Szeplôtelen Isten-Anyai Társmegváltói Szívemnek!
Én Szent Fiam irgalmas Szívébe helyezlek benneteket, ahol
igazságosság helyett végtelen szeretetre és irgalomra találtok.
Szent Fiam kereszthalála a ti váltságdíjatok, és az örök
boldogság lesz jutalmatok.”
99.jan.1. Szentmise elején Jézus: ”Hamarosan népemre
ragyogtatom Szent Arcomat, amikor beköszönt a béke
korszaka. Igazság és áldás árad szét lelkükön. És az örök élet
boldogsága járja át szívüket.”
99.jan.3. Délelôtt kinéztem az ablakon. A fehér felhôk mögül,
mint egy gyönyörû aranyhíd átragyogott a nap. A lelkemben
egy kérdést hallottam: Édes jó Uram, mit jelent ez? Jézusom
válaszolt: ”Eljövök érted fényemben.” Azután elbújt a nap.
Aznap Szentmisén, szentáldozás után Jézus: ”Itt vagyok,
bearanyozlak, beragyoglak, hozzád simulok, megölellek, megcsókollak, mint egy Kisgyermek. Nagyon, nagyon szeretlek!
Csupa szeretet és kedvesség vagyok. Bájosságom elragadó. Azt
akarom, hogy mindig csak Rám gondolj, csak Engem szeress!
Ha teremtményeim eszedbe jutnak, Bennem gondolj rájuk; úgy,
hogy imádkozol értük. Ez a legszentebb, a legnagyobb és a leghasznosabb cselekedet. Az ôszinte, tiszta, önzetlen szeretet
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megnyilvánulása. Minden pillanatban, de különösen a szentáldozás után éld át jelenlétemet! Örülj és ujjongj, légy boldog és
szeress, csak szeress csak szeress!!! Egyedül Engem. Én féltékenyen szeretô Istened vagyok. A Teremtôd vagyok. Nekem köszönhetsz mindent. Arra teremtettelek, hogy a lelked Rám,
egyedül mindig csak Rám szomjazzon. Akkor legyen boldog,
amikor Engem, Üdvözítôdet szereted. Már számtalanszor megtapasztaltad; nincs ehhez fogható öröm. Ilyet egyedül csak Isten nyújthat teremtményének. Szeress, imádj, mindig szeress,
csak szeress! És Én eljövök érted fényemben, elmerítelek érted
kiontott Véremben; és mi ketten egy leszünk a szeretetben, és
mindig, mindörökké csak Én leszek, mert te átalakulsz Belém,
és feloldódsz Bennem!”

99.jan.5. Szentmisén szentáldozás után Jézus: ”Azt kérem,
hogy szüntelenül csak Rám gondolj! Imád nagyon tetszett Nekem. Szentlelkem imádkozta benned. Elfogadtam szándékodat.
(Azt kértem, hogy egész életemben csak Jézusom akaratát
teljesítsem, és ôt imádjam.) Nagy dolgokat cselekszem
szüntelenül általad. Mindezeket majd csak az örök hazában
érted meg. Most azt kérem, hogy fogadd el az engesztelést.
Nagyon sok papi lelket mentek meg. Ôk felbecsülhetetlen
értéket képviselnek elôttem. Felkent szolgáim keze által adom
Magamat Szentségeimben híveimnek. Nagyon fontos, hogy
átadják Nekem életüket, hogy Én tudjak mûködni általuk.
Mindig elfogadom imáidat és felajánlásaidat. Fiaimnak nagy
szükségük van áldozataitokra.”

99.jan.4. Szentmisén, szentáldozás után Jézus: ”Szívemet
adtam neked. Szeresd nagyon! Vigyázz rá, dédelgesd, imádkozz
Hozzá! Tedd, hogy nagyon, nagyon jól érezze magát benned!
Szívemnek szépséges szerelme, ragyogó trónusom! Kívánom
érkezésedet, már alig várom, hogy karjaimban tartsam hótiszta
lelkedet! Légy jó kislány, alázatos! Te az Én menyasszonyom
vagy. Légy nagyon, nagyon boldog, ha miattam bántanak!
Vedd a legnagyobb kitüntetésnek, ha Énértem szenvedsz, hisz
Értem akarod adni életed! Szeretlek szépségem, várom
érkezésed. Ünnepi lakomát készítettem neked. És ezután
mindig, mindig csak együtt leszünk már... Jöjj! Szent csókommal illetem lelkedet. E szent csók lángra lobbantja Irántam szívedet, megrészegíti elmédet, és egészen elmerülsz Bennem, az
örök Szeretetben. Minden kegyelmet megadok, hogy Magamhoz csalogassalak, és hogy Magamnál tartsalak, mert csak így
vagy biztonságban. Magamnak teremtettelek. Azért, hogy örökké boldoggá tegyem lelkedet. Nagyon, nagyon szeretlek. Kicsi
szíved Szívemen pihen, és Bennem rejtôzik el. Boldogságomban ragyogsz majd örökkön örökké.”

99.jan.7. Szentmisén szentáldozás után Jézus: ”Amikor
meglátod lelkedet, nem fogsz magadra ismerni. Azt kérdezed
majd: Ez voltam én? De hisz ez nem is én vagyok, hanem maga
a Krisztus. Ezt jelenti a gyakori szentáldozás. Teljesen
Magamba formállak, Magamba alakítalak, rád nyomom
képmásomat. Nem te élsz már többé, hanem Én élek általad.”
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99.jan.8. Szentmisén, szentáldozás után Jézus: ”Imádj Engem
szavak nélkül! Beragyoglak, mint a nap. Ti magatok is
napocskák vagytok. Életetekkel, szavaitokkal és tetteitekkel
világítotok testvéreiteknek. Megvilágítjátok a Hozzám vezetô
utat. Engem hordoztok, fényhordozók vagytok. Atyám Rám,
Fiára tekint bennetek. Nagyon, nagyon szeret titeket. Egyedül
tiértetek, kicsinyekért tartja fenn a teremtett világot. Tiértetek
lesz minden újjáalkotva. Tinektek készült hely az örök hazában.
Maradjatok meg kicsinyeknek! Legyetek hûségesek,
engedelmesek, és szeressetek mindhalálig! Akkor ragyogni
fogtok országomban, mint a csillagok. Az Én cselekedeteim,
amelyeket tiáltalatok vittem véghez, fénylik majd bennetek.”
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1999.jan.10. Érd. Erzsébet asszony - a Szeretetláng apostola
sírjánál imádkoztam. Ekkor Erzsébet asszony ezeket mondta:
”Nagyon nagy kegyelem Érd. Szent Mihálynak van szentelve.
A sátán megbénul jelenlétében. Jézus és a Szûzanya nagy
kegyelmeket adnak ezen a megszentelt helyen. Ôk valósággal
jelen vannak, és velük az ég összes szent angyalai és szentjei.
Köztük szerénységem is itt van. Ajkamon állandó hálaadás,
azért, hogy nekünk, magyaroknak juttatott ez a nagy kegyelmi
ajándék; Édesanyánk Szeplôtelen Szívének Szeretetlángja. Ez
a kegyelem nagyon sok lelket vonz ide. Késôbb egyre több pap
is csatlakozni fog, más országokból is. Kivétel nélkül mindet
Szûzanyánk vonzza a Mennyei Atya kegyelmei által. Ilyen X
atya is. Ez a hely a béke korszakában kegyhely, zarándokhely
lesz. Úgy fogják emlegetni, mint Medjugorjét. Ez lesz a
magyar Lourdes. Testvéreim vére lesz a magvetés ezen a
helyen. Legyetek hûségesek! Kérjétek közbenjárásomat!
Mennyei Édesatyánk mindent megad nekem, földön élô
testvéreim javára. Megáldalak titeket Édesanyám Szeplôtelen
Keze által: az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”
Imádkozzunk Erzsébet asszony boldoggá avatásáért, mert
akkor még több kegyelemben részesülhetünk. Ezáltal ugyanis
az Egyház jóvá fogja hagyni Szûzanyánk Szeplôtelen Szívének
Szeretetlángját.
99.jan.14. Szentmisén, szentáldozás után, majd Szentségimádáson Jézus: ”Merülj el Szívem szeretetének titkaiban! Szemlélj Engem, legfôbb Jótevôdet, Aki neked az örök boldog életet
megszereztem - tulajdon Vérem árán! Szemed szüntelenül
keresztemre nézzen! Így lelkedet soha meg nem tapasztalt
magasságokba röpíted. Egyenesen irgalmas Szívembe, annak
szeretettôl lángoló tûzkohójába, ahol elégetek minden
gyarlóságodat, és soha nem látott örömbe, az örök fénybe
vezetlek. Halálod napja lesz a legboldogabb. Akkor kezded el
örök életedet, amely soha meg nem tapasztalt szabadság,
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boldogság és erônlét. Bármit megtehetsz, amit csak akarsz. Ott
mindent megadok neked. Erre gondolj, amikor testvéreidért
imádkozol! Milyen szerencsétlenek azok, akik Énhelyettem a
sátánt választják. Akkor még nagyobb részvétre gyullad a
szíved és még nagyobb szeretettel imádkozol értük. Minden
imádat mindig meghallgatom. Ha egy lélek megátalkodott
bûneiben, és nem akar megtérni, más lelkeket adok neked
helyette. Örömöd végtelen lesz országomban. Most még
elképzelni sem tudod, milyen gazdagon érkezel meg Hozzám.
Sok kegyelemmel halmoztalak el. Egy sem lett hiábavaló
benned. Nagyon boldog vagyok lelkedben. Továbbra se hagyj
ki egyetlen pillanatot sem! Mindig használd föl a
lehetôségeket, amelyeket Én készítek számodra, és tedd meg
mindazt, amit elvárok tôled! Nagy kegyelem, hogy szólok
hozzád. Adj érte hálát szüntelen! Testvéreidet rajtad keresztül
tanítom. Eszközöm vagy - rozsdás csap csupán - de a víz,
amelyet Én adok, az örök élet forrása. Aki elfogadja, nem
szomjazik többé, mert Én töltöm be kegyelmeimmel. Soha ne
törôdj méltatlanságoddal! Te mindig csak Engem szeress, és
igyekezz mindenben engedelmeskedni Nekem, és légy hû mindhalálig! Sokat kaptál - sokról adsz számot. Igyekezz megélni a
szent tökéletességet, amelyet evangéliumomban kértem! És Én
már e földön megjutalmazlak a mennyország elôízének örömeivel, amelyet beteljesítek az általam meghatározott napon.”
Szentségi áldáskor: ”Megáldalak, szeretlek. Fölemellek
dicsôségembe, és örömödnek nem lesz vége.”
99.jan.18. Reggelre álmomban egy templomot láttam, amely
rogyadozott, már-már összeomlott. Üres volt. Lent a földön
szerszámok feküdtek, amelyekkel ujjá akarták építeni. Aznap
és másnap két prédikációt hallottam, amely teljesen figyelmen
kívül hagyta a Szûzanya üzeneteit, és annak tartalmát. Sôt,
mintegy tévhitet, igyekezett azt megcáfolni és elködösíteni.
Ennek hallatára nagyon elszomorodtam. Jézus az evangéli179

umban világosan megmondta, hogy jelek lesznek az égben és
a földön. A napot és az órát nem tudhatjuk, de a jelekbôl következtetni tudunk. (Mt.24;32-36.) Milyen nagy fájdalom lehet
égi Édesanyánknak, Aki vérkönnyeket sírva figyelmezteti
gyermekeit, mert látja, hogy a szakadék szélén tántorognak, és
nem hallgatnak Rá. Mekkora sértés ez Üdvözítô Jézusunknak,
hogy Édesanyja kérését visszautasítják. Pedig tanulhattunk
volna már belôle. A fatimai üzeneteket az Egyház elfogadta.
Mivel akkor sem imádkoztak, és nem tértek meg, kiérdemeltük
a büntetést; a második világháborút. Medjugorjéban égi
Édesanyánk éveken keresztül naponta megjelent, mint a béke
Királynôje. Mindannyiszor kérte: Imádkozzatok a békéért!
Azután kitört a jugoszláv háború. Még napjainkban sincs béke.
Pedig Jézus ugyanazt tanította, amit Édesanyja kér: Imát és
böjtöt. A sátánt, aki minden rossz elôidézôje, csak ezzel a két
cselekedettel tudjuk legyôzni. Az ima: a rózsafüzér. A böjt
nemcsak a gyomorra vonatkozik. Sokszor egy ki nem mondott
szó többet ér, ha ezáltal béke lesz, mint bármi más. Önmagunk
megtagadása, a kereszt türelmes, hallgatag hordozása, és
ezáltal Krisztus követése az igazi böjt. Imádkozzunk
papjainkért!!! Nagy a felelôsségük. Sok minden múlik rajtuk.
Ha Jézus elküldi Édesanyját, hogy figyelmeztesse gyermekeit,
úgy gondolom, ez önmagában elegendô ok arra, hogy papjaink
is odafigyeljenek rá, és szentbeszédeikben megemlékezzenek
róla. Sajnos, manapság csak nagyon kevesen teszik ezt meg.
Pedig Jézus és a Szûzanya ezt joggal elvárják.
99.jan.24. Érden Erzsébet asszony - a Szeretetláng apostola
sírjánál imádkoztam. Ezután Ô ezt mondta: ”Drága kislányom! Fel nem tudjátok fogni, mekkora kegyelmet tartogat számotokra Isten. Fogadjátok el és ajánljátok fel minden szenvedéseteket! Az Atya nagyon irgalmas és kegyelmes. A legkisebb
áldozatotokat is bôséggel jutalmazza. Rengeteg lelket mentetek
meg. Nagyon köszönöm, hogy beírtad a Szeretetláng rózsa180

füzért a lelki naplódba. Jézus nagyon meg fog jutalmazni azért,
hogy Édesanyja kinyilatkoztatását terjeszted. Azokat a papjait
külön is megjutalmazza az égben, akik elfogadják, imádkozzák
és terjesztik a Szeretetlángot. Ôk Isten szemében Égi
Édesanyánk kisgyermekei, akik engedelmeskednek Szûzanyánknak, és elfogadják ezt a rendkívül nagy kegyelmet.
Atyám nagyon nagy szeretettel tekint rájuk. Azon kevés
gyermekeire való tekintettel, akik befogadják szívükbe Jézus és
Szûz Mária Szeretetlángját, és Velük egyesülve szeretik,
imádják az egy igaz Istent, és ezáltal gyakorolják a felebaráti
szeretet önzetlen, tiszta jócselekedeteit, menti meg Jézus
Édesanyja örökségét, Magyarországot. Majd amikor elérkezik
az új ég és új föld, akkor fogjátok csak föl, mit jelent ez. (Ekkor
lélekben láttam Magyarországot, mint egy térkép alakú nagy
kertet, ahol több helyen apró lángok, mint megannyi kis tüzek
lobogtak. Ez a Szeretetláng. Égi Édesanyánk gyôzelme idején
ez a tûz minden helyre el fog érni.) Nagy, erôs országok
semmisülnek meg nyomtalanul, és ez a maroknyi kis nép,
Szûzanyánk Szeplôtelen Társmegváltói Szívének öröksége lesz
az örök mécses, a Szeretetláng által, amely, mint Mária
engesztelô országa beragyogja a világot. Ide zarándokolnak a
nemzetek, mint az igaz hit világába, ahol méltóképpen fogják
tisztelni az Oltáriszentséget, mert Maga a Megváltó Édesanyja,
Mária tanítja erre gyermekeit kiválasztott kicsinyein keresztül.
Addig is, amíg mindezek be nem teljesülnek, imádkozzatok,
hozzatok minél több áldozatot a lelkekért! Addig tegyétek, amíg
még idôt kaptok rá! Az idô már egyre rövidebb. Sokan fogtok
megérkezni egyszerre ide, ahol fejetekre teszik az örök élet
hervadhatatlan piros koszorúját. Soha ne féljetek! Fogjátok
szorosan Édesanyánk kezét! Ôvele biztos, jó célba értek.
Imádkozom értetek. Megáldalak benneteket és rajtatok
keresztül az egész országot, Édesanyánk szeplôtelen keze által
az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.”
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99.febr.1. Szentmisén, szentáldozás után Jézus: ”Szívem a lakásod. Szerelmed, isteni Jegyesed Én vagyok. Azért vagy oly
boldog, mert tiszta vagy. A Szentek Szentje választott ki lakásául téged, a királyok Királya trónol benned. Légy nagyon-nagyon boldog, mert eljegyeztelek Önmagammal az örök frigyre,
és örömödnek soha nem lesz vége. Minden szentáldozásodnál
szent angyalaim zengenek örömhozsannát Nekem, a te nevedben. Ujjongó öröm van mindig a te lelkedben, amelynek csupán a töredékét élheted át, mert nem tudnád azt teljességében
elviselni.”
99.febr.4. Szentmisén Jézus: ”Fogadd el kislányom ezt a kis
kellemetlenséget! (Már napok óta alig aludtam.) Nem tudod
elképzelni, mennyit virrasztottam a hit hirdetéséért. Fel nem
tudod fogni, mennyi lélek fog megtérni és gazdagodni üzeneteim
hatására. Amíg csak ember él a földön, megmarad köztük
tanításom, amelyet teáltalad tártam eléjük.”

Levelezések
Kedves Testvérem Jézus Krisztusban!
Kérlek ne haragudj, amiért ilyen késôn írok, de rengeteg elfoglaltságom van.Sajnos a személyes találkozót nem ígérhetem
meg, mert mind az Úr Jézus, mind a lelki atyám azt kérik, hogy
maradjak teljesen rejtve. Ez egy nagy védôpajzs számomra,
mind az alázat gyakorlása, mind pedig az eredményes idôbeosztás miatt. Most azért írok, hogy segítsek. A jó lelki vezetô a
legfontosabb. Ezért kell szüntelenül imádkoznunk a papokért.
Minden kétely a sátántól van. Ilyen esetekben menekülj a
Szûzanya Szeplôtelen Szívébe és Jézus Szent Sebeibe. Ha felnézel a kereszten függô Jézusra, tudnod kell, hogy Neki van
rád a legnagyobb szüksége, hisz annyira szeretett, hogy kínhalált halt érted. Az nagyon hasznos, ha alázatos vagy, de az el182

keseredettség a sátántól való. Jézus ôszinte bûnbánatot kér, de
azután megtiltja, hogy a múltban elkövetett hibáinkon keseregjünk.
Nagy öröm, hogy a rózsafüzért imádkozod. Az éjszakai
imáidat a Szentlélek imádkozza benned. Ez velem is nagyon
gyakran elôfordul. Sokszor ébrenlétemben is.
A kiadón keresztül írhat bárki levelet, de nem tudom megígérni, hogy válaszolni is tudok rá. Amennyiben hasonló problémákkal küszködik más lelki testvéred, nyugodtan mutasd meg
neki az általam neked írt levelet. Lehet, hogy segítségére szolgál.
Én is kérem imáitokat, hogy a legédesebb Úr legdrágább akarata teljesedjék be rajtam, és minden elvárását hiánytalanul
teljesítsem. Még sok értékes üzenetet kell leírnom, amelyek remélhetôleg a második bôvített kiadásban gazdagítják majd a
testvéreket. A tökéletesen szeretô mennyei Édesatya áldja meg
életedet és egész családodét. Égi Édesanyánk takarjon be
palástjával, és oltalmazzon meg az örök életre.
Szeretettel kistestvéred: Mária Julianna
1998.jan.24.
Kedves Testvérem Jézus Krisztusban!
Nagyon jó antennáid vannak az égi üzenetek fogására. A
sejtésedet az eddigi jelenések kiválóan alátámasztják. Az
evangélium üzenete: szüntelen készenlét, mert nem tudjátok
sem a napot, sem az órát. Lelkiatyám így szokta mondani: Élj
halálra készen! Mert ez az egy biztos. A rózsafüzér ima a
”tüzes lánc”, amely megkötözi a sátánt. Gyónjál gyakran,
áldozzál lehetôleg naponta. Bocsáss meg szívbôl mindenkinek!
A rosszat ne ródd fel senkinek; - a háta mögött sem! Egyedül
Jézusnak panaszkodj! Ôt kérd, hogy változtassa át a rosszat
jóra. Ezt egyedül Ô tudja megtenni, mert mindenható. Tedd le
az életáldozati örök fogadalmat, ezzel biztosítod családod
üdvösségét. (A napló végén található az imáknál.) Add át
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életed minden pillanatát Jézusnak. Ô azonnal rendelkezni fog
vele. Neked csak egy dolgod lesz, az ami Lisieux-i szent
Terézkének, élj a pillanatok adta lehetôségekkel. Mindig azt
tedd, amit a te helyedben Jézus és a Szûzanya tennének. Ilyen
egyszerû. A jelszavad legyen: Nekem csak szeretni szabad!!! A
többit bízd a kegyelemre! Isten szünet nélkül cselekszik.
A jó Isten áldja meg egész életedet és családodét is. Azt kérem,
hogy a mennyei drága Édesatya Szent Fiára ismerjen bennetek.
Imádkozó szeretettel, kistestvéred: Mária Julianna
1998.márc.5.
Kedves Testvérem Jézus Krisztusban!
Nagyon megindítottak sorai. Imádkoztam önökért. (Az egész
imacsoportért.) Hôn imádott Jézusom akkor ezt mondta a
lelkemben:
”Írd meg neki: Bízza Rám magát teljesen, Bennem nem fog
csalódni!” Én még hozzáteszem: Jézus az evangéliumban
gyakran felszólít bennünket: ”Ne féljetek!” A vértanuk még
haláluk óráján is zsoltárokat énekeltek. De egyáltalán nem
biztos, hogy pont öntôl kívánná azt, hogy vértanu halállal
dicsôítse meg ôt. (Mint pl. szent Péter apostoltól.) Egy biztos,
hogy a félelem a sátántól ered. Azt tudom javasolni, hogy
mondja el gyakran az ördögûzô imát és a Szentlélek himnuszát,
vagy egy tized rózsafüzért ”Aki nekünk a Szentlelket elküldte”
titokkal. Imában helyezze édes jó Szûzanyánkkal egyesülve
minden szándékát Jézus irgalmas Legszentebb Szívébe. Ha
feltett szándékainak megvalósítása elején béke és szent öröm
honol a szívében, nyugodtan tegye meg. Ha nyugtalanságot
érez az érte mondott ima után is, mondjon le róla, bármilyen
szent ügyrôl lenne is szó, mert az nem Istentôl ered. Ilyen
egyszerû és nagyszerû. A lényeg mindig az, hogy azért kérjem
Istenem vezetését, mert engedelmeskedni akarok Neki. Akkor
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megadja. De ha nem akarnék engedelmeskedni, csupán
kíváncsiságból tenném, rögtön félre tudna vezetni a sátán. Ez
azért van, mert az engedetlenségével az ember az ördögöt
szolgálja, aki azt mondta a mennyben: Nem szolgálok
Istennek! Ha bárkiben hibát fedez föl, azonnal imádkozzon
érte, mert Isten végtelen Szentségét a legkisebb bûn is sérti,
még az is, amit mi emberek észre sem veszünk. Ne mondjon
rosszat senkinek senkirôl, pláne olyannak, akit nem ismer.
Mert ha visszakerül a pletyka, nagyon kellemetlen.
Imádkozom kedves mindannyiójukért. A jó Isten áldja meg
életüket.
Jézus Krisztusban testvéri szeretettel: Mária Julianna
1998. márc.14.
U.i.: A szentképeket édes Szûzanyánkról nagyon szépen köszönöm.
Kedves Testvérem Jézus Krisztusban!
Mély részvéttel olvastam sorait. Tegnap a lelkiatyámmal is
elolvastattam a levelét, és megmutattam, hogy mit akarok
válaszolni. Ô jóváhagyta. Amikor a levelét elôször olvastam,
imádott Jézusom, Aki Lázár sírjánál sírt, nem hagyta válasz
nélkül ezt a nagy fájdalmat. Azonnal megszólalt a lelkemben.
Ezeket mondta: ”A fia jó helyen van, Nálam a mennyben.
Megmutatom neked, ha itt leszel. Nagyon kevés idôt, csak
néhány napot töltött a tisztítótûzben. Az életfelajánlás füzet
megvételét az ô imája esdette ki. Az életáldozati örök
fogadalom letételének pillanatában szabadult ki a
tisztítótûzbôl, és jött fel a mennybe. Szûzanyám ígérete igaz.
Ezt mások beszámolói is igazolták neked. Elfogadtam a saját
szavaival elmondott életfelajánlását is. A Szentlélek indította
ennek megtételére legelôször, és késôbb is. A sátán támadásait
azért engedem meg, hogy ezáltal is engeszteljen, és
imádkozzon a nagy bûnösökért, akik elkövetik mindazokat a
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nagy bûnöket, amiket neki sugall. Az ilyen bûnök elkövetése, és
elkövetôi miatt sírok vérkönnyeket.” Amikor a sátán támadja,
fusson el elôle, vagyis meneküljön azonnal az imákon
keresztül Jézushoz, Szûzanyához. (Ide vonatkozik a Mária J.
lelki naplója c. könyv 97.szept.15.-i üzenete.) Ugyancsak a
könyv végén található az imák között az ördögûzô ima.
Nagyhatású a rózsafüzér.
A lelkiatyám két haldokló protestáns katolizálásáról számolt
be. Mindkettô nagyon boldogan ment át a túlvilágra. Elôtte
nagyon féltek a haláltól. Az egyiknek a férje katolikus volt, a
feleség ismerte a férje vallását, és egyetértett vele. De azért
nem katolizált, mert nem akart engedetlen lenni az ôseivel
szemben, akiktôl ezt a vallást örökölte. Lelkiatyám ezt így
beszélte el:”Akkor eltöltött engem a Szentlélek, és azt
mondtam az asszonynak, hogy visszatérése a katolikus
egyházba, ôsei engedetlenségének bûnét teszi jóvá. Ettôl a
perctôl nem ellenkezett, és életgyónást végzett, megáldozott és
felvette a betegek szent kenetét. Boldogan halt meg.” A
Szûzanya a nagy figyelmeztetésrôl ezt mondta: azok fogják
kevésbé nehezen elviselni, akik az életszentség útján járnak.
Gyakran gyónnak, áldoznak, és természetesen rendszeresen
imádkoznak; és az evangélium szellemében élnek. Én a
felesége helyében mielôbb katolizálnék. Mivel ismerem
mindkét vallást, állítom, hogy össze sem lehet hasonlítani a
kegyelmi gazdagságot illetôen. Mindenképpen az apostoli
katolikus egyház a leggazdagabb. Egyedül itt található meg az
a három lábú szék, amelyen az üdvösségünk nyugszik.
Szentgyónás, szentáldozás, Mária tisztelet. Egy alkalommal
egy naptárat kaptam ajándékba, amelyen régi templom
fényképei voltak. Az egyik alá ezt írták: ”Református templom
a XIII. századból.” A reformáció mindössze 500 éves. Ebbôl
következik, hogy a XIII. sz.-ban épült templom nem lehetett
református, csak késôbb nevezték annak. Gyönyörû katolikus
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templom volt valamikor. Most sírva fakadtam. A gyóntatószék
kidobva, a tabernákulum a legméltóságosabb Oltáriszentséggel
együtt szintén...!!! A freskók lemeszelve. Katasztrofális!
Sajnos a lelkek is ugyanígy meg vannak fosztva a
kegyelmektôl. És még valamikor én is ragaszkodtam ehhez!!!
Mentségemre csupán tudatlanságomat hozhatom fel. De
amióta Jézusom áldott hívásának engedelmeskedtem, össze
sem lehet hasonlítani az akkori és a mostani lelki állapotomat.
Budapesten a Szervita templomban évente egyszer feladják a
betegek szent kenetét. Elôre kell feliratkozni. Nagy örömömre
itt nemcsak a 60 év fölöttiek kaphatják meg, hanem mindazok,
akik úton vannak. Szerintem mindannyian utazunk.
Ezt a szellemet az egész országban terjeszteni kellene.
Javaslom, hogy kérjék a lelki atyától ennek a szentségnek a
feladását, amely egész életünkre kihat, ha váratlanul távozunk.
Természetesen ha elôre érezzük, újból meg kell ismételtetni.
A jó Isten bôséges áldását kérem az egész családjára, és
ennek a nehéz keresztnek a türelmes elhordozását. Kaszap
István szavaival próbálom megerôsíteni Önöket, mint szülôket:
”Isten veletek! Odafenn találkozunk. Ne sírjatok, mennyei
születésnap ez.”
Végezetül még lemásolok egy imát, amelyet a lelkiatyámtól
kaptam:
Fohász a fájdalmas Anyához
Ó hôn szeretett égi Édesanyám, Mária! Azon fájdalmadért,
melyet éreztél, midôn Jézust, a Te Szent Fiadat halálra hurcolni
láttad: eszközöld ki nekem azt a kegyelmet, hogy az Istentôl
rám bocsátott keresztet példád szerint halálomig nagy
türelemmel, szeretettel és békével hordozzam. Ámen.
Imádkozom a Önökért. Szeretettel üdvözlöm az egész családot.
Mária Julianna
1998.márc.16.
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Jézus üzenete X testvéremnek:
”Ne aggodalmaskodjon! Ne szomorítsa az Én isteni Szívemet!
Végtelenül irgalmas szeretettôl lángoló Szívem tûzkohójában
elégettem minden gyarlóságát. Az ô bûneit is felvittem a
keresztfára. Minden aggodalmat és szomorúságot vessen el
magától! Ezek ellenfelem mûvei. A sátán nagyon irigy rá.
Mindenáron le akarja rántani. Édes kislányom! Nagyon, nagyon szeretlek. Türelemmel elviselt szenvedéseid és üzeneteink
leírása nagyon sok lelket mentett meg az Én dicsôségemre.
Dicsôségemet úgy hullatom vissza rád, mint a nyári záport. Azt
akarom, hogy mindig mosolyogj! Minden okod megvan rá.
Isteni Megváltód, Királyod választott ki téged örök jegyeséül.
Mindig ígéreteim legyenek szemed elôtt. Gondolj állandóan
arra, hogy nagyon, nagyon szeretlek! A föld összes embere nem
tud annyira szeretni, és olyan boldoggá tenni, mint Én, Aki
megteremtettelek téged a semmibôl. Az örömre hívtalak életre.
Azt akarom, örülj!!! Az Én kedvemért kelj föl, állj talpra az
ellenfelem által készített csapdából. Kérd, hogy Én irányítsam
gondolataidat. Add Nekem hátralévô életed minden pillanatát,
és Én boldoggá teszem valamennyit! Nagyon fáj Nekem, ha
sírni látlak! Ennek egyedül ellenfelem örül, aki mindent elkövet
ellened, csakhogy elszakítson Tôlem, isteni Jegyesedtôl. Látod,
mennyire boldog lelki testvéred. Vedd át az ô örömét! Ugyanazt
a jutalmat kapjátok valamennyien Tôlem, akik szerettek
Engem. Én nem vagyok személyválogató. Téged, és a többi
gyermekeimet is ugyanúgy szeretem, mint ôt. Ne gondolj arra,
amit Én már elfelejtettem! Ne kaparássz a szemétdombon!
Szent Pállal mondd együtt: Annak rugaszkodjunk neki, ami
elôttünk van! Nagyon szép jövô áll elôtted. A nagy ígéret, az
örök boldogság a te jutalmad, amelynek majd részese leszel.
Ne fájjon neked az, ha mások megaláznak, és szeretetlenek
hozzád. Velem is hasonlóképpen bántak. Ennek örülj a
legjobban, mert ilyenkor vagyok hozzád a legközelebb, amikor
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sorsomban, a szenvedésben osztozol. De adok melléd
testvéreket is, akik az Én szeretetemet sugározva megvígasztalnak téged. Szeress Engem, gondolj Rám szüntelen. Add
Nekem a te gondjaidat, és Én megoldom ôket, vagy
megédesítem szenvedéseidet! Szeretlek, úgy, ahogyan a
végtelen Szeretet tud szeretni, nagyon, minden elképzelésedet
felülmúlóan! Szükségem van rád! Örülni fogok neked a
mennyben!!! Erre gondolj szüntelen mindaddig, amíg csak be
nem teljesítem. Idd gyakran az Én drága Szent - érted kiontott
Véremet! Szívemet adom neked a szentáldozásban. Nagyon
megerôsítelek általa. Szeretlek, hazavárlak, mindörökké
boldoggá teszlek!!! Higgyél Bennem, Bízzál Bennem! Jobban
fáj érzékeny Szívemnek a legkisebb bizalmatlanság, mint a
világ összes bûne. Elfogadlak olyannak, amilyen vagy,
szeretlek, és üdvözítelek téged.”

Mária Julianna által imádkozott imák
A legméltóságosabb Oltáriszentség imádása:
Dicséret, imádás, tisztelet, szeretet és hála nyújtassék be a
kenyér és a bor színe alatt rejtezô Jézus Szívének, minden
Szentostyában a világ végezetéig!
Ámen
Egy kisgyermek imája a Szentlélek által
Uram oly jó bízni Tebenned! Oly jó tudni, hogy van Kire
ráhagyatkozni, és Te mindig gondomat viseled. Olyan jó hinni
Tebenned, és Te szüntelenül kinyújtod felém segítségre kész,
értem átszegzett Kezedet. Jézusom, olyan jó szeretô Szívedre
hajtani fejemet, és mint Téged szeretô kisgyermek, állandó
189

biztonságot élvezni Teveled. Hála, köszönet és dicsôség
mindenkor Teneked! Ámen.
Szentáldozáskor Jézus egy kicsiny léleknek ezt mondta:
”Itt vagyok,bearanyozlak, beragyoglak. Imádj, szeress!!!
Engedd, hogy átalakítsalak, Magamba formáljalak, hagyd,
hogy betöltselek, és Én, csak egyedül Én éljek általad! Ne
törôdj a tegnappal, a mával, a holnappal, csupán a pillanattal!
Imádj a pillanatokban, és így nem tud becsapni a sátán!
Hagyatkozz mindig mindenben csak egyedül Rám! Én mindig
benned élek, mint örök hû Jegyes. Szüntelenül fogom a kezed.
Ôrizlek, óvlak Magamnak és az Életnek, hogy elnyerd azt,
amire megteremtettelek!” Imádlak Uram, én Istenem, én hôn
imádott egyetlen Mindenem! Legyen hála és dicsôség Neked,
végtelen Irgalom, végtelen Szeretet! Köszönöm, hogy
megalkotott Szent Kezed; és én Szûzanyámmal, s Szent
Angyalaiddal zengek Neked örök dicséretet! Ámen.
Röpima a Szentlélek által:
”Köszönöm Jézusom, hogy harmatcsepp lehetek Isteni
Szíveden, és Neked boldogan a szeretet dalát éneklem.”
Hôn imádott édes jó Jézusom!
Te a legméltóságosabb Oltáriszentségben Önmagaddal táplálod szegény nyomorult lelkemet. Ott a kereszten mindent
nekem adtál. Semmit sem tartottál meg magadnak.Én is Neked
akarok adni mindent. Bûneimet és nyomorúságaimat, mert
csak ezek az én sajátjaim. Kérlek, rendelkezz velem tetszésed
szerint és add meg nekem az irántad való végtelen szeretetet és
a kegyelmet, hogy mindhalálig engedelmes és hûséges gyermeked legyek a Te mindnagyobb dicsôségedre.
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Édes jó Szûzanyám! Kérlek imádkozz értem, hogy Imádott Jézusom egyetlen kegyelme se legyen hiábavaló bennem, és
százszoros termést hozzak. Ámen.
Viennay Szent János azt mondta: Valahányszor egy-egy nagy
kegyelemben részesültem, mindannyiszor Krisztus Szent Vérét
ajánlottam föl az örök Atyának.
Nemrég így tanított engem Jézusom imádkozni:”Édesanyánk
Társmegváltói Szeplôtelen Hétfájdalmas Istenanyai Szívével
egyesülve ajánld fel értetek kiontott drága Szent Véremet, Szent
Sebeimet (én még külön kiemelem Jézusom drága Szent
Vállsebét - amelyrôl szent Bernátnak azt ígérte: Bármit kértek
erre való hivatkozással, megadom nektek), Szent Haláltusámat
és kínhalálomat a keresztfán.” (Én még felajánlom Jézusom 7
szavát a keresztfán, amely megtalálható az imák között, a hétfájdalmas szentolvasónál.)”Ajánld föl örök érdemeimet és
szent Anyám örök érdemeit Atyámnak és a Legszentebb Szentháromságnak! Minden vágyadat, kérésedet, saját magadat is
helyezd Irgalmas Szívembe! Kérd, hogy szeretettôl lángoló Szívem tûzkohójában elégessem minden nyomorúságodat, bûnödet és gyarlóságodat, mert csak így fogsz megmenekülni a pokoltól, vagy a tisztítótûztôl!(Ezt kinek-kinek lelkiállapota szerint kell érteni.) Mindent Szûzanyánkkal egyesülve tégy! Kérésedet teljes Rámhagyatkozással, élô hittel mondd: Uram, ha
akarod,... kérlek add meg! Légy kitartó az imádban! Kérd,
hogy amennyiben akaratommal megegyezik szándékod, erôsítsem meg lelkedben az eziránt való vágyat! Ha viszont
ellenkezik akaratommal, kérd, hogy szabadítsalak meg ettôl az
óhajtól. Boldogok a lélekben szegények!...,akik nem ragaszkodnak semmihez! Ha valóban Rám bízod magad, megadom
ezt a jelet. Lelkedben béke és öröm honol majd. Már elôre adj
hálát imád meghallgatásáért, és mindazokért a kegyelmekért,
amelyeket kapsz. Függetlenül attól, hogy azt kapod-e, amit
kérsz, vagy mást. Adj hálát minden rossz dologért, külön 191

külön felsorolva azokat, mert így a gonosz abbahagyja
támadásait, mivel nem érte el célját, ÉN pedig megjutalmazlak
érte, és a javatokra fordítok mindent. Bízzál,mert mindent a
lelked javára adok! Mondj külön hálaadó imát! Mivel Szent
Anyámmal kérsz, illô, hogy Vele együtt adj hálát. Az ô hálaadó
imája a Magnificat volt ezen a földön.” (Szt.Lukács ev.1;4655.: Magasztalja lelkem az Urat...)
Én a Magnificat után még elimádkozom a Miatyánkot és az
Üdvözlégyet is, amelyeket latinul szoktam mondani. Ezek az
imák is megtalálhatóak a könyvben. A latin Magnificat végén
van Dicsôség. Ha magyarul imádkozza valaki, az Úr kéri, hogy
mondja utána: Dicsôség az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek
Istennek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.
Tôlem az Édes Úr még a Szeretetláng rózsafüzér
elimádkozását is kérte naponta kétszer. Reggel és este.
Szûzanyánk Szeplôtelen Szívének Szeretetlángja megvakítja a
sátánt. Ezt az ima is megvan az imádságok között a könyvben.
”Amint mondtam, légy kitartó az imádban! Kérd bizalommal
mindaddig, amíg meg nem kapod! Utána pedig adj hálát érte
mindannyiszor, ahányszor eszedbe juttatom! Akár egész
életeden át!” (A Karmelita Marcell atya mondta: egész
életemen át hálálkodom Istennek.)
Amikor a fent leírt hálaadó imát elmondom, legelôször engesztelésül ajánlom föl a saját nyomorúságaimért és bûneimért,
amelyeket egész életem során elkövettem, és a világ végezetéig
elkövetett összes bûnökért, a melyekkel a Legszentebb Szentháromságot, a legméltóságosabb Oltáriszentséget és Égi Édesanyánk Szeplôtelen hétfájdalmas Szívét megbántják. Csak ezután kérek. Azt tapasztaltam, hogy ha a legtöbbet Jézusom és
Szûzanyám szándékaira imádkozom (ilyen pl. az Egyházért, a
papokért, az Istennek szenteltekért és a bûnösökért mondott
ima), akkor a saját kéréseim - amelyekkel nem sokat foglalkozom, sokkal elôbb meghallgatásra találnak, úgy a családtag192

jaim, mint a magam számára. Csodálatos lelki békét ad Avillai
Nagy Szent Teréz Imája:
”Semmi ne zavarjon, semmi ne rémítsen, minden
elmúlik,
Isten nem változik, a türelem mindent elér;
annak, aki Istené, semmi sem hiányzik; Isten egymaga
elég!”
Nemrég ôrangyalomhoz tartottam kilencedet. Kilenc egymás
utáni napon elmondtam 9-szer a Sanctust (=Szent vagy, Szent
vagy , Szent vagy - a szentmise liturgiájában imádkozzuk) a
Dicsôséget (a 9 angyali kar tiszteletére és imájukkal egyesülve
Isten dicsôségére) és 1-szer a Magnificatot. A kilenced végére
csodálatosan tiszta felismerést kaptam lelkiállapotomról.
Megbántam és meggyóntam olyan gyarlóságaimat, amelyekre
azelôtt nem is gondoltam. Azóta naponta kérem Jézusomat,
égesse el mindet az ô szeretettôl lángoló Szentséges Szívének
áldott tûzkohójában. Mindig fel is sorolom ôket, és imádkozva,
tudatosan küzdök ellenük. Közvetlenül a szentáldozás után
kérem Jézusom erejét, hogy segítsen leküzdeni gyarlóságaimat, amelyekbe gyakran visszaesem.
Most szintén kilencedet tartok az ôrangyalomhoz - 9 napon át
naponta egyszer elmondom a litániát az ôrzôangyalhoz. Kérem
ôt, hogy imádkozzon Jézusomhoz szüntelenül, hogy ami
kegyelmet nekem szánt, azt megkapjam Tôle.
Õrangyalom mindig segít nekem. Minden munkámban,
minden nehézségben. Imádkozni is vele szoktam. Nagyon
szeretem ôt, de tudom, hogy Ô még jobban szeret engem. Hálát
adok érte is Istenemnek.
Ezeken az imákon kívül még sokszor kérem a szent angyalok
segítségét. Velük együtt imádkozom a Szentmise liturgiájából
ismert imát, amely így kezdôdik: Szent vagy, Szent vagy, Szent
vagy mindenség Ura Istene! Dicsôséged betölti a mennyet és a
földet. Hozsanna a magasságban!
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Pater noster, qui es in coelis;
santificetur nomen tuum;
adveniat regnum tuum;
fiat voluntas tua;
sicut in coelo et in terra.
Panem nostrum quotidianum
da nobis hodie;
et dimitte nobis debita nostra,
sicut et nos dimittibus
debitoribus nostris;
et ne nos inducas in tentationem;
sed libera nos a malo.
Amen.
Ave Maria, gratia plena,
Dominus tecum,
benedicta tu in mulieribus,
et benedictus fructus ventris tui,
Jesus.
Sancta Maria, Mater Dei,
Ora pro nobis peccatoribus,
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Mi Atyánk, aki a
mennyekben vagy,
szenteltessék meg a te
neved;
jöjjön el a te országod;
legyen meg a te
akaratod;
amint a mennyben, úgy
a földön is.
Mindennapi kenyerünket
add meg nekünk ma
és bocsásd meg
vétkeinket,
miképpen mi is
megbocsátunk
az ellenünk vétkezôknek
és ne vigy minket a
kísértésbe,
de szabadíts meg a
gonosztól.
Amen.
Üdvözlégy Mária,
kegyelemmel teljes,
az Úr van teveled,
áldott vagy te az
asszonyok között
és áldott a te méhednek
gyümölcse, Jézus.
Asszonyunk Szûz Mária,
Istennek Szent Anyja,
imádkozz érettünk
bûnösökért,

inunda gratia effectura
inflammati tue Amoris
ad totum genus hominum
nunc et in hora mortis nostrae.
Amen.

áraszd Szeretetlángod
kegyelmi hatását
az egész emberiségre
most és halálunk óráján.
Amen.

Magnificat
anima mea Dominum!
Et exultavit spiritus meus:

Magasztalja
az én lelkem az Urat!
És örvendezik az én
lelkem
in Deo salutari meo.
az én üdvözítô
Istenemben.
Qia respexit humilitatem
Mert meglátta az ô
ancillae suae:
szolgálójának
alázatosságát
ecce enim ex hoc beatam me
és íme, mostantól fogva
boldognak
dicent omnes generationes.
mondanak minden
nemzetek.
Quia fecit mihi magna
Mert nagy dolgot
qui potens est:
cselekedett énvelem
et sanctum nomen ejus.
a Hatalmas, és szent az
ô neve.
Et misericordia ejus a progenie
És az ô irgalmassága
in progenies tibentibus eum.
nemzetségrôl nemzetségre azokon, kik ôt
félik.
Fecit potentiam in brachio suo:
Hatalmasságot
cselekedett az ô karjával
dispersit superbos mente cordis sui. szétszórta a gôgösöket
szívüknek
elbizakodottsága által.
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Deposuit potentes de sede,
et exáltavit humiles.
Esurientes implevit bonis:
et divites dimisit inanes.
Suscepit Israel puerum suum,
recordatus misericordiae suae.
Sicut locutus est ad patres nostros,
Abraham, et semini ejus in secula.
Gloria Patri et Filio et
Spiritui Sancto
sicut erat in principio et nunc et
semper et in secula seculorum.
Amen.
Sanctus, Sanctus, Sanctus,
Dominus Deus Sabaoth.
Pleni sunt coeli et terra
gloria tua.
Hosanna in exelsis.
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Letette a hatalmasokat a
székrôl
és fölmagasztalta az
alázatosakat.
Az éhezôket betöltötte
jókkal
és a gazdagokat üresen
küldte el.
Fölvette Izraelt, az ô
szolgáját,
hogy ne felejtse
irgalmasságát.
Miképpen megmondotta
vala atyáinknak
Ábrahámnak és az ô
maradékának mindörökké.
Dicsôség az Atyának és
Fiúnak és Szentlélek
Istennek
miképpen kezdetben
vala, most és
mindenkor és
mindörökkön örökké!
Amen.
Szent vagy, szent vagy,
szent vagy,
mindenség Ura, Istene!
Dicsôséged betölti a
mennyet és a földet.
Hozsanna a
magasságban!

Benedictus, qui venit
in nomine Domini.
Hosanna in excelsis.

Áldott, aki jön az Úr
nevében.
Hozsanna a magasságban!

Keresztút Jézussal
(1998 decemberében diktálta Jézus)
I. Pilátus halálra ítéli Jézust
”Ma is elítél e világ. Nincs Isten. - mondják, mert ha lenne,
nem tûrné ezt a sok igazságtalanságot. Nézzetek Rám! Ott
függök keresztre feszítve. Ártatlanul. Magamra vettem a ti
bûneiteket. Engem igazságtalanul ítéltek el. Mindazok, akik
igazságtalanul szenvednek, az Én sorsomban osztoznak. Már
elôre megmondtam nektek: Gyûlölni fognak titeket az Én
nevemért. Nem különb a szolga az ô Uránál. De ahol Én
vagyok, ott lesz az Én szolgám is. Aki mindvégig kitart, az
üdvözül.”
II. Jézus Vállára veszi a keresztet
”Ma is vállamra veszem a keresztet. A világ összes bûne az Én
vállamat nyomja. A vétkek az égbe kiáltanak. Népem vak és
konok. A szívekben kihalt a szeretet, megkeményítette a
gyûlölet. Vérkönnyeket ejtek azok miatt, akik számára
hiábavalóvá lett keresztáldozatom.”
III. Jézus elôször esik el a kereszttel
”Elsô esésemet a kegyelem állapotában élô, de bukdácsoló
gyermekeim miatt kellett elszenvednem. Még ôk is, akik a
legtöbb talentumot kapták, vissza-visszaesnek bûneikbe.
Ilyenek: a megszólás, a szeretetlenség és más efféle bûnök,
amit nem is tekintenek véteknek. Amikor aztán megengedem,
hogy ôk is hasonló bûnök áldozataivá legyenek - és ez igen
nagy kegyelem, akkor csak kevesen ismerik fel, hogyha nekik
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rosszul esik, másoknak is fáj, amikor ôk ugyanezt a bûnt
elkövetik.”
IV. Jézus találkozik Szent Anyjával
“Szent Anyám minden gyermekét kézenfogva kíséri a
keresztúton. Nélküle nem is tudnátok feljönni a Golgotára. Az
Ô imája esdi ki számotokra a szükséges kegyelmeket.
Édesanyámnak soha semmit nem tagadok meg. Minden kérését
teljesítem.”
V. Cirenei Simon segít Jézusnak
“Imádkozzatok ellenségeitekért! Akkor mellétek is küldök
Cirenei Simonokat. A legnagyobb gyôzelem a sátán felett,
amikor egy lélek elfordul a rossztól, és a jó útra tér. Az igaz,
hitbôl fakadó ima megkapja ezt a jutalmat. Ne adjátok fel ezt a
harcot! Hozzatok még több és több áldozatot, és minden
gyûlöletre szeretettel válaszoljatok! Ahol nem hallgatnak meg
titeket, ott az ember helyett Nekem, Megváltótoknak
beszéljetek! Én meghallom, sôt megadom, amit kértek.”
VI. Veronika kendôt nyújt Jézusnak
“Ti, akik osztoztok szenvedéseimben, vagyis vállaljátok az
áldozatokat a bûn rabságában sínylôdô testvéreitekért Irántam való szeretetbôl, mind Veronikák vagytok. Mint ahogy
Veronika kendôjére Szent Arcom képét rányomtam, úgy a ti
lelketek is Krisztus arcú; ezáltal ti magatok is az Én
képmásaimmá váltok. A dicsôséges Szent Pállal kiáltsátok
örömittasan: Élek pedig többé már nem én, hanem él bennem
a Krisztus!”
VII. Jézus másodszor esik el a kereszttel
“A világban elburjánzott a bûn. Ti magatok is sokszor elestek.
Az Én szenvedéseimbôl merítsetek erôt, és akkor mindig
felsegítelek titeket.”
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VIII. Jézus vigasztalja a siránkozó asszonyokat
“Ó mennyire idôszerûek ma is szavaim! Sírjatok magatok és
gyermekeitek miatt! Sirassátok és bánjátok meg bûneiteket,
hogy enyhítsétek vagy elhárítsátok az isteni igazságosság
ítéletét, amely Jeruzsálemet is elpusztította!” (Kr. u. 70-ben.)
IX. Jézus harmadszor esik el a kereszt súlya alatt
“Amikor a legmélyebbre zuhantok, akkor reménykedjetek
legjobban irgalmas Szívemben! Ne higgyetek ellenfelemnek, a
sátánnak, aki azt sugallja: ekkora bûnre már nincs bocsánat!
Soha ne essetek kétségbe! Isten irgalma felülmúlja a világ
összes bûnét!”
X. Jézust megfosztják ruháitól
“Ma is megfoszt ruháimtól ez a világ. Erkölcstelen életmódjukkal mezítelenre vetkôztetnek Engem, Aki a lelkükben szenvedek.
Az árvától és a szegénytôl még azt a keveset is elveszik, amit
neki adtam, csakhogy nekik még többjük legyen. Pedig akikre
több anyagi javakat bíztam, azért tettem, hogy eszközöm legyen
a szegények megsegítésében. Jaj lesz nekik, amikor elszámoltatom ôket!“
XI. Jézust a keresztre szegezik
“Ma is keresztre szegeznek Engem. Sok bûnös ember lelkében
vívom haláltusámat keresztre feszítve. Irgalmam, szeretetem
végtelen. De ha megátalkodottságukban találja ôket a halál,
örökre elragadja.”
XII. Jézus meghal a kereszten
“Meghaltam mindannyiótokért. Külön-külön is. Ma különösen
kérlek titeket, akiknek szívükhöz eljutnak szavaim, ti is adjátok
oda életeteket felebarátaitokért! Nagyon sok lélek menekülne
meg az örök kárhozattól, ha nem sajnálnátok Nekem adni
életeteket engesztelô áldozatul!”
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XIII. Jézus Testét leveszik a keresztrôl és fájdalmas Anyja
ölébe fektetik
“Szent Anyám ma is halott gyermekeit fogadja ölébe. Ôk a
bûnben raboskodó - bár testben még élô, de lelkileg halott
gyermekek. Ôértük hullatja véres könnyeit. Ôértük jelenik meg
a föld minden táján, hogy anyai szeretetének lángjával lángra
gyújtsa a kihûlt kôszíveket, és feltámassza lelküket az örök
szeretetre.”
XIV. Jézus Holttestét sírba teszik
“Ó mily nagy volt Szent Anyám fájdalma, amikor Engem a
sírba helyeztek! Egyre csak ezt hajtogatta: Nincs többé Fiam!!!
És keservesen, vigasztalhatatlanul sírt. Csak mint pislákoló
mécses lobogott halványan gyászoló anyai Szívében a hit
lángja. Harmadnapra feltámadok. Most földi gyermekeinek
tengernyi bûnét látva állandóan, véget nem érôen könyörög
értetek. Abban reménykedik, hogy megmenekülnek gyermekei a
sírtól, az örök kárhozattól.”
XV. Jézus halottaiból föltámad
“Amikor eljön a béke korszaka, miután megtisztítottam e
bûnökkel terhelt világot, feltámasztom Egyházamat. Egy akol
lesz, és egy pásztor. Akkor megosztom nyájammal feltámadásom örömét. Mindnyájan Engem, a Feltámadottat fognak
hordozni a szívükben. Boldogságuk és lelki gazdagságuk
határtalan lesz. Az Én békémet adom nekik. Akkor beteljesedik
prófétám szava:...ekevassá kovácsolják kardjukat, és
lándzsájukat szôlômetszô késsé. Nemzet nem emel kardot
nemzet ellen, és nem tanul többé hadviselést. Jákob háza,
gyertek, járjunk az Úr világosságában!” (Iz.2;4-5.)
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Felajánló imák
Atyám, Rád bízom magam, tégy velem úgy, amint Neked
tetszik,
bármi legyen is, megköszönöm.
Mindenre kész vagyok, mindent elfogadok.
Csak akaratod teljesüljön bennem
és minden teremtményedben, nincs is más vágyam, Istenem.
Kezedbe ajánlom lelkemet:
Neked adom azt Istenem, szívem egész melegével,
mert szeretlek Téged, és ez a szeretet késztet arra,
hogy teljesen Neked adjam magam, mérték nélkül,
határtalan bizalommal kezedbe helyezzem életem:
mert hiszen
Te vagy az én Atyám!
(Foucauld atya imája)
Fogadd el Uram szabadságomat, fogadd egészen.
Vedd értelmemet, akaratomat s emlékezésem.
Mindazt, amim van és ami vagyok, Te adtad ingyen.
Visszaadok, Uram, visszaadok egyszerre mindent.
Legyen fölöttük korlátlan Úr rendelkezésed.
Csak egyet hagyj meg ajándékodul: Szeretnem Téged.
Csak a szeretet maradjon enyém a kegyelemmel,
S minden, de minden gazdagság enyém,
Más semmi nem kell. Ámen.
(Loyolai Szent Ignác felajánló imája)
Én Uram, én Istenem, vedd el tôlem mindenem,
ami gátol Feléd!
Én Uram ,én Istenem, add meg nekem mindenem,
ami segít Feléd!
Én Uram, én Istenem, fogadd el az életem, hadd legyek
egészen a tiéd!
(Flüei Szent Miklós imája)
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Ima a Mennyei Atya imádására, engesztelésére
Végtelenül irgalmas Atyám!
Imádlak Téged, s szívem minden vágya, hogy engesztelést
nyújtsak Neked mindazért a gyalázkodásért, mellyel Téged a
Föld minden részén éjjel-nappal illetnek az emberek.
Különösen pedig azokért a sértésekért és bûnökért kívánlak
kiengesztelni, amelyeket ebben az órában követ el a bûnös
emberiség. Fogadd el jóvátételként a Téged szeretô lelkek
imádását és engesztelését. De mindenekfelett isteni Szent Fiad
végtelen értékû áldozatát - a szentmisét - ajánlom fel Neked,
melyet papjaid minden pillanatban a világ bármely részén
oltárainkon bemutatnak.Végtelenül jó és szeretô Atyám!
Fogadd el Jézus Krisztus drága Szent Vérét engesztelésül az
emberek sértéseiért. Töröld el általa bûneinket, s légy irgalmas
hozzánk!
Ámen.
(Menendez Jozefa nôvér imája)
Fohászok a Mennyei Atyához
Atyám, bensôségesen szeretlek,
Atyám, szívembôl szeretlek
Atyám, gyermeki szívvel szeretlek
Atyám, lángoló szívvel szeretlek
Atyám, határtalanul szeretlek

mentsd meg a lelkeket!

Atyám, mindenek fölött szeretlek,
mentsd meg a lelkeket!
Atyám, mérhetetlenül szeretlek
Atyám, minden körülmények között szeretlek
Atyám, kimondhatatlanul szeretlek
Atyám, végtelenül szeretlek,
Atyám, dicsôítelek s hálát adok Neked, -mentsd meg a lelkeket!
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Atyám, úgy szeretnélek szeretni, ahogy Szûz Mária és Szent
József szerettek Téged a Földön, s ahogy most szeretnek az
Égben,
Atyám, úgy szeretnélek szeretni, ahogy egyszülött Szent Fiad
és a Szentlélek szeret Téged,
Atyám, Szûz Mária Szeplôtelen Szíve által felajánlom Neked
isteni Szent Fiad Szent Szívének drága vércseppjeit, melyeket
végtelen szeretetében érettünk kiontott. Fogadd el, ezeket
mindazon lelkek megtéréséért, akik az örök kárhozat útján
járnak.
Atyám, hallgasd meg könyörgésemet!
És kiáltásom jusson elôdbe!
Miatyánk..., Üdvözlégy..., Dicsôség...
Bûnbánati ima
Imádott édes jó Jézusom! Mindenek fölött szeretlek Téged!
Irántad való szeretetembôl bánom minden bûnömet, bánom az
egész világ bûneit. Ó irgalmas Szeretet Szeplôtelen Szívû égi
Édesanyánkkal egyesülve kérek Tôled bocsánatot mind a
magam, mind embertestvéreim világ végezetéig elkövetett
összes bûnéért. Ígérem Neked, hogy a jóra törekszem, és a
rosszat kerülöm. Jézusom, Szûzanyám, kérlek, segítsetek,
hogy ígéretemet megtartsam.
Felajánló ima
Imádott Jézusom a Te Szentséges Véred és a Te Szent Sebeid
örök érdemeivel egyesítve fölajánlom Neked egész életemet és
a világ végezetéig élô összes embertestvérem egész életét,
Szentséges Szíved és Szûzanyánk Szeplôtelen Szívének szándékai szerint. Szûz Mária, világ Királynôje, az emberiség Közbenjárója, egyedüli megmentônk és reményünk, könyörögj
érettünk! Ámen.
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Hálaadó ima
(Ezt az imát otthon arcra borulva imádkozzuk)
Hôn imádott mennyei szeretô örök Édesatyánk, dicsôséges
Szentháromság! Köszönjük, hogy parányi porszemek lehetünk
drága szent tenyereden, köszönjük, hogy mindenható jóságos
gondviselô mennyei szeretô örök Édesatyánk vagy. Ámen.
A bûnbánati, felajánló és hálaadó imákat reggel, este és
napközben is mondom.
Este a bûnbánati ima elôtt tartsunk lelkiismeret vizsgálatot!
A Szûzanya azt kéri, hogy ilyen lelkülettel imádkozzunk
”A szív imája túlcsorduló végtelen szeretet a legszentebb
Szentháromság felé. Szüntelen önfelajánlás, állandó készenlét,
teljes odaadás, tökéletes bizalom és ráhagyatkozás. Minden
feltétel nélküli teljes elfogadás. Állandó remény, átélt hit.
Szüntelen odafordulás Isten felé. Állandó öröm és béke; egy
bizonyos lelki szemlélôdés. Kilépek a jelen korlátaiból, és
hitemben megélem a mennyország örömét, amely a
legszentebb Szentháromság színelátásának kimondhatatlan
boldogsága. Olthatatlan vágy és szomjúság mindannak
beteljesülésére, amit Jézus ígért azoknak, akik Istent szeretik.
(A menny örömét.) Szüntelen éberség, hogy mindig azt
keressem, mit vár el tôlem Isten. Életem minden pillanatában a
legapróbb dolgokban is eszerint döntök. (Gondolat, szó, tett.)
Ujjongó hálaadás Istennek, hogy életet adott nekem, és Ô
elôbb bízott bennem. Nekem adta az értelmet és a szabad
akaratot. Elôre tudva azt, hogy ezzel vissza is lehetne élni.
Nekem adta legdrágább Kincsét, Szent Fiát ÁLDOZATUL!!! hogy példája szerint éljek. Kiárasztotta rám Szentlelkét, hogy
beragyogja életem útját. Csak egy utam lehet; az, amely
Istenhez vezet. Szeretô gondviselô Atyaként nekem ajándékozta
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Önmagát. Életem minden pillanatában azt sugallja: szeretlek,
az örömre teremtettelek; nem mondok le rólad, üdvözíteni
akarlak, de csak, ha te is akarod. A szabad döntésben rejtette
el emberi méltóságunkat. Szüntelen önvizsgálat: én mit adok
viszonzásul az Atyának? Bûneimet és nyomorúságomat, mert
azok az én egyedüli sajátjaim. De a Tôle kapott kegyelmeket,
mint kamatoztatott talentumokat Neki akarom visszaadni.
Hálából, szeretetem jeléül. Hatalmas szeretetének parányi
viszonzásául. A szív imája lelki tudat, érzés, olykor szavak
nélküli ima. Szüntelen Isten felé fordulás.”
A napot a fenti imákkal kezdem. Majd a Szentlélek himnuszát,
az ördögûzô imát és a Te Deumot mondom. A nap folyamán
elimádkozom a hétfájdalmas rózsafüzért.
Olvasó Szûz Mária hét fájdalmáról
Imádkozási módja:
Keresztvetés után mondjunk egy Miatyánkot és hét
üdvözlégyet: a Jézus neve után mind a hét táblán más-más
titokkal,
melyek a következôk:
Az 1. táblán: Kinek bemutatásakor lelkedet a fájdalomnak tôre
átjárta .
A 2.-on: Kivel Egyiptomba futottál.
A 3.-on: Kit három nap bánkódva kerestél.
A 4.-en: Kit nagy kereszttel megterhelve a Kálvária hegyére
menni láttál.
Az 5.-en: Kit fölfeszíttetni láttál. (Itt elmondom Jézus 7 szavát
a kereszten: 1. Atyám bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit
cselekszenek. 2. Még ma Velem leszel a paradicsomban. 3.
Íme a te Anyád, íme a te fiad. 4. Istenem, miért hagytál el
Engem? 5. Szomjazom. 6. Beteljesedett. 7. Atyám, kezedbe
ajánlom lelkemet.)
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A 6.-on: Kinek holt Szent Teste öledbe helyeztetett.
A 7.-en: Kit a sírboltba tétetni láttál.
Minden táblát külön, valamint az egész olvasót ezzel fejezzük
be: Dicsôség az Atyának és Fiúnak és Szentlélek Istennek!
Miképpen kezdetben, most és mindörökké .
Ó édes jó Jézusom! Bocsásd meg bûneinket, ments meg minket
a pokol tüzétôl, és vidd a mennybe a lelkeket, különösen
azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra! Ámen.
(Én még minden Üdvözlégyben elimádkozom a Szeretetláng
fohászt: Asszonyunk Szûz Mária, Istennek Szent Anyja,
imádkozzál érettünk, bûnösökért. Áraszd Szeretetlángod
kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk
óráján! Ámen.)
A hét tábla után a fájdalmas Szûzanya könnyhullatásának
tiszteletére mondjunk három Üdvözlégyet, Jézus nevénél ezzel
a titokkal: Kit sok könnyhullatással sirattál.
Végül Hiszekegyet és függelékül egy Miatyánkot és
Üdvözlégyet a megholt hívek lelki üdvéért.
Este Szentírást olvasok. A legkedvesebb számomra Szent
János evangéliuma és a zsoltárok. Zsoltárt minden nap
imádkozom. Napközben gyakran elmondom az Oltalmad alá
futunk Istennek Szent Anyja; és a Most segíts meg Mária
kezdetû imákat, különösen, ha útnak indulok valahová.
Utazás elôtt mindig elimádkozom a ”Szent vagy, szent vagy ,
szent vagy mindenség Ura Istene ...” kezdetû imát latinul.
Ezzel az imával kérem a szent angyalok segítségét, amely után
a következô imát mondom el: ”Szent Rafael Tóbiással, Szent
Gábriel Máriával, Szent Mihály a mennyei seregekkel
védjetek és oltalmazzatok az úton! Ámen.”

Engesztelô ima
Ezt az imát minden nap délután 3-4 óra között ajánlott
mondani, mert ez a kegyelem órája. (Délután 3 órakor halt
meg a keresztfán Jézus Krisztus.) De a nap folyamán bármikor
ismételhetô.
”Hôn imádott mennyei szeretô örök Édesatyám! Édes
Szûzanyám hétfájdalmas szeplôtelen Szívével egyesülve
fölajánlom Neked a Te hôn szeretett Fiad, a mi Urunk Jézus
Krisztus legszentebb és legdrágább Testét és Vérét, Lelkét és
Istenségét, Aki a világ összes tabernákulumában jelen van.
Engesztelésül a világ végezetéig elkövetett összes bûnökért.
Szentségtörésekért, Istenkáromlásokért, közömbösségekért,
gyûlöletekért, meggyalázásokért, gyilkosságokért és minden
bûnért, amelyekkel a legszentebb Szentháromságot, a
legméltóságosabb Oltáriszentséget, és égi Édesanyánk hét
tôrrel átdöfött Szeplôtelen istenanyai Szívét megsértik. Édes jó
Jézusom érettünk kiontott drága Szent Véréért, érettünk
elszenvedett rengeteg Sebéért, amelyeket a gyûlölet, az ütlegek
és rúgások okoztak Neki. A megostorozásért, a tövissel való
koronázásért, kereszthordozásáért, és keresztre szegezéséért.
Lelki-testi kínszenvedéseiért, szörnyûséges haláltusájáért és
kínhaláláért. Édes Szûzanyánk kimondhatatlan lelki kínjaiért,
az ô hét fájdalmas Szeplôtelen istenanyai Szívéért. Kettejük
végtelen, örök érdemeiért; Jézusommal, Szûzanyámmal
kiáltok Hozzád: Irgalom! Irgalom! Irgalom! Irgalmazz nekünk,
és az egész világnak! Jóságos mennyei örök Édesatyám,
Jézusommal, Szûzanyámmal együtt kérlek vonzzad Magadhoz
a lelkünket és Szent Fiad keresztje alá, ahol elnyerjük
bûnbocsánatodat és az örök életet. Ámen.
Jézusom, Szûzanyám két legszentebb Szíve, mentsétek meg a
lelkeket! Szent József tisztaságos szíve, könyörögj érettünk!
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Jézusom lelkeket kérek Tôled, akik mindörökké szeretnek
majd Téged! Ámen.
Ó dicsôséges Szentháromság! Kérlek indítsd a lelkünket a
legméltóságosabb Oltáriszentség tiszteletére, engesztelésére;
és add meg nekünk a kegyelmet, hogy olthatatlan szomjat
érezzünk Jézus Krisztus drága Szent Teste és Vére után, Aki a
világ összes tabernákulumában arra vár, hogy Önmagával
táplálja kiéhezett lelkünket. Kérlek, segítsd meg a szegény
bûnösöket, hogy éhen, szomjan ne pusztuljanak a pusztában!
Ámen.”
Ördögûzô ima
Ó Mária mennyek Királynôje, az angyalok Úrnôje, Akit Isten
azzal hatalmazott és bízott meg, hogy a sátán fejét széttapossad, alázatosan kérünk, küldj égi sereget, akik a Te vezénylésed mellett szüntelenül gyengítik a sátán hatalmát és végül
mind a pokol fenekére taszítsák. Ki olyan, mint az Isten?!
Szent angyalok kerubok és szeráfkarok, kérünk szorgosan
ôrködjetek felettünk! Te pedig jóságos gyöngéd égi
Édesanyánk, kérünk Téged, szánj meg minket, és légy
mindenkor a mi édes reményünk és biztos menedékünk.
Ámen.
A Szentlélek himnusza
Ó alkotó Lélek, jövel, És szívünk, lelkünk töltsed el.
Te alkotád a szíveket, Hozd nékik bô kegyelmedet.
Kit úgy hívunk: Vigasztaló, Kit ád nekünk az Alkotó,
Te élô forrás, égi láng, Szent kenet égbôl, szállj le ránk.
Te hét ajándok kútfeje, Atyánk kegyelmes jobb keze
Az Úr erôs ígérete, Sugalmas ajkak ihlete.
Gyújtsd meg szemünkben fényedet,
És szállj szívünkbe Szeretet, Ha testünk gyarló, s lankadunk,
Légy mindig éber gyámolunk.
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Ûzd messze tôlünk ellenünk, Szent békességed add nekünk. Te
járj vezér utunk elôtt, Veszélytôl védjen szent erôd.
Add, ismerjük meg az Atyát Teáltalad és egy Fiát,
És kettejüknek Lelke, Te, Örökre légy lelkünk hite.
Az Istent áldjuk: jó Atyát, S ki felkelt sírból, szent Fiát,
S a Lelket, szívünk vigaszát Most és örök idôkön át. Ámen.
Te Deum
Téged, Isten, dicsérünk, téged Úrnak ismérünk. Téged örök
Atyaisten, mind egész föld áld és tisztel. Téged minden szép
angyalok, kerubok és szeráfkarok, Egek és minden hatalmak
szüntelenül magasztalnak. Szent vagy, szent vagy, erôsséges
szent Isten vagy! Nagyságoddal telve ég s föld, dicsôséged
mindent bétölt. Téged dicsér, egek Ura, apostolok boldog kara.
Dicséretes nagy próféták súlyos ajka hirdet és áld. Jeles
mártírseregek magasztalnak Tégedet. Vall Tégedet világszerte
szent Egyházad ezerszerte. Ó Atyánk, Téged s mérhetetlen
nagy fölséged. S azt, ki hozzánk Tôled jött le, Atya igaz
Egyszülöttje. És áldjuk Veled vigasztaló Szentlelkedet,
Krisztus, Isten Egyszülöttje, király vagy Te mindörökre.
Mentésünkre közénk szálltál, szûzi méhet nem utáltál. Halál
mérgét megtiportad, mennyországod megnyitottad. Isten
jobbján ülsz most széket, Atyádéval egy fölséged; Onnan
leszel eljövendô, mindeneket ítélendô. Téged azért, Uram
kérünk, mi Megváltónk, maradj vélünk Szentjeidhez végy fel
égbe, az örökös dicsôségbe. Szabadítsd meg, Uram, néped,
áldd meg a Te örökséged. Te kormányozd, Te vigasztald,
mindörökké felmagasztald. Mindennap dicsérünk Téged, szent
nevedet áldja néped. Bûntôl e nap ôrizz minket, és bocsásd
meg vétkeinket. Irgalmazz, Uram, irgalmazz, híveidhez légy
irgalmas, Kegyes szemed legyen rajtunk, tebenned van
bizodalmunk. Te vagy, Uram, én reményem, ne hagyj soha
szégyent érnem! Áldjuk az Atyát és a Fiút a Szentlélekkel!
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Dicsérjük és magasztaljuk ôt most és mindörökkön örökké
Ámen.
Szentáldozás elôtti ima
”Édes jó Szûzanyám, kérlek add nekem a Te szeplôtelen
Szívedet, hogy méltó helyre fogadjam a Te imádott Szent
Fiadat! Édes jó Jézusom, kérlek tisztíts meg a Te drága Szent
Véreddel, hogy Téged, én méltatlan befogadjalak.”
Szentáldozás utáni imák
”Imádott édes jó Jézusom, Aki a szívembe térsz, és bennem
élsz, a Te végtelen szereteteddel egyesülve imádom, szeretem,
engesztelem, dicsôítem és áldom hôn imádott mennyei szeretô
örök Édesatyánkat, Téged, imádott Megváltóm, és a drága
Szentlelket. Mivel Veled mindenre képesnek érzem magam, a
Te végtelen szereteteddel és türelmeddel zörgetek embertestvéreim szívének ajtaján, amíg csak be nem fogadnak Téged
én Uram, én Istenem én imádott Mindenem. S ha Te úgy
akarod fájdalmas Szûzanyánk Szent Kezét megfogva én is
odaállok a Te szent kereszted tövébe, hogy ott Neked adjak
mindent, amit csak kérsz és akarsz. Teljesedjék be rajtunk
öröktôl fogva elhatározott legszentebb akaratod a Te végtelen
Irgalmas Szíved szándéka szerint. Jóságos Jézusom,
dicsôséges Szentháromság hálát adok Neked Szûzanyánkkal
egyesülve a szentáldozás kegyelmi ajándékaiért mind a
magam, mind a világ végezetéig élô összes embertestvéreim
helyett is. Ámen.
Ezután még elmondom:
Krisztus Lelke szentelj meg minket! Krisztus Teste üdvözíts
minket! Krisztus Vére ihless meg minket! Krisztus oldalából
kifolyó víz tisztíts meg minket! Krisztus szenvedése erôsíts
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meg minket! Ó édes Jézusom hallgass meg minket! A Te Szent
Sebeidbe rejts el minket! Ne engedd, hogy elszakadjunk Tôled!
A gonosz ellenségtôl oltalmazz meg minket! Halálunk óráján
hívj el minket, és juttass el Magadhoz minket! És kérlek add,
hogy szentjeiddel dicsérjünk Téged most és mindörökké!
Ámen.”
A következô üzeneteket Lelki
Atyámtól kaptam. Nem nekem
mondta a Szûzanya, én csupán közzé teszem.
Életfelajánlás a Szûzanya
szeplôtelen Szíve szándékára
Alábbi ígéreteket, imát és üzeneteket a Szûzanya egy hazánkban
élô kiváltságos, engesztelô lélek
által intézi hozzánk, aki teljesen
elrejtve kíván maradni és a lelkivezetôje is ezt óhajtja. A Szûzanya
nagyon kéri azokat a lelkeket, akik
naponta, vagy legalább egyszer egy héten szentáldozáshoz
járulnak, hozzanak életáldozatot Isten dicsôségére és a lelkek
megmentésére, hogy azok el ne kárhozzanak, hanem legalább
végsô órájukban elnyerhessék az örök üdvösség kegyelmét.
A Szûzanya öt ígérete az életáldozatot hozóknak
1. Nevük be lesz írva Jézus szeretettôl lángoló és Szûz Mária
szeplôtelen Szívébe.
2. Jézus érdemeivel egyesített önátadásuk által lelkeket
mentenek meg a kárhozattól. Áldozataik érdeme kiterjed a
világ végéig élô lelkek számára.
3. Családtagjaik közül senki sem kárhozik el, még akkor sem,
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ha a külsô látszat ezt mutatná is, mert mielôtt lelkük testükbôl
kiröppenne, megkapják lelkük mélyén a tökéletes bánat
kegyelmét.
4. Életfelajánlásuk napján az esetleg a tisztítótûzben levô
családtagjaik kiszabadulnak.
5. Haláluk óráján mellettük állok, és tisztítótûz nélkül viszem
lelküket a dicsôséges Szentháromság elé, ahol az Úr által
készített hajlékban Velem együtt fognak vég nélkül örvendeni.
Életfelajánlás 1955-bôl
Édes Jézusom, a teljes Szentháromság, égi Édesanyánk és az
egész mennyei Udvar elôtt, a Te szent Véred és Kereszthalálod
érdemeivel egyesítve, felajánlom szentséges Szíved és Szûz
Mária Szeplôtelen Szíve szándékai szerint egész életemet, és
amíg élek, minden szentmisémet, szentáldozásomat,
jócselekedetemet, áldozatomat és szenvedésemet a dicsôséges
Szentháromság imádására, engesztelésére, Anyaszentegyházunk egységéért, Szentatyánkért, papjainkért és jó papi hivatásokért, a magam lelkéért és az összes lélekért a világ
végezetéig. Jézusom, kérlek fogadd el életáldozatomat, és add
kegyelmedet, hogy ebben mindhalálig kitartsak. Ámen.
A felajánlást komoly, tiszta szándékkal és alázatos lelkülettel
kell tenni. Minden ima, jótett, szenvedés és tiszta szándékú
munka nagy értékkel bír, mert mindez Krisztus vérével és
Kínszenvedésével van felajánlva. Felajánlásunkat mielôbb
tegyük meg és idônként újítsuk is meg.
A Szûzanya: -”Életáldozatot hozó gyermekeim!
Tartsatok naponta bûnbánatot! Tartsatok naponta minden
ember bûnéért is bûnbánatot! Ez folyton gyöngíti a gonosz
lélek kísértô hatalmát, és segíti a bûn rabságában sínylôdô lélek
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kiszabadulását. Ha megszakítás nélkül gyakoroljátok másokért
végzett bûnbánat felindítását, az olyan, mint a pusztító bacilus
terjedését meggátló folyamat. Megállítja a lélek fertôzését,
megbetegedését, sôt halálát is. Íme, micsoda természetfeletti
erô rejlik a mély, szívbôl jövô bûnbánatban! Gyógyít, tisztít és
életet ment. Az egész emberiségért felindított bûnbánat mellett
Szeplôtelen Szívemmel egyesülve is esedezzetek égig érô
könyörgéssel bûnbocsánatért! Így lesztek Velem egyesülve,
mély és bensôséges segítôtársai Jézusnak az emberhalászatban.”
(A bûnbánati és a felajánló ima a könyv 206. oldalán található.)
Önátadás a Szentléleknek
Szentlélek Úristen, édes szeretete az Atyának és Fiúnak! hogy
egészen a tied legyek, átadom neked most és mindörökre
szívemet, testemet és lelkemet, minden erômet és
tehetségemet, gondolataimat és vágyaimat, szavamat és
cselekedetemet, mindazt amit tennem és kerülnöm kell,
szenvedéseimet és örömeimet, életemet és halálomat. Átadom
neked mindazokat, akik nekem kedvesek, mindazt, ami
vagyok, és amim van, hogy egyedül Te rendelkezzél velük és
a Te szereteted uralkodjék rajtam az idôben és az
örökkévalóságban. Ámen.
(Sík-Schütz-imakönyv)
Imádság a tisztaságért
Imádandó isteni Lélek, neked gyönyörûséged a tiszta és
ártatlan lelkekben tartózkodni, melyeket templomul
méltóztattál felszentelni magadnak. Tudom, Uram, hogy senki
sem élhet megtartóztatásban, ha te nem segíted
kegyelmeddel; de azt is tudom, hogy ezt a Te ajándékodat
szívesen megadod minden kérônek. Azért könyörögve
menekülök Hozzád és esedezve kérlek, méltóztassál
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megvédeni és megôrizni bennem az önmegtartóztatásnak eme
szeplôtelen és drága kincsét. Add meg, Uram, amit magad
parancsolsz és parancsold, amit akarsz. Égesd ki szívemet és
vesémet, szegezd át Uram, félelmeddel testemet, hogy Neked
tiszta testtel szolgáljak és szeplôtelen szívvel járjak
kedvedben, hogy a Te irgalmasságod által eljuthassak végül
isteni látásod kimondhatatlan boldogságára és a tiszta
szíveknek ígért dicsôségére. Ámen.
(Sík-Schütz-imakönyv)
Szent Ágoston imája a Szentlélekhez:
Te lélegezz bennem, Szentlélek, hogy ami szent, azt
gondoljam.
Te parancsolj nekem, Szentlélek, hogy ami szent, azt tegyem.
Te hívogass engem, Szentlélek, hogy ami szent, azt
szeressem.
Erôsíts engem, Szentlélek, hogy ami szent, azt megvédjem.
Te ôrizz engem, Szentlélek, hogy szent kegyelmedet el ne
veszítsem. Ámen.
Imádság jó papokért
Jézus Krisztus, Isteni Üdvözítônk, Aki szent Egyházunk
minden javát és baját papjaidra bíztad, Neked ajánlom fel
szívem legmélyebb áhítatával lelkiatyámnak és minden
lelkipásztornak apostoli munkáját. Töltsd el mindnyájukat
egyre növekvô életszentséggel. Adj nekik melegen érzô
apostoli szívet. Add, hogy telve legyenek szeretettel Irántad, és
a rájuk bízott lelkek iránt, hogy Benned megszentelôdve,
minket, a rájuk bízott lelkeket, biztosan elvezessenek
Tehozzád. Legszeretôbb Szívû Jézus, áldd meg lelkipásztori
munkásságukat és áldozataikat. Áldd meg szavaikat és
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imádságukat, amelyeket az oltárnál és a gyóntatószékben, a
szószéken és az iskolában, az egyesületekben vagy a betegek
ágyainál mondanak. Óvd és oltalmazd meg ôket minden belsô
és külsô veszedelemtôl!
Isteni Üdvözítônk, adj Egyházadnak igazi szent papokat!
Vezess sok jó gyermeket és ifjút a papi és szerzetesi életre!
Segítsd meg és szenteld meg mindazokat, akik a papságra
készülnek. És az elhunyt papok lelkének add meg az örök
nyugodalmat.
Nekem pedig adj igaz hitet és alázatos engedelmességet,
hogy lelkiatyámban mindig Isten helyettesét lássam és
irányítását készségesen kövessem. Ámen.
Mivel - Istenem kegyelmébôl - a szervita világi harmadrend
nôi ágához tarozom, ezért kérem rendalapító Anyánk, Szent
Falconieri Julianna közbenjárását. A szervita rend, mint Mária
szolgái, a fájdalmas Szûzzel érez együtt, és Vele imádkozik
Jézus Krisztus szent keresztje alatt. Úgy gondolom, hogy ez
most, bûnökkel terhelt korunkban a legidôszerûbb cselekedet.

Szent Falconieri Julianna
(1270-1341)

A szervita világi harmadrend nôi
ágának alapítója.
Mint liliom, hófehér tisztaságban
sarjadt ki Firenze városában. Itt a
Mantellaták alázatos ruhájában
csendben, de annál hathatósabban apostolkodott az erkölcsök
megjavításán. Versenytársa lett a
szeráfoknak a Szentségi Jézus
iránti szeretetben. Haldokolva
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már nem tudta magához venni a Szent Útravalót, ezért azt
kérte, hogy helyezzék a Szent Ostyát a keblére. Ennek
érintésére az égbe szállt a lelke Jézus nevével az ajkán.
Ima Szent Falconieri Juliannához
Ó dicsôséges Szent Julianna, gyermeki bizalommal itt vagyunk
lábadnál, hogy meghallgass minket. Kérjük azt a hármas erôs
égi szeretetet, amellyel az Isten megajándékozott téged földi
életedben: a Szentségi Jézus, a fájdalmas Szûzanya és a
szegény bûnösök iránti égô szeretetet, hogy a mi életünk is
állandó szakadatlan egyesülés legyen a Szentségi Jézussal, a
fájdalmak Királynôjével, és teljesen elégô áldozat Isten elôtt
minden Tôle távol élô lélek megmentéséért.
Azon leszünk, hogy méltók legyünk a kért kegyelemre, de
elsôsorban közbenjárásodra számítunk, mivel Jézus és Mária
kegyébôl az égben hatalmas szószólónk és édes védelmezônk
lettél. Ámen. (Miatyánk, Üdvözlégy, Dicsôség...)
(A milánói érsekség jóváhagyásával. 1954. jún.17.)

A csodás Szent Feszület, amely
Rómában a Szent Marcell Bazilikában látható.
Az 1519-es tûzvészben, amely az
ôsi római Szt. Marcell bazilikát
elpusztította, gondviselésszerûen
épségben megmaradt a XIV. századból származó fafaragású
”arany porral bevont” csodás
feszület. A hívek mindig nagy
bizalommal fordultak hozzá.
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Kérôima
Jézusom Téged keresztre feszítettek, hogy eltöröljed a világ
bûneit. Te a véredet ontottad, hogy megmentsed és üdvözítsed
az egész emberiséget. Te szerettél engem életed feláldozásáig a
kereszten. Te a keresztfáról hívsz magadhoz. Tekints rám oltárod elôtt alázatosan térdelô teremtményedre! Hozzád fordulok
teljes szívembôl és teljesen bízom irgalmadban.
Kínszenvedésed és halálod érdemeire tekintve hallgasd meg
segítségedért, támogatásodért és bocsánatodért esdeklô
imámat, és ajándékozz meg a hôn kért kegyelmekkel ...
Add meg mindenek felett az Irántad való hit, remény és
szeretet kegyelmét; és hogy tudjak megbocsátani mindenkinek
és egyaránt szeressem a hozzám közel és távol álló embereket.
Fájdalmas Szûzanyám, hallgasd meg kérésemet, járj közben
Isteni Fiadnál, hogy adja meg nekem azt a kegyelmet, amelyre
ma és mindenkor rászorulok. Ámen.
(Miatyánk, Üdvözlégy, Dicsôség és e fohász: Szentséges,
Keresztre Feszített! Irgalmazz!)
Fohász
Mennyei Atyám, aki Krisztus, a Te Fiad kereszthalála által
akartad az embereket megmenteni, add meg nekünk, akik itt a
földön megismertük szeretetének titkát; élvezzük az égben
megváltásának gyümölcseit. Krisztus, a mi Urunk által. Amen.
Hálaadóima
Itt vagyok Jézusom, isteni Keresztre Feszített, hogy imádjalak,
dícsérjelek és magasztaljam végtelen jóságodat!
A Kereszten, a szeretet trónusán meghallottad könyörgésemet,
és meghallgattad kérésemet. Legszeretôbb Szíved megnyílt és
elhalmozott áldásaiddal. Szívbôl köszönöm Keresztrefeszített
Jézusom! Velem együtt áldjanak és dícsérjenek mind az emberek, az angyalok, a szentek és mindenek felett Te és az én
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Édesanyám, a Fájdalmas Szûz Mária.
Örök hálám jeléül, szeplôtelen kezén keresztül felajánlom
Neked szeretetemet és mostantól fogva azon leszek, hogy
mindenki szeressen, és magasztalják jóságodat és irgalmadat.
Ámen.
Fohász a fájdalmas Anyához
Ó hôn szeretett égi Édesanyám, Mária! Azon fájdalmadért,
melyet éreztél, midôn Jézust, a Te Szent Fiadat halálra hurcolni
láttad: eszközöld ki nekem azt a kegyelmet, hogy az Istentôl
rám bocsátott keresztet példád szerint halálomig nagy
türelemmel, szeretettel és békével hordozzam. Ámen.

Mi a Szeretetláng?
”A Szeretetláng maga Jézus Krisztus”
A Szeretetláng - az Atya, a Fiú és a Szentlélek örök szeretete a
Szûzanya anyai szeretetével együtt. A Szeretetláng a Megtestesülés óta a legnagyobb kegyelem, amit Isten az emberiségnek
adott. A Szeretetláng Isten túláradó kegyelme.
Mi a célja? ”Hogy megvakítsa és tehetetlenné tegye a Sátánt.”
Hogyan teszi tehetetlenné? ”A mi bûnbánatunk, megtérésünk
imádságunk, áldozatunk, vezeklésünk és böjtünk által.
Szûzanya: ”Amióta az Ige testté lett,ilyen nagy kegyelmi megmozdulás még nem történt részemrôl, mint a Szeretetláng.”
(Az említett idézeteket a Szeretetláng naplóból és a Világ
Gyôzedelmes Királynôje üzeneteibôl vettem át.
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Jézus:
“Ó, kedveseim, Véremen megváltott testvéreim! Jöjjetek
Hozzám mindnyájan, hisz Én vagyok Szûz Mária Szeplôtelen
Szívének csodálatraméltó és végetelenül szent misztériuma.
Én vagyok Szeplôtelen Szívének túláradó kegyelmi forrása.
Én vagyok Szeplôtelen Szívének kegyelmi ajándéka.
Én vagyok a Szeplôtelen Szívébôl áradó kegyelmi hatás
elômozdítója.
Én vagyok a Szeplôtelen Szívében felragyogó kegyelmi özön.
Én vagyok Szeplôtelen Szívének legfôbb jósága.
Én vagyok Szeplôtelen Szívének boldogság-forrása.
Én vagyok Szeplôtelen Szívének szeretet-izzása.
Én vagyok Szeplôtelen Szívének lángoló szeretete.
Én vagyok Szeplôtelen Szívének sugárzó ragyogása
számotokra az életszentség útján.
Én vagyok Szeplôtelen Szívének ragyogó fénysugara az
igazság és a szeretet útján.
Én vagyok Szeplôtelen Szívének tündöklô világossága a
sötétségben és a lelki homályban sínylôdôk számára.
Én vagyok Szeplôtelen Szívének reményt keltô napsugara e
reményt vesztett világ számára.
Én vagyok Szeplôtelen Szívének sátánt vakító fénye.
Én vagyok Szeplôtelen Szívének sátánt eltipró ereje.
Én vagyok Szeplôtelen Szívének a gonoszságot legyôzô
szeretet-hatalma.
Én vagyok Szeplôtelen Szívének a gyûlöletet is szeretetté
változtató ereje.
Én vagyok szeretettôl lángoló Szívének a gonoszságot is
megszelídítô hatalma.
Én vagyok Szeplôtelen Szívének a bosszúvágyat irgalommá
változtató szeretete.
Én vagyok Szeplôtelen Szívének kegyelem-árasztó melege e
rideg világban.
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Én vagyok Szeplôtelen Szívének a hideg és érzéketlen
szíveket is szeretetre gyújtó irgalma.
Én vagyok Szeplôtelen Szívének szívrôl-szívre járó szelíd
szeretete.
Én vagyok Szeplôtelen Szívének szelíd és alázatos uralkodója.
Én vagyok Szeplôtelen Szíve irgalmas szeretetének forrása.
Én vagyok Szeplôtelen Szívének békét adó hatalma.
Én vagyok Szeplôtelen Szívének nyugalmat adó szeretete
szenvedéseitek közepette is.
Én vagyok Szeplôtelen Szívében biztos menedéketek az
ördögi kísértések és csábítások idején.
Én vagyok Szeplôtelen Szívének -a haldoklókat és a
tisztítótûzben szenvedôket is megerôsítô- reménysugara.
Én vagyok Szeplôtelen Szívének lélekmentô szeretet-ereje.
Én vagyok Szeplôtelen Szívének világmegmentô szeretetáldozata.
Én vagyok Szeplôtelen Szívének világgyôzelmet arató hatalma.
Én vagyok Szeplôtelen Szívében a szeretet Istenének állandó
jelenléte.
Én vagyok a szeretetbôl vállalt engesztelésre indító példakép
mindenki számára
Mert Én egészen egy vagyok Szent Édesanyámmal, hiszen
Szeplôtelen Szívébôl születtem. Ô mindenben teljesen alávetette magát az Atya akaratának és így engedelmessége által a
szeretet és szenvedés révén mindenben egészen egyek lettünk.
Ezért lehetett Ô a Társmegváltó. Mint társam a megváltás mûvében, Szent Sebeim érdmeiért esdekelhette ki az Atyától a
Szeretetlángot, e nagy kegyelmi ajándékot számotokra. Fogadjátok hát szívetekbe Szûz Mária Szeretetlángját, és akarjatok a
Szeretetláng szellemében imádkozni, áldozatot hozni és élni.
(Részlet a Világ Gyôzedelmes Királynôje üzeneteibôl. 38.
szám. 1998. február 2.)
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Szeretetláng rózsafüzér
A Szeretetláng rózsafüzéren, vagy a hagyományos öt tizedes
rózsafüzéren imádkozható.
A keresztre:
Isteni Megváltónk öt szent Sebe tiszteletére ötször vetünk
egymás után keresztet, mélységes áhitattal: Az Atya, a Fiú és
a Szentlélek nevében. Ámen.
A nagy szemekre (szívekre):
Szûz Mária fájdalmas és Szeplôtelen Szent Szíve,
könyörögj érettünk, kik Hozzád menekülünk!
A három kis szemre (szívre):
1.Istenem, hiszek Tebenned, mert végtelenül jó vagy!
2.Istenem, remélek Tebenned, mert végtelenül irgalmas
vagy!
3.Istenem, szeretlek Téged, mert mindennél szeretetre
méltóbb vagy!
A kis szemekre (szívekre):
Szûzanyánk, ments meg minket Szeplôtelen Szíved
Szeretetlángja által!
Minden tized után mondjuk:
Áraszd Szeretetlángod kegyelmi hatását az egész
emberiségre most és halálunk óráján! Amen.
Befejezésül: a Szentháromság tiszteletére és dicsôítésére
háromszor mondjuk:
Dicsôség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.
Szeretetláng litánia
Üdvözlégy Mária, kinek Szeplôtelen Szívében az Isten- és
emberszeretet szüntelenül lángol!
Hogy a Szeplôtelen Szív Szeretetlángja áthassa szívünket! *
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Hogy tökéletes istenszeretetre késztesse szívünket!
Hogy ôszinte emberszeretetre gyújtsa szívünket!
Hogy Édesanyánk Szeretetlángja legyen a családok meleget
árasztó fényforrása!
Hogy ezen fényforrásnál a családok megszentelôdjenek!
Hogy anyai Szíved Szeretetlángja a kisgyermekek lelkét is
átjárja!
Hogy Édesanyánk Szívének fénye utat mutasson nekünk!
Hogy a Szeretetláng által megvilágított úton járjunk!
Hogy Szíved Szeretetlángjánál felismerjük életünk értelmét!
Hogy Szíved Szeretetlángja kiégesse lelkünkbôl a bûnök és
hibák csíráit!
Hogy Szeretetlángod felszítsa jóra való törekvéseinket!
Hogy Édesanyánk Szeretetlángját közvetítsük testvéreinkhez!
Hogy Édesanyánk Szeretetlángja bevilágítson a sötét
lelkekbe!
Hogy Édesanyánk Szeretetlángja a fagyos lelkeket
buzgóságra serkentse!
Hogy Szívének Szeretetlángjától a kôszívek is
meglágyuljanak!
Hogy Szívének Szeretetlángja felrázza a közömbösöket!
Hogy Szívének Szeretetlángja felgyújtsa az apostoli lelkeket!
Hogy az Édesanyánk Szívébôl feltörô Szeretetláng minden
emberhez eljusson!
Hogy Édesanyánk Szeretetlángja gyújtsa istenszeretetre
lelkünket!
Hogy Szívének Szeretetlángja oltsa ki a gyûlölet tüzét!
Hogy Szûzanyánk Szeretetlángja világítsa meg minden nép
vezetôinek értelmét!
Hogy az Édesanyánk Szívébôl kapott Szeretetlángot életünk
végéig ôrizzük!
Hogy a Szeretetláng szelíd fényénél haladjunk az ég felé!
Hogy Édesanyánk Szeretetlángja világítson nekünk a halál
óráján!
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Hogy Szívébôl áradó Szeretetláng szüntelenül lobogjon
bennünk!
Hogy a Szeplôtelen Szív Szeretetlángja mielôbb beragyogja
az egész világot!
* Add meg Urunk, Istenünk!
Mindnyájan:
Szent József! Te szállást kerestél Szûzanyának Betlehemben,
segíts nekünk is szállást keresni az emberi szívekben az ô
Szeretetlángjának!
Gépkocsi vezetô imádsága
Istenem, a Te kezedben nyugszik minden ember sorsa. Te
vezeted lépéseiket, és vigyázol útjaikra. Minket is látsz,
amikor kocsink kormányánál ülünk.
Ezért bizalommal fordulok Hozzád, add, hogy biztos kézzel,
körültekintô figyelemmel, kiegyensúlyozott lélekkel
vezessünk, és minden balesetet elkerüljünk!
Adj szívünkbe mély felelôsségérzetet felebarátaink élete és
testi épsége iránt!
Kerüljünk minden féktelenséget és meggondolatlanságot a
vezetésben!
Tartsd távol tôlünk a hirtelen elôadódó veszélyes helyzeteket,
és add, hogy a kritikus pillanatban is megôrizzük
nyugalmunkat!
Szent Kristóf, autósok és motorosok védôszentje, óvj, vezess
minket, segíts minket! Ámen.
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Ôrangyalunkról

ket, akik a világ, az Egyház és a lelkünk vesztére törve szorongatnak minket, taszítsd Isten erejével a pokolba! Ámen.

Tudod?
Az Angyalok Királynôjéhez
...hogy Isten rábízott téged valakire,
hogy ôrizzen, védjen, Hozzá vezessen?
...hogy ez a valaki intelligensebb és
hatalmasabb a föld minden emberénél, még a legzseniálisabbnál is?
...hogy fogantatásod pillanatától
veled van, jobban ismer, mélyebben
és önzetlenlenebbül szeret, mint
anyád, legjobb barátod, szerelmesed?
...hogy segíteni szeretne mindenben,
fôleg Isten felé vezetô utadban, de
tisztelnie kell a szabad akaratot, és csak akkor segíthet, ha te
is akarod?
Gondoltál már rá?
...hogy viszontszeresd?
...hogy kérd tanácsát?
...hogy segítségül hívd mindenben? Apró földi bajaidban is?
...hogy vele együtt imádkozz, dolgozz, pihenj, szórakozz?
Meg fogsz lepôdni, mennyire megtapasztalod jelenlétét,
segítségét!
Angyalimák
Szent Mihály ima
Szent Mihály Fôangyal, Mennyei Seregek Vezére, légy védelmezônk ebben a Nagy Harcban! A Sátánt és a többi gonosz lel224

Mária, Angyalok Királynôje, a Sátán leselkedik ránk, el akar
pusztítani minket. Vigyázz ránk angyalaiddal! Jöjj, és pusztítsd
el ellenségünket! Angyalok Hatalmas Asszonya, ne hagyj el
minket! Küldd hozzánk legerôsebb fôangyalodat: Szent
Mihályt! Taszítsd az ördögöt a pokol mélyére! Anyánk, a
Világosság Anyja! Arcod fényével oszlasd el a pokol
sötétségét! Ûzd el a pokol hadait!
Ámen.
Istennek angyala
Istennek angyala, légy lelkem gyámola!
Szent ôrzôm, Isten angyala, soha, de soha ne hagyj el!
Nagy és hatalmas az Isten az ô angyalaiban!
Dicsérjétek az Urat, mennyei seregek! Isten angyalai és
szentjei könyörögjetek érettünk!
Szeretett testvérem, szent ôrangyalom, ezerszer üdvözöllek
Jézus nevében, és megköszönöm Istennek, hogy
olyan szépnek és jónak és hatalmasnak teremtett Téged!
Szent Angyal, Te megerôsítetted a mi Urunkat, Jézust,
jöjj, erôsíts meg minket is!
Mennyei seregek angyalai, jöjjetek, segítsetek a
háromszemélyû egy Isten, a Szent Vér és a Szeplôtelen
Fogantatás nevében!
Ámen.
Szalézi Szent Ferenc imája
Szent ôrangyal! Születésemtôl fogva ôrzôm vagy. Neked adom
ma szívemet, add tovább üdvözítô Jézusomnak, legyen teljesen
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az Övé! Védelmezôm vagy az életben, légy vigasztalóm a
halálban is. Erôsítsd hitemet, szilárdítsd meg reményemet, így
gyújts szívemben isteni szeretetet. Eszközöld ki számomra,
hogy múltam ne aggasszon, jelenem ne nyugtalanítson, és a
jövôtôl ne féljek. Erôsíts meg halálküzdelmemben, bátoríts
türelemre, tarts meg békében! Szerezd meg a kegyelmet, hogy
utolsó ételem az angyalok Kenyere legyen; utolsó szavam:
Jézus, Mária, József; utolsó leheletem a szereteté legyen, és
jelenléted szolgáljon utolsó vigaszul. Ámen.
Gyakori átelmélkedésre
”Isten angyala, ôrzôm, akire Isten atyai jósága bízott”, aki a
bennem lakó Istent imádod! Oszd meg velem szent
gondolataidat mindennapi imádságomban, a misén való
részvételkor, áldozáskor, prédikáció hallgatásakor, lelkiismeretvizsgálatkor, jó könyvek olvasásakor, hogy egész életem
ráhangolódjék a mennyországra.
Ôrangyalom, te vagy a bennem lakó Isten ôre. Engedd, hogy
akarjam akaratodat, hogy tartózkodjam minden bûntôl, ”hordj
úgy tenyereden, hogy soha kôbe ne üssem lábamat”
(90.zsolt.12), és ne kényszerítselek soha a bennem lakó Isten
imádásának abbahagyására.
Ôrangyalom, te a bennem lakó Isten szolgája vagy! Segíts
szent tudásoddal munkában, szenvedésben, veszélyben és
szerencsétlenségben, hogy munkámat mindig lelkiismeretesen
végezzem, és Isten akaratán megnyugodva fogadjam a
szenvedést, és másnak bajt ne okozzak! Ámen.

Szent angyal, köszöntelek!
Te vagy társam az Istenhez vezetô úton.
Te tudod, mit kíván tôlem,
Vésd jól a szívembe!
Figyelmeztess és szólíts engem!
(Romano Guardini)
Kérünk Téged, Urunk:
hogy Mária, az Egyház és az Angyalok Királynéja, terjessze
fölénk védô palástját,
hogy az angyalok naponta feltárják nekünk Isten Igéjének
kimeríthetetlen gazdagságát,
hogy minden angyallal együtt naponta hálával és tisztelettel
emlékezzünk meg az Isten Fiának megtestesülésérôl,
hogy angyalainktól mind jobban megtanuljuk a szent
hallgatás tudományát,
hogy mind jobban megértsük a szent angyalok
figyelmeztetését, és bizalommal,
engedelmesen megszívleljük! Kérünk Téged hallgass meg
minket! Ámen.
Gyullaszd fel bennünk, Uram szent angyalaid által a Te
szereteted izzását
és az örök odaadás lángját, hogy mindig újra legyôzhesd a
világot és
dicsôíthesd az Atyát bennünk és általunk is, mindörökké!
Ámen.
Édesanya imádsága

Fohászok, mindennapi kérések
Minden szívdobbanás angyalomat, de másét is kérje,
Hogy egész életem csak Istent dicsérje!
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Szent ôrangyalok, gyermekeim Istenadta hû barátai,
bizalommal fordulok hozzátok.
Kérjétek számomra a kegyelmet, hogy ôket Isten és a
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mennyország számára neveljem. Óvjátok, amikor szemmel
nem láthatom ôket. Kísérjétek oda is, ahová nem mehetek
utánuk. Figyelmeztessétek ôket, amikor szavam nem juthat el
hozzájuk.
Vezessétek és mentsétek meg ôket a mennyországnak!
Isten jutalmazza meg szereteteteket. Ámen.
Környezetem ôrangyalaihoz
Környezetem szent angyalai! Családi köröm és évszázadokra
visszamenôen élt ôseim angyalai! Hazám és az egész egyház
angyalai! Mindnyájan szent angyalok, akikre Isten bízott!
Hadd részesüljek hatalmatok, mûködésetek és akaraterôtök
gyümölcseiben! Ti hozzájárulhattok a Szentháromság-egyIsten mûködéséhez a teremtetlen bölcsesség fényében és a
Szentlélek vezetésével. Hiúsuljanak meg az istentelenek tervei,
és törjön meg minden rossz hatás, gyógyuljanak meg a beteg
tagok Krisztus titokzatos Testén, és az egészségesek jussanak
el a tökéletességre! A szeretet apostolkodása egyre jobban
érvényesüljön, és valósuljon meg az egység. Ámen.
Litánia az ôrzôangyalhoz
(Officium Divinum)
Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus kegyelmezz nekünk!
Uram irgalmazz nekünk!
Krisztus hallgass minket!
Krisztus hallgass meg minket!
Mennybéli Atyaisten,
Megváltó Fiúisten,
Szentlélek Úristen,
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Szentháromság egy Isten,
irgalmazz nekünk!
Szûz Mária, az angyalok királynôje,
könyörögj érettünk!
Szent ôrzô angyalaink,
Szent vezetô angyalunk,
Szent intô angyalunk,
Szent tanácsadó angyalunk,
Szent vigasztaló angyalunk,
Szent testvér angyalunk,
Szent tanító angyalunk,
Szent irányító angyalunk,
Szent tanúskodó angyalunk,
Szent segítô angyalunk,
Szent virrasztó angyalunk,
Szent gyámolító angyalunk,
Szent közbenjáró angyalunk,
Szent menedék angyalunk,
Szent kormányzó angyalunk,
Szent mellettünk álló angyalunk,
Szent védô angyalunk,
Szent nevelô angyalunk,
Szent sugalló angyalunk,
Szent megvilágosító angyalunk,

könyörögjetek érettünk!
könyörögj érettünk!
könyörögj érettünk!
könyörögj érettünk!
könyörögj érettünk!
könyörögj érettünk!
könyörögj érettünk!
könyörögj érettünk!
könyörögj érettünk!
könyörögj érettünk!
könyörögj érettünk!
könyörögj érettünk!
könyörögj érettünk!
könyörögj érettünk!
könyörögj érettünk!
könyörögj érettünk!
könyörögj érettünk!
könyörögj érettünk!
könyörögj érettünk!
könyörögj érettünk!

Isten Báránya, ki elveszed a világ bûneit, irgalmazz nekünk!
Isten báránya, ki elveszed a világ bûneit, irgalmazz nekünk!
Isten báránya, ki elveszed a világ bûneit, irgalmazz nekünk!
irgalmazz nekünk!
irgalmazz nekünk!
irgalmazz nekünk!

- Angyalainak parancsolt felôled...
- Hogy ôrizzenek meg minden utadon!
Üdvözlégy Isten angyala, ragyogó szépségû szellem,
üdvözlégy én oltalmazó, ôrzô angyalom.
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Hálát adok az Úrnak, hogy ennyire kitüntetett, kegyelmeivel
megszentelt és annyi jóságával elhalmozott. S hálát adok
Neked azokért a jótéteményekért, mellyel virrasztasz fölöttem.
Neked ajánlom ma és minden nap testemet, lelkemet, szívemet,
értelmemet, emlékezetemet, akaratomat, vágyaimat, szándékaimat, hogy oltalmazz, szeress, védj, irányíts, hogy tisztíts
meg és tégy tökéletessé, hogy így a te oltalmaddal állhatatos
legyek a kegyelmi életben, míg veled együtt nem láthatom az
Urat, s veled nem örülhetek az Ô színelátásának.
Ámen.

Litánia a szent angyalokhoz
(Egyházi jóváhagyással)
Uram, irgalmazz!
Krisztus, kegyelmezz!
Uram, irgalmazz!
Krisztus, hallgass meg minket!
Atyaisten, angyalok teremtôje,
Fiúisten, angyalok Ura,
Szentlélek Úristen, angyalok élete,
Szentháromság egy Isten,angyalok
gyönyörûsége,
Szentséges Szûz Mária,
Angyalok királynôje,
Boldog szellemek összes karai,

könyörülj rajtunk!
könyörülj rajtunk!
könyörülj rajtunk!

Szent Szeráfok, a szeretet angyalai,
Szent Kerubok, az Ige angyalai,
Szent Trónok, az élet angyalai,
Mindnyájan imádás szent angyalai,

könyörögjetek érettünk!
könyörögjetek érettünk!
könyörögjetek érettünk!
könyörögjetek érettünk!
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könyörülj rajtunk!
könyörögj érettünk!
könyörögj érettünk!
könyörögjetek érettünk!

Szent Uraságok,
Szent Erôsségek,
Égi szent Fejedelemségek,
Szent hatalmak,

könyörögjetek érettünk!
könyörögjetek érettünk!
könyörögjetek érettünk!
könyörögjetek érettünk!

Szent Miháél fôangyal,
Te, Lucifer legyôzôje,
Te, a hit és alázat angyala,
Te, a szent kenetek ôrzôje,
Te, a haldoklók védôangyala,
Te, a mennyei seregek vezére,
Te, a meghalt lelkek útikalauza,

könyörögj érettünk!
könyörögj érettünk!
könyörögj érettünk!
könyörögj érettünk!
könyörögj érettünk!
könyörögj érettünk!

Szent Gábriel fôangyal,
Te, a megtestesülés angyala,
Te, az Isten hûséges követe,
Te, a remény és béke angyala,
Te, az Isten szolgáinak és
szolgálóinak patrónusa,
Te, a szent keresztség ôrzôje,
Te, a papok közbenjárója,

könyörögj érettünk!
könyörögj érettünk!
könyörögj érettünk!
könyörögj érettünk!
könyörögj érettünk!
könyörögj érettünk!

Szent Ráfael fôangyal,
Te, az isteni szeretet angyala,
könyörögj érettünk!
Te, a gonosz ellenség legyôzôje,
könyörögj érettünk!
Te, segítô nagy szükség idején,
könyörögj érettünk!
Te, a fájdalom és gyógyulás angyala,
könyörögj érettünk!
Te, az orvosok és utazók védôangyala,
könyörögj érettünk!
Mindnyájan, ti nagy és szent fôangyalok,
könyörögjetek érettünk!
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Az Isten trónja elôtti szolgálat angyalai,
könyörögjetek érettünk!
A hozzánk, emberekhez rendelt szolgálat angyalai,
könyörögjetek érettünk!
Mindnyájan szent ôrangyalok,
könyörögjetek érettünk!
Ti, segítôink minden szükségben,
könyörögjetek érettünk!
Ti, fény sötétségünkben,
könyörögjetek érettünk!
Ti, támaszaink minden veszélyben, könyörögjetek érettünk!
Ti, figyelmeztetôk lelkiismeretünkben,
könyörögjetek érettünk!
Ti, közbenjáróink Isten Trónja elôtt,
könyörögjetek érettünk!
Ti, a gonosz ellenség elhárítására szolgáló pajzsaink,
könyörögjetek érettünk!
Ti, állandó kísérôink,
könyörögjetek érettünk!
Ti, legbiztosabb vezetôink,
könyörögjetek érettünk!
Ti, leghûségesebb barátaink,
könyörögjetek érettünk!
Ti, okos tanácsadóink,
könyörögjetek érettünk!
Ti, példaképeink a szárnysebes engedelmességben,
könyörögjetek érettünk!
Ti, vigasztalóink a magányban,
könyörögjetek érettünk!
Ti, az alázatosság és a tiszta szív tükrei,
könyörögjetek érettünk!
Családjaink angyalai,
Gyermekeink angyalai,
Otthonunk és hazánk angyalai,
A szent Egyház angyalai,
Mindnyájan szent angyalok,
Álljatok mellettünk az életben!
Álljatok mellettünk halálunkkor!
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Mind: A mennyben meg fogjuk köszönni nektek.
Isten Báránya, te elveszed a világ bûneit,
kegyelmezz nekünk, Uram!
Isten Báránya, te elveszed a világ bûneit,
hallgass meg minket, Uram!
Isten Báránya, te elveszed a világ bûneit,
irgalmazz nekünk, Uram!
Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket!
Uram irgalmazz!
Krisztus kegyelmezz!
Uram irgalmazz!
P: Angyalainak parancsolt felôled...
M: Hogy oltalmazzanak minden utadon.
Könyörögjünk!
Mindenható Örök Isten!
Add nekünk mennyei seregeid segítségét, hogy megóvjanak
a gonosz ellenség rettenetes támadásaitól, és a mi Urunk, Jézus
Krisztus drága Szent Vére által minden szükségtôl megszabadulva, a boldogságos, szeplôtelen Szûz Mária közbenjárására
újra békességben szolgálhassunk Neked. A mi Urunk, Jézus
Krisztus, a Te Fiad által, Aki Veled és a Szentlélekkel egységben él és uralkodik, Isten mindörökkön örökké. Ámen.

Ima az Egyházért
Urunk a Kereszten! ISTEN népe Hozzád jön, és leborul Elôtted. TE Anyaszentegyházunkat magaddal vitted a Keresztútra.
Kereszted alá állítottál minket, és Véred csordul reánk!
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Lásd, felfogjuk szent lábad sebeibôl kiomló Véredet, és irgalmas szeretetedre kérünk, állj Anyaszentegyházunk mellett!
Vezesd püspökeinket a római szinódus napjai alatt, hajolj le
Keresztedrôl, és mutasd meg nekik a helyes utat.
Felfogjuk szent kezed sebeibôl kiomló Véredet, és irgalmas
szeretetedre kérünk, terjeszd Anyaszentegyházunk fölé kezedet, és áldd meg Szentatyánkat és püspökeinket, hogy minden
szavuk és elhatározásuk áldott legyen!
Felfogjuk kiomló Véredet, amely töviskoronádból csordul alá,
és irgalmas szeretetedre kérünk, adj Anyaszentegyházunknak
hitvalló bátorságot szent hitünk igazságainak megôrzésére!
Erôsítsd Szentatyánkat, hogy rendíthetetlen hûséggel védelmezze szent hitünk töretlenségét és KRISZTUS tanítását!

oltalmazd ôt (ôket) Szeplôtelen Szíved vérének árjával. Tarts
távol tôle (tôlük) minden ellenséget, míg a fenyegetô veszedelem el nem vonul. Ámen.
SZENT APOSTOLOK!
Ti véreteket áldoztátok KRISZTUS szent tanításáért, hogy
fölszántsátok és megtisztítsátok az Egyház termôföldjét.
Ti, akik a MINDENHATÓ ISTEN trónusánál álltok, küldjetek
onnan segítséget, hogy mindaz, ami évszázadokon át épült és
szent termést hozott, ne legyen most kiszolgáltatva a gonosz
lelkek pusztító rohamának.
Ahol a legnagyobb a baj, ott legyen legközelebb az ISTEN
segítsége! Ámen.
(Az angyalimákat az ”Angyalok ôriznek” c. könyvbôl vettem át.)

Te azt akartad, hogy megnyíljék Szíved Egyházad számára,
hogy papjaid TÉGED adjanak nekünk mindennapi táplálékul
és támaszul. Minél nagyobb a lelki ínség, annál buzgóbban
járulunk oltárodhoz és öleljük át Keresztedet!
Felfogjuk Szent Szívedbôl kiomló Véredet, és irgalmas szeretetedre kérünk, könyörülj rajtunk, és add meg Anyaszentegyházunknak újból azt a belsô szent békét, amit a világ nem adhat!
Küldd el szent angyalaidat, hogy harcoljanak értünk és oltalmazzák a Szentatyát és püspökeinket, hogy újra nyugalmasabb
napok virradhassanak ránk.
Támaszd föl Egyházadat, tisztítsd meg, újítsd meg a TE Szíved
által, hogy a szellemi zavarodottság sötét napjai véget érjenek.
És áldd meg Urunk, Szentatyánkat és püspökeinket, akikért
forró könyörgéssel fohászkodunk Hozzád! Ámen.
Ó MÁRIA, Egyházunk Édesanyja!
Vedd körül Szentatyánkat (és püspökeinket) angyalaiddal, és
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