
IMAFÜZÉR HAZÁNKÉRT, EURÓPÁÉRT ÉS A VILÁGÉRT 
 
 Az Engesztelő imánkhoz kérjük a Szűzanya vezetését, áldását, a Dicsőséges Szentháromság áldását, a Mennyei Atya egyetemes 
áldását, és kérjük a magyar Szenteket, Boldogokat, a Mennyország összes lakóit, a Kilenc Angyali Kart, a szenvedő, tisztuló lelkeket, 
hogy imádkozzanak velünk, hogy a Magyar Nemzet szeretetegységben összeforrva fölemelkedhessen az Egész Világ 
Megmentésére: Isten Dicsőségére és a Szűzanya örömére. Ámen. 
 

NAGY EREJŰ ÖRDÖGŰZŐ IMA,  
melyet Szent Mihály Arkangyal maga adott Lengyelországban 

Lengyelország és az egész világ számára 
 
(A kipontozott helyekre tetszés szerint beilleszthetünk bármely egyéb országot, például a Szent Korona országait, vagy az Európai 
Uniót.) 

 
Szentháromság egy Isten, alázattal kérlek, hogy Szűz Mária, Szent Mihály Arkangyal, az összes angyalok és szentek közbenjárására 
add meg azt a nagy kegyelmet, hogy a sötétség erőit legyőzhessük Magyarországon, Lengyelországban… és az egész világon, a 
mi Urunk Jézus Krisztus Keresztútja érdemeiért, drága Szent Vérének kiontásáért érettünk, Szent Sebeiért, a kereszten való 
szenvedéseiért, és minden szenvedéséért, melyet Passiója és egész földi élete során a mi Urunk és Megváltónk elszenvedett.  
Könyörgünk Urunk, Jézus Krisztus, küldd el szent angyalaidat, hogy a gonosz erőit letaszítsák a pokolba, a kárhozatba, hogy 
Magyarországon, Lengyelországban… és az egész világon eljöhessen Isten uralma, és Isten kegyelme áradjon minden szívbe, hogy 
ez által Magyarország, Lengyelország… és minden ország a Te békéddel teljen el. 
 
Mi Nagyasszonyunk és Királynőnk, tiszta szívből könyörgünk Hozzád, küldd el szent angyalaidat, hogy letaszítsanak a pokolba, az 
örök kárhozatba minden gonosz lelket, kiknek el kell veszniük. Szent Mihály Arkangyal, a mennyei seregek vezére, az Úr Téged 
küldött e nagy mű megvalósítására, hogy az Úr kegyelme örökösen velünk lehessen. Vezesd mennyei seregedet, hogy a sötétség 
erői véglegesen a pokolba, a kárhozat helyére kerüljenek. Egyesítsd minden erődet, hogy legyőzd Lucifert és bukott angyalait, kik 
Isten akarata ellen fellázadtak, és most a lelkek vesztére törnek. Győzedelmeskedj, mert hatalmad van és tekintélyed. Kérd Istentől 
számunkra békéje és szeretete kegyelmét, hogy mindig követhessük a mi Urunkat Isten Országa felé. Ámen. 
 
„Az imához a következő ígéret fűződik: Minden imádság 50 ezer démont taszít le a kárhozatba, hatalmas kegyelem ez, imádkozzátok 
minél gyakrabban! Ez Isten nagy ajándéka számotokra, általam, az én ünnepem alkalmából. Nagyon nagy szabadulásokat 
eszközölhettek ki ezáltal országaitok számára. A sötétség erői reszketnek ezelőtt az ima előtt, mert örökre el kell tűnniük. 
Ez az ima megszabadíthatja országotokat és sok országot a világon.” 
 
Szent Mihály Arkangyal, 2011. szeptember 29. 
 

Ima a Szent Vér oltalmáért és ellenségeinkért 
 

A Szűzanya a Szentséges Vér Királynőjeként azt mondta az ausztriai Klagenfurtban egy kiválasztottjának, Lamberger Antóniának: „Vegyétek körül 
hazátokat a Szentséges Vér koszorújával! Ezen nem tud áthatolni a gonosz. Gyakran mondjátok, ha lehet, óránként:  
 
Örök Atya! Felajánlom Neked Jézus Krisztus drága Szent Vérét és Sebeit, Szűz Mária fájdalmas és Szeplőtelen Szíve által, 
hogy a Szűzanya a sátán hatalmát megtörje, Szent Mihály Arkangyal és az összes angyalok segítségével a gonosz 
szellemeket elűzze, műveiket és terveiket megsemmisítse – különösen most, ebben az órában és hazánkban. Ámen.” 
 
Ugyancsak rajta keresztül kaptuk ezt az ellenségeinkért való imát: 

 
Mennyei Atya, küldd le szeretett Fiaddal, Jézus Krisztussal, a mi Megváltónkkal és Boldogítónkkal szent atyai szeretetedet a sötétség 
minden terjesztőjére, hogy általa megtérjenek, vagy saját területükön maradjanak! 
Atyánk, küldd le atyai szeretetedet, hogy mindazt, aki üldözni akar minket, vagy elárulni, vagy más rosszat forral ellenünk, jelenléted 
megakadályozza terve véghezvitelében! Küldd le szent szeretet-tüzedet minden hazugra, rágalmazóra, képmutatóra, hogy helyesen 
ismerjük fel őket, és meg tudjuk védeni magunkat velük szemben! Atyánk, árasztd ki szeretetedet minden bűnözőre, az erőszak, a 
gyilkosság, a vak hatalomvágy eszközeire, hogy ne tudjanak nekünk és az emberiségnek ártani! Atyánk, bocsásd le szent szeretet 
erödet, mint villámot a földre, ha gyilkosok vonulnak majd át a világon és rosszat akarnak tenni minden népnek! 
 
Atyánk, légy akkor velünk, légy a mi védelmezőnk, a mi vezetőnk. Légy a mi oltalmunk, erőnk és erősségünk! Atyánk, árasztd szent 
atyai szeretetedet minden népre! Töltsd el őket szent tüzeddel, hogy felismerjék ez idő veszedelmét, melyet az ősi kígyó ravaszsága 
okozott! Atyánk, légy mindenütt az igaz parancsoló! Parancsolj a sötétségnek, hogy távozzék és kerülje az embereket! Atyánk, Te 
legjobb Atya, tedd, amit atyai szereteted jónak, igaznak és üdvösnek talál! Amen. 
 
 



„ELŐL ÉS HÁTUL KÖRÜLZÁRTÁL ENGEM, ÉS FÖLÖTTEM TARTOD KEZEDET.” 
 
Imalánc Orbán Viktor miniszterelnökért: 
 
 Az Úr legyen előtted, hogy az igaz útra vezessen Téged! 

 
 Az Úr legyen melletted, hogy karjaiba zárjon, és oltalmazzon Téged! 

 
 Az Úr legyen mögötted, hogy megőrizzen Téged a gonoszok álnokságától! 

 
 Az Úr legyen alattad, hogy felfogjon, ha elesel, és kihúzzon Téged a csapdából! 

 
 Az Úr legyen benned, hogy vigasztaljon Téged, ha szomorúság nehezedik szívedre! 

 
 Az Úr legyen körülötted, hogy megvédjen Téged, ha ellenség ront Rád! 

 
 Az Úr legyen fölötted, hogy áldás szálljon Rád! 

 
 Így áldjon meg Téged a Jóságos Isten ma, holnap és minden időben! 

 
Szűzanya által ajánlott ima minden reggelre (térden állva) 
 
Legszentebb Szentháromság: Atya, Fiú és Szentlélek. 
Teljes szívemből imádlak, és felajánlom Neked: 
Urunk Jézus Krisztus legdrágább Testét, Vérét, Lelkét és Istenségét, 
amely a világ összes Tabernákulumában jelen van, 
engesztelésül a szidalmakért, az istenkáromlásokért, a közömbösségért, amelyekkel Őt megbántják. 
Jézus Legszentebb Szívének végtelen érdemeiért és Mária Szeplőtelen Szívének közbenjárására könyörögve kérlek, térítsd meg a 
szegény bűnösöket. Ámen. 
 

KÖNYÖRÖGJÜNK ORSZÁGUNKÉRT 
 

Megszabadítás rózsafüzére 
 

A megszabadítás rózsafüzér Róna Gábor jezsuita atyától, Mexikóból származik. 
Ne kételkedjünk abban, hogy az Úr Jézus meghallgatja imánkat, és megadja nekünk, ami Isten akarata szerint javunkra válik. Amikor 
befejeztük az imát, köszönjük meg Jézusnak mindazt az áldást, amit ránk árasztott és azokra, akikért közbenjártunk.  
Mindig csak egy szándékra imádkozzuk ezt a rózsafüzért! 
(Ha az alábbiak szerint egy teljes öt tizedes rózsafüzért elimádkozunk, 205-ször ejtjük ki Jézus nevét.) 
 
Bevezetés: keresztvetés, Jöjj, Szentlélek...(ének) Hiszekegy... 
Úr Jézus, Te azt mondottad: Ha tehát a Fiú megszabadít titeket, akkor valóban szabadok lesztek” (J. 8,36). Ezzel a bizalommal 
fordulok Hozzád! 
Tized: 
Nagy (önálló) szemre: Jézus, akit Te megszabadítasz, az valóban szabad lesz! 
Ezután minden nagy szemre  
Kis szemekre: Mind a négy könyörgést mondjuk mindegyik szemre! 
Jézus, könyörülj hazánk politikai és egyházi vezetőin és Magyarországon! 
Jézus, gyógyítsd hazánk politikai és egyházi vezetőit és Magyarországot! 
Jézus, mentsd meg hazánk politikai és egyházi vezetőit és Magyarországot! 
Jézus, szabadítsd meg Hazánk politikai és egyházi vezetőit és Magyarországot! 
Befejezés: 
Oltalmad alá futunk, Istennek Szent Szülője, könyörgésünket meg ne vesd szükségünk idején, hanem oltalmazz meg minket minden 
veszedelemtől, mindenkoron dicsőséges és áldott Szűz! Mi Asszonyunk, mi Közbenjárónk, mi Szószólónk! Engeszteld meg nekünk 
Szent Fiadat, ajánlj minket Szent Fiadnak, mutass be minket Szent Fiadnak. Amen. 


