
ENGESZTELŐ CSALÁD 
 

A Magyarok Nagyasszonyának és Esztergomi Boldog Özsébnek Engesztelő Családja a 
szüntelen engesztelésre épül, hogy ne legyen országunkban egy perc sem, amelyben 
ne engesztelne valaki. 

Az Engesztelő Családhoz tartozhat mindenki korra, nemre és életállapotra való tekintet 
nélkül, ha megtartja az alábbiakat: 

1 Kegyelmi-, lelki élet és igazi keresztény tanúságtevő élet. 
2 Első péntek megtartása 
3 Legalább egy héten kétszer és a köznapokra eső ünnepeken szentáldozás. 
4 Naponta legkevesebb 15 perc elmélkedés (gondolkodás), Jézussal beszélgetés. 
5 Hetenként egy engesztelő óra, megbeszélés szerinti időben. Egy feltétel: az 

engesztelő imát kérjük elmondani. Ezen kívül mindent szabadon lehet 
imádkozni. 

6 Hetenként egy bűnbánati nap a péntek mellett. A böjt az egészségi állapottól 
függ. Pl. húst nem enni.. Ha valaki ingerült, türelmetlen lesz, mert böjtöl, akkor 
más módot válasszon a böjtölésre, pl. böjtöltesse a száját, a szemét. Ne akarjon 
mindent tudni. Helyette Jézussal foglalkozzék, de azért az útkereszteződésnél 
figyeljen. 

7 Pénteken Jézus halálára való emlékezés, szabadon választott módon és 
időben. Pl. délután 3 órakor pár perc ima kitárt (kereszt alakban) karral. 

8 Naponta rózsafüzér. 
9 Első szombat megtartása. 
10 Szabadon választott engesztelés. Pl. lemondás kávéról, fagylaltról, tv-ről, stb. 

belső indítása szerint és a szeretet fokától függően esetenként vagy 
véglegesen. Amihez szükséges, kérni kell a lelkiatya engedélyét. 

Ha valaki egy évig hűségesen engesztel, elkötelezheti magát magánfogadalommal is 
az engesztelésre. Ekkor válik az Engesztelő Család teljes értékű tagjává és részesül a 
Szerzetesközösség kegyelmeiből. 
A fogadalmat tevők fehér skapulárét kapnak, melynek egyik oldalán a Magyarok 
Nagyasszonya, a másikon Esztergomi Boldog Özséb látható. 
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ENGESZTELŐ IMA 
 
Irgalmas Istenünk! 
Legmélyebb alázattal, érdemtelenségünk és méltatlanságunk tudatában borulunk le szent 
színed előtt, hogy súlyos vétkeinkért engeszteljünk. Felajánljuk és egyesítjük imáinkat Szent 
Fiadnak, a mi Urunknak, Jézus Krisztusnak értünk vállalt tökéletes engesztelő áldozatával. 
Édesanyánk, a mi Nagyasszonyunk, a Világ Győzelmes Királynője által terjesztjük eléd 
kérésünket az Ő közbenjárását kérve. Egyesítjük engesztelő imáinkat az összes szentek, 
különösen a magyar szentek és boldogok, köztük az engesztelésben példaképeink: Árpádházi 
Szent Margit és Esztergomi Boldog Özséb könyörgéseivel, akik, hisszük, hogy állandóan 
közbenjárnak értünk Nálad. De egyesítjük minden élő testvérünk imáival is, hogy a sok kicsi 
engesztelő láng egy nagy elégtétel tüzévé legyen,'és ezzel hozzájárulhassunk adósságunk 
törlesztéséhez. Istenünk! Irgalmas szeretetedre kérünk, hogy amint megbocsátottál Péternek, a 
tékozló fiúnak, a házasságtörő asszonynak, a jobb latornak bűnbánatuk miatt, úgy töröld el 
tartozásunkat és mentsd meg nemzetünket a pusztulástól. Könyörülj meg Szűz Mária 
országán, hiszen az ateizmus miatt sokan nem tudják, mit cselekszenek. Add meg nekik a 
megtérés kegyelmét, hogy felismerjék bűneiket és többé ne vétkezzenek. Fogadd el 
engesztelésünket elsősorban népünk, de minden ember vétkeiért is. 

Azokért és azok helyett: 
Akik közömbösek, rosszindulatúak, akik nem ismernek és nem is akarnak ismerni Téged, 
akik megtagadnak, nyíltan, durván ellened támadnak, és trágár módon káromolnak, akiknek 
a test, a pénz, az alkohol, és a kábítószerek az istenük, akik házasságtörésben élnek, 
akik nem fogadják el a gyermekeket, akikkel megajándékozod házasságukat, akik 
magzatgyilkosságot követnek el, 
akik a kicsi gyermekeket megbotránkoztatják és megrontják, akik nem akarnak dolgozni, csak 
élősködnek, 
akik másokat megrágalmaznak, meglopnak, megcsalnak, kihasználnak, üldöznek, 
akik mások életére törnek, 
akik önkezükkel vetnek véget életüknek, 
akik Egyházadat megvetik, és akik a Sátánt szolgálják. 
Fogadd el könyörgésünket a Neked szentelt lelkek bűneiért és mulasztásaiért! 
Mindazokért, akik szentségeidben, különösen az Oltáriszentségben megbántanak. 
Urunk kérünk, irgalmazz nekünk! 
Istenünk, kegyelmezz és könyörülj rajtunk! 
Urunk mentsd meg országunkat Szent Fiad, Jézus Krisztus, Szeplőtelen Nagyasszonyunk 
és a magyar szentek érdemeiért! 
Kérünk Téged, hallgass meg minket! 
Miatyánk,... Üdvözlégy,... Dicsőség... 
 


