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Ima Szent Mihály Arkangyalhoz 

 

Szent Mihály Főangyal, Mennyei seregek 

legdicsőségesebb vezére, 

Védelmezz minket a sötétség ereje és 

szellemi gonoszsága elleni küzdelemben. 

Jöjj a mi segítségünkre, akiket Isten a saját  

képére és hasonlatosságára teremtett, 

és nagy áron megváltott az ördög 

zsarnokságától. 

Kérd tehát, hogy a Béke Istene tartsa a 

Sátánt  

lábunk alatt összezúzva, hogy többé már ne 

tudjon a rabjaivá tenni minket. 

A Tiéddel együtt, mutasd be imáinkat a 

Magasságosnak, hogy leszálljon ránk isteni 

irgalmassága 

és hogy le tudd láncolni a sárkányt, az ősi 

kígyót 

és visszataszítani a mélységbe, ahonnan 

nem tudja többé elcsábítani a lelkeket. 

Ámen. 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

Felajánlás Máriának,  

az univerzum Édesanyjának és Királynőjének 

 

Világegyetem Édesanyja és Királynője, 

rád bízzuk az egyetemes Egyházat, 

az új idők és új utak előestéjén, 

melyen Isten népének át kell haladnia. 

 

Rád bízzuk 

 és  Szeplőtelen Szívednek ajánljuk, 

az angyalokat mind, akik leborulnak előtted, 

ó, kegyelemmel teljes, 

mint ahogy Gábriel Arkangyal leborult előtted. 



A te Szeplőtelen Szívednek 

szenteljük az egész emberi fajt, 

az egész világegyetemben, 

minden Isten fiát, aki az életet keresi. 

A kebled, ó Anya, 

nemzzen és tápláljon minden jóakaratú embert, 

minden Isten teremtményét. 

 

Rád bízzuk az élőket és a holtakat, 

akik szeretettel és reménnyel néznek rád,  

az igazság Fénye és a Mennyország teljessége 

felé  

vezető megtisztulásuk útján. 

 

Rád bízunk minden,  

Isten szeretetében nemzett  

és az Ő dicsőségére teremtett teremtményt,  

A te Szívedben, Ó Mária, 

alakuljanak át, 

és a teremtés távolodjon el a Sátán 

gonoszságától. 

 

Legyen a te Szeplőtelen Szíved,  

Ó, Világegyetem Királynője és Édesanyja, 

az erődítményünk és a jövőbeni javak záloga. 



Legyen a te Szeplőtelen Szíved, 

erő és védelem, 

Isten egész Egyházának. 

 

Fogadd el a felajánlásunkat, 

szeretetünket és  hálánkat. 

Alávetjük magunkat a benned lévő szellemnek, 

Isten tiszta és szeplőtelen Szellemének, 

mely életet ad az egész világegyetemnek. 

 

A te erős védelmedet idézzük, 

az egész univerzális Egyházért, 

különösen azokért, akik - ezekben az időkben - 

Megkapják azt a kegyelmet és a feladatot,  

hogy megnyissák az utat az emberiségnek. 

 

A te neved legyen áldott és magasztalt, 

mindenütt a világegyetemben! 

Teljes szívünkből beléd helyezzük bizalmunkat. 

Te tudni fogod, hogy hogyan nyisd meg az utat 

számunkra, 

mert te vagy az új idők Édesanyja. 

Ámen. 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Felajánlás Jézus Krisztusnak, 

a világegyetem Királyának 

 
Eléd helyezzük 

Ó, Jézus Krisztus, világegyetem királya, 

 egész lényünket és mindent, ami ránk lett 

bízva. 

Alávetjük az egész egyetemes Egyházat 

királyi és papi hatalmadnak, 

hogy elvezesd a teljességbe, 

mert te vagy az egyetlen  

és legfensőbb Pásztor. 

 



 

Rajtad kívül senki nem vezetheti Isten népét. 

Te felette állsz minden angyalnak és 

Arkangyalnak  

és minden teremtménynek. 

Te vagy a Mindenható Isten, 

a világegyetem Ura és Királya. 

 

Fogadd  hálánkat, 

amiért megteremtettél minket, 

és a megváltásért, amelyet véghez vittél. 

Hálát adunk azért, amit most beteljesítesz, 

hogy a jó ellensége örökre le legyen győzve. 

 

Fogadd el teljes átadottságunkat a 

Szellemednek. 

Engedelmeskedni szeretnénk neked, 

Királyunk, 

aki megteremted és irányítod a 

világegyetemet, 

és folytonosan újrateremtesz mindent. 

 

A segítséged és a védelmed idézzük, 

a Szentlelked erejét, 



hogy holtnak és feltámadottnak hirdessünk 

téged,  

aki az Atya dicsőséges jobbján ülsz. 

 

Lelkesítsen minket a te Szellemed 

a küldetésünkben. 

Érjen el minden jóakaratú embert 

az új élet kinyilatkoztatása, 

mely általad folyamatosan nemződik és 

megújul.  

Ámen. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Felajánlás Mária Szeplőtelen Szívének 

 

Ó, Mária Szeplőtelen, jóságtól égő Szíve, 
mutasd ki irántunk érzett szereteted. 

A te Szíved lángja, ó Mária, szálljon le minden 
emberre. 

Mi nagyon szeretünk téged. 
Pecsételd szíveinkbe az igazi szeretetet, hogy 

folyamatosan vágyjunk rád. 
Ó, Mária, te alázatos és szelídszívű, emlékezz 

ránk, amikor a bűnben vagyunk. 
 

Te tudod, hogy minden ember vétkezik.  
A te Szeplőtelen Szíved által adj nekünk 

szellemi egészséget. 
Add, hogy mindig a te anyai szíved jóságát 
tudjuk nézni, és a te Szíved lángja által meg 

tudjunk térni. 
Ámen. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ima Szent Józsefhez 

 

Szent József, igaz az igazak között, 

Isten családjának védelmezője 

 az egész világegyetemben. 

Védelmezd a Földi Egyházat 

ebben a fontos és kényes időben. 

 

Járj közben Istennél, 

hogy az Egyház mindig a jó utat válassza, 

békésen győzve le a nehézségeket, 

provokációkat  

és akadályokat,  



melyeket a világ szelleme helyez eléje. 

 

A te szíved égő tüze, 

gyújtson lángra minket igaz hittel, 

biztos reménnyel és fenséges szeretettel, 

Hogy veled és Máriával, 

a te Szűz Jegyeseddel, 

Járjuk végig időnk nehéz útjait. 

 

Irányíts minket, ahogy a Kis Jézust is 

irányítottad 

Kézen fogva őt. 

Segítetted felnőni és férfivá válni. 

Segíts minket is, 

 hogy Isten igaz gyermekeivé váljunk, 

A Szentháromság dicsőségére és 

tiszteletére. 

Ámen. 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Felajánlás a Mennyei Atyának 
 

Mennyei Atyánk,  
tökéletes és végtelen jóságú Isten, [1] 

Krisztus Misztikus Testének,  
az Ő Földön is jelenlévő,  

egész világegyetemre kiterjedő  
egyházának tagjaiként,  

a Szentlélekben egyesülten  
neked szenteljük magunkat,  

Mária Szeplőtelen Szívén keresztül  
Jézus Krisztusnak felajánlva.  

 



Azért, hogy a Föld és az egész 
világegyetem újraegyesüljön Jézus 

Krisztusban[2] 
és az új teremtésbe beléphessen,  

történelmünk e drámai pillanatában,  
melyben bolygónk jelenleg található,  

hozzád fordulunk Megváltónk imájával:  
 

„Atyám, eljött az óra: dicsőítsd meg Fiadat,  
hogy a Fiú is megdicsőítsen téged,  

ahogy hatalommal ruháztad fel őt minden  
test fölött,  hogy mindenkinek, akit nek i 

adtál, örök életet adjon.  
Az örök élet pedig az, hogy megismerjenek 

téged, az egyedül igaz Istent, és akit 
küldtél, Jézus Krisztust.  

Én megdicsőítettelek téged a földön:  
befejeztem a művet,  amelyet rám bíztál, 

hogy elvégezzem.  
Most te dicsőíts meg engem,  Atyám, 

önmagadnál,  azzal a dicsőséggel,  
amely az enyém volt nálad, mielőtt a világ 

lett.”  (Jn 17, 1-5) 
 

Átadjuk magunkat a te akaratodnak,  
hogy a Szentlélek által irányítva,  

Fiad tanításai szerint tudjunk élni,  
és így jussunk el az új teremtésbe. [3] 

 



Bocsáss meg Jó Atyánk,  
vonzz minket magadhoz,  

különíts el minket a gonosztól,  
óvj meg romboló tevékenységétől,  

és védelmezz Fiad által a Szent lélekben.  
 

Bocsásd meg a Föld minden bűnét,  
gyógyítsd meg ezt az emberiséget  

és bolygónk minden teremtményét.  
 

Teljesítsd be  
a próféták által kinyilatkoztatott  
minden ígéretedet:  valósítsd meg 
véglegesen a Fiad áldozata által 

meghirdetett és megvalósított 
Országodat, melyben mi is részt 

veszünk. 
 

Jöjjön el a te Országod,  folyamatos 
dicsőítéssel mondjon hálát  neked 

minden ember és minden teremtmény,  
akik a tiszta Lélek törvényeit  a Te 
akaratod szerint betartva,  egymást 

szolgálják.  
Ámen.  

 
[ 1 ]  Mt  5 ,  43 - 48  

[ 2 ]  1Kor  15 ,  20 - 28  
[ 3 ]  J e l  21 ,  1 - 8  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Felajánlás a Szentléleknek  
 

Szentlélek, szállj le ránk. 
Világítsd meg lelkünk, töltsd fel 

szellemünk, erősítsd meg testünk. 
 

Vezess az útunkon, ébreszd fel isteni 
kívánságaink, közvetítsd nekünk Krisztus 

gondolatát és alakíts át új teremtéssé. 
 

Csak Tebenned ismerjük és szeretjük 
Jézus Krisztust.  

Általa és Teveled, fedezzük fel 
identitásunkat és küldetésünket és 

emelkedünk fel az Atyához. 



 
Te emlékeztetsz minket Jézus 

tanítására és segítesz, hogy azt a teljességben 
megéljük. 

Betöltesz minket a hét szent 
ajándékoddal és Krisztus életének tanúivá 

teszel. 
  

A Szeplőtelen Édesanyán keresztül, 
felajánljuk magunk Jézus Krisztusnak, hogy 
benned Isten feddhetetlen, önazonos fiaként 

éljünk  testvérekként az egyetemes 
lélekközösségben, hogy eljuthassunk az Új 

Teremtésbe. 
 

Így, neked felajánlva, a szentháromsági 
áramlat által vonzva képezzük Krisztus 

Misztikus Testét, az ő Világegyetemre kiterjedő 
Egyházát, mely a megmentést hírdeti a teljes 

teremtésnek. 
 

Dicsőség a Teremtő Atyának és a 
Megmentő Fiúnak. 

Dicsőség neked, Szeretet Lelke, ki 
folyamatosan megszenteled azokat, kik Isten 
életét keresik, és belőlünk mind élethordozó 

népet képezel. 
Ámen.  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Felajánlás a Szentháromságnak 

 

Neked, Szentháromság, 

Jézus Krisztus Világegyetemre kiterjedő 

Egyházával és minden teremtménnyel 

lélekközösségben (Ap 5), 

Mária Szeplőtelen Szívében felajánlom az életem 

a Föld és az egész Világegyetem megmentéséért. 

 

Legyen a te szeplőtelen szíved, ó Mária 

aki megtisztít, védelmez és felajánl, hogy az én 

ajándékom Jézusnak legyen mindig és 

mindenhol egy spirituális kultusz 



„élő és szent áldozatul, amely tetszik az 

Istennek” (Róm 12, 1-2). 

 

A te égető tüzed, Szentlélek, lobbantsa lángra a 

szívem és csontjaim (Jer 20, 7-9), 

hogy le tudjak győzni a te segítségeddel minden 

próbát, teljes választ adva minden 

impulzusodra. 

 

Hogy teljes létezésem, ó Atyám, 

ismerje és tanúsítsa mindig 

a te végtelen szereted. 

És hogy te mindig felismerd bennem a fiad, 

aki vissza szeretne térni a te otthonodba 

hogy örökké és közösségben éljen Veled. 

 

Felajánlom neked az életem, Szentháromság, 

hogy megéljem a szent Evangéliumot, 

az egyszerűségben, 

a felajánlásban és az önazonosságban, 

lélekközösségben Jézus teljes Világegyetemre 

kiterjedő Egyházával. 

Ámen. 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Olaszul megjelent könyvek: 

-Oltre la Grande barriera 
- A Medjugorje la Madonna è viva 
 
-2012 La scelta decisiva dell'umanità 
 
-Verso la nuova Creazione 
• volume 1. anno 2010 
• volume 2. anno 2011 
• volume 3. anno 2012 
• volume 4. anno 2013 
• volume 5. anni 2014-2017 
• volume 6. anni 2018-2019 
• volume 7. anno 2020 
 

 

-La vita non è vita senza Dio  
Messaggi della Madre dell’umanità anni 2017-2018 
 

-Riscrivere la Storia 
• volume I - Nel Pensiero di Dio 
• volume II L'Universo e i suoi abitanti 

 

autori  Stefania Caterina e Tomislav Vlašić 

Edizioni Luci dell'Esodo 
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