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Tisztelt Polgármester Asszony/Úr! 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Az 1940-es évek elején elindult az egész nemzetet összefogó kezdeményezés, a Nagy 

Magyar Engesztelés. Natália nővér kinyilatkoztatásai alapján az akkori Főherceg, Főpolgármester 

és a teljes Katolikus Püspöki Kar kezdeményezte a nemzet lelki megújulását. A mozgalomhoz az 

akkori pápa, XII. Pius is támogatását adta. A magyar hősök emlékére és a Világ Királynőjének 

tiszteletére kápolnát is szerettek volna építeni. Az Engesztelő Kápolna alapkövét Mindszenty József 

bíboros rakta le. Sajnos eddig minden kápolnaépítési kísérlet meghiúsult, Mindszenty bíborost 

bebörtönözték, a kápolnát visszabontották. Három sikertelen kísérlet után most újra 

reménykedhetünk. Újjáéledt a Világ Királynője Engesztelő Mozgalom. Egyesületet és alapítványt 

hoztunk létre. Engesztelő Zarándoklatot tartottunk 2012-ben. A nemzet jelképes egyesítése céljából 

eddig közel 1500 település adományozott egy marék földet és egyre több település ajánl föl egy 

követ a Nemzet Kápolnájához. 

 

Tisztelt Polgármester Asszony/Úr! Kérem, terjessze képviselő-testülete elé kérésünket, 

melyben kérjük, hogy támogassák a Világ Királynője Engesztelő Mozgalmat és járuljanak hozzá 

céljainak megvalósításához. 

Kérjük a tisztelt képviselő-testületet, hogy vitassák meg kérelmünket és hozzanak támogató 

határozatokat nemzetünk összefogásának érdekében. Mellékeljük a lap túloldalán a képviselő-

testületi határozatmintákat.  

Kérjük településüket és lakóikat, hogy legyenek tagjai a Világ Királynője Engesztelő 

Mozgalomnak, nyújtsanak támogatást a mozgalom céljaihoz. Ajándékozzanak követ az Engesztelő 

Kápolnához, tegyék közzé településükön a Nagy Magyar Engesztelést. 

Nagy öröm számunkra, hogy a kormány az 1443/2013. számú határozatában a Normafa 

Park fejlesztéseit, köztük az Engesztelő Kápolna építését kiemelt beruházásnak tekinti. A hatósági 

engedélyek így meg lesznek, de a kápolnának közadakozásból kell megépülnie. 

Akik még nem adományoztak egy marék földet, szíveskedjenek azt megtenni. 

Kérem, hogy elődeinkhez méltóan mi is fogjunk össze, mutassunk példát a nagyvilágnak! 

Egy világméretű engesztelési mozgalomról van szó, amelynek Magyarországról kell kiindulnia, s 

elterjednie az egész világon. 

 

Bízunk kedvező döntéseikben, melyről visszajelzést kérünk. Kérjük, a képviselő-testületi 

határozatok másolatait részünkre megküldeni szíveskedjenek. A követ és a marék földet 

településükön, Komlóskán vagy Budapesten is egy előre egyeztetett időpontban át tudjuk venni. 

Minden szombaton 15.00 órától Budapesten, a Normafánál, a Szent Anna–réten imádság van 

nemzetünkért, melyre mindenkit szeretettel várunk. 

 

Komlóska, 2013. augusztus 15. 

 

Az összefogás reményében: 

         Köteles László 

          polgármester 
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