
Nagy Magyar Engesztelés 

 

A 1940-es években elindult egy kezdeményezés az akkori világi (Főherceg, 

Főpolgármester...) és egyházi (Katolikus Püspöki Kar) vezetők összefogásával.  

Budapesten, a XII. kerületben a Szent Anna-réten, a Normafánál Serédi Jusztinián bíboros 

jóváhagyásával 1944. december 8-án Molnár László, a Batthyány téri Szent Anna templom 

esperesplébánosa felszentelte a Világ Királynője Engesztelő Kápolna alapkövét. 

Másodszor az engesztelő szentély alapkövét Mindszenty József bíboros rakta le 1947. 

szeptember 25-én. Saját kezűleg írta a kápolna tervrajzára: 

"A Világ Királynője nagy engesztelő mozgalomra főpásztori áldásomat adom." 
PL 2930/1947. levéltári számú levelében írásban rögzítette: "FŐPÁSZTORI ÓHAJOM, 

HOGY a magyar engesztelésnek SZENTÉLY ÉPÜLJÖN. A magyar püspöki kar 1946. 

dec. 26-i körlevele szellemében AKAROM AZ ENGESZTELÉSNEK EZT A 

SZENTÉLYÉT, mint az engesztelés évének maradandó emlékét ..." Annak idején országos 

gyűjtés volt, elkezdődött a kápolna építése, de Mindszenty bíborost bebörtönözték és a 

kápolnát visszabontották. A kápolna építését a mai napig nem fejezték be. 

 

Céljaink, hogy 

- minden településről összegyűjtsünk egy marék földet. Eddig közel 1500 település 

adományozott a Nemzet egyesítésének ezen jelképes céljára. 

Ilyen kezdeményezés még nem volt hazánkban. Mellékelem a képeket. Minden település a 

maga tehetsége, sajátossága szerint adta át részünkre szebbnél szebb csomagolásban. 

- minden településről gyűjtünk 1 db 30x40x50 cm-es faragott követ az ország Engesztelő 

Kápolnájába. 

 

Mindkét kezdeményezés lényege, hogy felülemelkedik a társadalmi megosztottságon. 

Aki megismeri ezeket a célokat, támogatójává válik. 

Kérem, fontolják meg, segítsenek nekünk, hogy a hiányzó földek, kövek összegyűljenek. 

Ezekért a célokért 2012. évben Honfitársainkkal 890 km-t gyalogoltunk országunkban. 

 

„A rózsák, amit ezen a véres földön ültettem, egyszer virágozni fognak.” mondja a 

Szűzanya. Ezért célunk, hogy az Engesztelő Rózsaközösségek újra életre keljenek és 

közösségeket alkossanak. Sőt az a célunk, hogy minél szélesebb körben csatlakozzanak a 

Mozgalomhoz. Ez egy nyílt szervezet, amihez bárki csatlakozhat, aki egyetért a céljaival. 

Már nem csak belföldi, hanem külföldi szervezőtársaink is vannak.  

 

Engesztelésen Jézus életünk jobbítását érti. „Aki eddig káromkodott, az dicsérjen, aki 

lopott, az adjon, aki gyűlölt, az szeressen stb.” Jézus Natália nővéren keresztül semmi újat 

nem kíván tőlünk, mindent megtalálhatunk a Szentírásban. 

De van azonban mégis valami, ami e szövegek olvasásakor az újdonság erejével hat. Egy 

világméretű engesztelési mozgalomról van szó, amelynek Magyarországról kell 

kiindulnia, s elterjednie az egész világon. 
A mi feladatunk az engesztelés. 

A SZŰZANYA MAGYARORSZÁGOT SAJÁT TULAJDONÁNAK NEVEZI, EZÉRT 

MAGYARORSZÁGTÓL KÜLÖNLEGES ENGESZTELÉST KÍVÁN. 

Az engesztelést a Szűzanyával kell végeznünk, saját bűneinkért, és a hitetlenség bűneiért. 

1940 – Szűzanya szavai: 

„Szent István az országot a mennyei Atyától kapta, és mivel fia meghalt, örökségül Nekem 

adta. Én ezt az örökséget elfogadtam. Más országok is felajánlották magukat Nekem, de 



örökségem csak ez az egy ország. Történelmében megjárta a keresztutat, de soha el nem 

pusztul.” 

Az Úr Jézus szavai: 

„Azt akarom, hogy az engesztelés jó illata szálljon fel Szívemhez a magyar földről, és járja 

át az egész világot. Anyám országát meg akarom tisztítani, áldani, és Szívemhez vonni. 

Ha a magyar nép megszűnik vétkezni, mindenekelőtt a tiszta erkölcs ellen, nem 

káromkodik, tisztelettel ejti ki Szeplőtelen Anyám nevét, bűnbánatot tart és engesztel, 

eljövök, és kegyelemmel gazdagon felruházom őt. Amint a megváltás a betlehemi istállóból 

indult, úgy fog elindulni Magyarországról nagy művem: a bűnök eltörlése, a lelkek 

megszentelése, a sátán letaszítása (lásd: pl. Szeretetláng elterjedése innen indult, amely a 

sátán megvakításával jár), az Én győzelmem. A magyar nép elnyeri tetszésemet. Édesanyám 

iránti tiszteletéért, és szeretetéért” 

Akkor bemutatta nekem Jézus Magyarország és az egész világ reményteljes jövőjét. 

„Magyarország engeszteléséért kész vagyok az egész világon könyörülni!” 

De az engesztelésre való felhívásról csak kevesen tudtak, és végül is nem kezdődött meg az 

olyan mértékben, ahogy Jézus kívánta, nem lett a világ elé sem tárva. Jézus az egész világtól 

kérte az engesztelést, csak Magyarországtól várta a kiindulást, és a példaadást.  

 
Az eredeti adakozási felhívást tartalmazó röpirat szövege, amelyet Mindszenty írt alá a 

következő közléssel: ”Akaratom, hogy a magyar engesztelésnek szentély épüljön.” 

 

Építsük fel az engesztelő kápolnát!  

 

A nehéz viszonyok csak még sürgetőbbé teszik, hogy népünk jövőjéért áldozatot hozzunk 

Istennek, aki egyedül segíthet. Ezért épülnek fogadalmi szentélyeink a legsúlyosabb 

időkben. A háború alatt tettük le az alapkövét, most pedig Bíboros Főpásztorunk 1947. 

május 8-án ismét elindította az Engesztelő Kápolna felépítését szolgáló mozgalmat. Hogy a 

megbántott Isten kegyesen fogadja népünkért a Szűzanyának felajánlott fogadalmunkat, 

tartsunk őszinte bűnbánatot, küzdjünk a tömegbűnök ellen (misemulasztás, káromkodás, 

paráznaság, válás, bimbózó élet elleni merénylet, gyűlölködés, könyörtelenszívűség), 

gondoskodjunk az ifjúság tiszta, krisztusi életéről, imádkozzuk naponta a rózsafüzért. De 

vonjunk is meg valamit magunktól és adakozzunk szívesen az engesztelés oltárára! Aki 

Istennek ad, a legjobb kamatra ad! Ajánljuk fel távollevő, vagy elhunyt szeretteinkért is. 

Rendezzünk előadásokat egyesületeink által, terjesszük az eszmét ismerőseink között!  

 

Mondd napjában többször minden óraütésre, harangszóra:  

Ave Maria!  
Éljen a Világ Királynője!  
Győzelmes Nagyasszony, Világ Királynője,  
Légy engeszteléssel, Hazánk megmentője! 
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