
 
 
 

Ünnepi ima 
 

Ó gyengédség Szent Szüze, 
Az Atya Téged választott ki az asszonyok közül, 

hogy az Ő legjobban szeretett Fiának anyja legyél, 
Ó Jézus, szelíd és alázatos szívben, 

Szent jelenléteddel a Föld legszebb templomában,  
Mária ölében szenteltettél meg. 

 

„És a szó hússá változott és közöttünk élt” 
 

Életed ajándéka által, A Te Édesanyádat nekünk is átadtad. 
És Általa gyorsabban jutunk el Hozzád.  

Ó Mária, arra kérünk, hogy Nálad menedékre találjunk. 
Ma, megszenteltetünk Általad, Szent Szűz Mára,  

A Te fájdalmas és makulátlanul tiszta  szíved által.  
Oltalmazd  a Te tiszta és szűzies szívedben 

a világban elhagyott gyermekeket. 
Irgalmazz minden anyát, aki a  

Te szíved oltalmában keres menedéket. 
Ó, Áldott Édesanya és Szűzanya, aki a passiót  

és Szent Fiad, Jézus Krisztus halálát végig élted, 
Hallgasd meg kéréseinket, 

Vezesd makulátlan tiszta szívedhez minden eltévedett gyermekedet, 
Egyesítsd a szétszakított családokat,  

hogy a Te sugárzó  szíved által az emberi családok ismét létrejöjjenek, 
Ahogy az a Te idődben a Földön volt, 

Jézus, Mária és József, a három Szent Szív. 
 

Szentelés 
 

A mai napon (itt az imádkozó nevét mondjuk) megszentelem magam 
és gyermekeimet és egész családomat, Mária fájdalmas és makulátlanul tiszta 

szívével, 
egyúttal megszentelem a Föld minden családját is. Amen. 

Egészed a Tied, Mária. 
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Mária,  
a Mennyek Királynőjének Koronázási Ünnepe 

 
 
Karácsony, Húsvét és Pünkösd után a Mennyek Királynőjének Koronázási 
Ünnepe a krisztusi év 4. legnagyobb ünnepe. A CEK, a Mennyek 
Királynőjének Rendje minden tagja és éppúgy az OTCE fivérei és nővérei 
együtt ünneplik ezt a nagy liturgiai eseményt.  
 
Minden embert meghívunk, hogy velünk együtt és a krisztusi 
hagyományainkban egymásnak kezet nyújtva, egyesülve visszanyúljunk 
gyökereinkhez és együtt dicsérjük az Istent. 
 
 
A Mennyek Királynőjének megkoronázását augusztus 15-én ünnepeljük  
vagy az azt követő vasárnapon. Előző este, az esti áhitatkor a vecsernyében 
elkezdjük az ünnepet. Majd az Ünnep napján megemlékezünk Máriáról, 
Szent Szűzanyánkról, aki a fia, Krisztus halála után, a Mennybe emeltetett.  

 
A Mennyek Királynőjévé Krisztus által koronáztatott meg és az Angyalok fölé 
emeltetett, akiknek ezentúl a királynője lett.  
 
Szent Szűz Mária számunkra, embereknek a nehéz helyzeteinkben a 
legnagyobb közbenjárónk. Minden ima, amelyet neki mondunk el, valamint 
teljes tiszta szívünkből imádkozzuk, és teljes alázattal mondjuk el, az felemeli 
őt.  
 
Az ő nagy jóságában, minden könyörgő imánkat meghallgatja és azt 
közvetlenül az Isten trónja elé viszi.  
 
Ezért szeretnénk, hogy ezen a mai ünnepnapon minket és családjainkat 
Szent Szűz Mária, a Mennyek Királynője szenteljen meg és arra kérjük, hogy 
imáinkat egy nagy és magasztos imában egyesítse.  Ez az ima a békéért, 
harmóniáért és szeretetért szól és közbenjárónk azt az Atya trónja elé viszi. 
Alázatos reménnyel abban, hogy az Isten, a mi mindenható Atyánk jóságos 
szívét ez megérinti, hogy meg fog hallgatni minket, hogy meggyógyít, 
megvédelmez és végül visszavezet magához minket.  
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