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Tisztelt Irgalmasság Anyja Nővérei Kongregáció! 
 

Alulírott, Antal András, mint a Két Szív, Irgalmas Jézus és Szeplőtelen Mária Szíve egyházközösség 

lelkipásztora, vezetője és képviselője, azzal a kéréssel fordulok a tisztelt Irgalmasság Anyja Nővérei 

Kongregációjához, hogy Szent Fausztina nővér ereklyéét, nyilvános tisztelet céljából, az 

egyházközösség számára adományozni szíveskedjenek. Az ereklyével kapcsolatos költségeket az 

egyházközösség vállalja.  

Az Isteni Irgalmasság tisztelete, nem csak a saját egyházközösségben - a főplébánián - terjedt el, és 

nagy tiszteletnek örvend, hanem  a környék, filiákon is. A templomunk, melynek főoltár képe, az 

Irgalmas Jézust ábrázolja, a „Jézusom Bízom Benned” felirattal, (méret 2,5mx1,3m – nagyságban) 

vonzza a település és a környék híveit.  E szentély, ahol külön kialakításra került egy fehér márvány 

oltár, hogy őrzője és méltó, biztonságos helye legyen a Szent Fausztina nővér ereklyének, immár sok 

éve ad otthont, annak a közösségnek, imacsoportnak, amely rendszeresen, minden pénteken imaórát 

és egy órás szentségimádást tart. 

Az Isteni Irgalmasság megtapasztalása és mélyebb megismerése, elvezette a közösséget arra a 

meggyőződésre, hogy immár maga is megélje, hirdesse és tovább adja az Isten Irgalmasságáról szóló 

tanítást, amelyet Szent Fausztina nővér naplójából, ő maga is megismert. Az Irgalmas Jézus imádása 

és Szent Fausztina nővér tisztelete, immár az Isteni Irgalmasság és a Béke Királynője közép- 

magyarországi imacsoportjaként, hivatalosan is, a plébánia imaközösségeként, aktívan gyakorolja a 

naplóban foglaltakat. A tagok, akik elkötelezték magukat, hogy minden csütörtökön és pénteken a 

rendszeres imaórákon szentségimádást tartanak és az irgalmasság rózsafüzérét imádkozzák,  
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valamint, minden hónap 25-én, este 6 órakor, összejövünk és településeinket (Nyáregyháza, 

Felsőnyáregyháza – Károlyitelep, Csévharaszt, Újlengyel) képviselve, Szent Fausztina nővér 

közbenjárását kérve, fordulunk a világ Urához, Krisztus Urunkhoz, az Irgalmasság forrásához, hogy 

tegyen minket is élő és igaz tanúivá. Krisztus Urunk értünk vállalt végtelen áldozatáért, az Isteni 

Irgalmasság Órája – imádságban elmerülve három órakor, az Úr Jézus halálának pillanatában, amikor 

a legtöbb kegyelem árad a világra, ránk, a rózsafüzért és a keresztutat imádkozva állunk be a 

megváltás pillanatait átelmélkedve, az Ő Szentséges Szívéből, értünk vizet és vért kiontó Irgalmas 

Jézus keresztje alá, az Ő szeretett édesanyjával és a szeretett tanítvánnyal együtt. 

A települések imacsoport tagjai, nagy lelkesedéssel, imádsággal és anyagi támogatással készülnek a 

Szent Fausztina nővér ereklyéének fogadására. Az ereklyének tisztelete és Szent Fausztina nővér 

közbenjárása, az imacsoport tagjainak kitartó és áldozatos élete, valamint az Isteni Irgalmasság 

tisztelete és terjesztése, olyan tanúságtétel, mely vágyakozást ébreszt a fiatalokban is, az Isteni 

Irgalmasság iránt. 

Amennyiben az Úr szándékával megegyezik kérésünk, az ereklyét, a speciális aranyozott 

ereklyetartóban, amely szent Fausztina nővért és az ő küldetését ábrázolja, szeretnénk átvenni. 

Vezetésemmel egy kis zarándok csoport, előre megbeszélt időpontban venné át a Szent Fausztina 

ereklyéét. 

 

 

Előre is köszönöm fáradozásukat, imádságos szeretettel Antal András. 
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