EUCHARISZTIKUS KERESZTÚT
I. állomás
Pilátus halálra ítéli Jézust
Az egész világon szeressék, dicsőítsék, imádják és hálával tiszteljék a legméltóságosabb
OLTÁRISZENTSÉGET, most és mindörökké! Ámen.
P.Imádunk téged, Krisztus és áldunk téged.
H.Mert szent kereszted által megváltottad a világot.
„Nézd, Szeretetemnek nem volt elég a kereszthalál! Mindig veletek akartam maradni, hisz
„gyönyörűségem az emberek fiai közt lenni”. Táplálékotok akartam lenni. A szívetekben akartam
lakni!
Látod, ezért ÉN magam ítéltem el magamat örökös fogságra Szeretetem börtönében, a
Tabernákulumban. Éjjel nappal be vagyok zárva! Várok… – Rád várok.
Az irgalmasság cselekedete: foglyokat látogatni. De ki látogat meg Engem börtönömben? Ki
fogja föl Szeretetemet?
Ha szeretsz, hagyd el önmagadat! Ítéld el magadat áldozatommá!
És a lélek válaszol:
„Uram, vedd a szívemet és tedd a szeretet egészen elégő áldozatává. Hadd vigasztaljalak hideg,
sötét börtönödben. Szeretetemmel hadd melegítselek, Te elhagyatott, meg nem értett Szent Szív!”
(rövid csend)
Miatyánk..., Üdvözlégy...
P.Könyörülj rajtunk, Uram!
H.Könyörülj rajtunk!

II. állomás
Jézus vállára veszi a keresztet
Az egész világon szeressék, dicsőítsék, imádják és hálával tiszteljék a legméltóságosabb
OLTÁRISZENTSÉGET, most és mindörökké! Ámen.
P.Imádunk téged, Krisztus és áldunk téged.
H.Mert szent kereszted által megváltottad a világot.
Igen, magamra vettem a nehéz Eucharisztikus keresztet is. Vállaltam mindazt az
elhagyatottságot, hanyagságot, ahogyan kezelnek. Vállaltam a kiszolgáltatottságot, a
megszentségtelenítés, a meggyalázás lehetőségét is. Csak azért, hogy a lelked Kenyerévé
lehessek! Hogy tápláljalak Önmagammal, Isteni Élettel! Átváltoztatom a kenyeret Magamba.
Ugye a kisbabát sokszor kell szoptatni, etetni, táplálni, míg emberré növekszik. Neked is sokszor
kell velem táplálkoznod, míg egészen átváltozol Belém! Míg eljutsz az Isteni Élet érettségére.”
(rövid csend)
Miatyánk..., Üdvözlégy...
P.Könyörülj rajtunk, Uram!
H.Könyörülj rajtunk!

III. állomás
Jézus először esik el a kereszttel
Az egész világon szeressék, dicsőítsék, imádják és hálával tiszteljék a legméltóságosabb
OLTÁRISZENTSÉGET, most és mindörökké! Ámen.
P.Imádunk téged, Krisztus és áldunk téged.
H.Mert szent kereszted által megváltottad a világot.
„Isteni tervem az OLTÁRISZENTSÉGGEL” először akkor bukott el, amikor a zsidóknak
beszéltem róla. AZ első elesést az ő hitetlenségük, elutasításuk okozta. „Hogy adhatja ez a testét
nekünk eledelül?” „Kemény beszéd ez, ki hallgathatja ezt?”
Mindent megtettem népemért és ők válaszul gyűlöltek és megvetettek! Mert nem dicsőségesen
jöttem, királyként, ahogyan vártak, hanem szegényen, alacsony sorban. – Eucharisztikus
Testemben sem hittek. Nem hisznek benne most sem. Vad dühvel támadják a Legméltóságosabb
OLTÁRISZENTSÉGET. Az ördög dühével! A sátán evilág fejedelme. Övé a hatalom a világ felett.
Tőle kapják az OLTÁRISZENTSÉG ellenségei a hatalmat.
Jöjj lélek, aki az Enyém vagy. Vigasztalj meg hiteddel! Nézd, hogy széttaposnak, mint valami
férget! Milyen szeretet tűrné el azt, amit az OLTÁRISZENTSÉGBEN szenvedek? Elviselem –
értetek! Hogy köztetek maradhassak, hogy tápláljalak, hogy átváltoztassalak!”
(rövid csend)
Miatyánk..., Üdvözlégy...
P.Könyörülj rajtunk, Uram!
H.Könyörülj rajtunk!

IV. állomás
Jézus szent Anyjával találkozik
Az egész világon szeressék, dicsőítsék, imádják és hálával tiszteljék a legméltóságosabb
OLTÁRISZENTSÉGET, most és mindörökké! Ámen.
P.Imádunk téged, Krisztus és áldunk téged.
H.Mert szent kereszted által megváltottad a világot.
„MÁRIA tiszta szeretete Elém jött, hogy vigasztaljon. Csak ő látta igazán, egész mélységében a
nyomorúságomat és a gyöngeségemet. Követett egészen a keresztig. Nem hagyott el, amikor
mindenki elhagyott!
Ő tudta, mennyire szeretem. Ha ti is megértenétek, mennyire szeretlek benneteket, ti is úgy
szeretnétek, ahogy Anyám szeret. Menjetek Hozzá, tanuljatok tőle szeretni! Ő átölel engem
szeretetével az OLTÁRISZENTSÉGBEN is és vigasztal. Minden átváltozás után feláldoz az
ATYÁNAK, ahogy a kereszt alatt állva feláldozott.
Micsoda szeretettel fogadott be, mikor mennybemenetelem után János megáldoztatta! És
hordozott a szívében, ahogy az utolsó vacsora óta is hordozott. Ahogy Erzsébetet látogatván
hordozott.
Hol van olyan lélek, aki úgy szeret Engem, mint Ő? Menjetek hozzá, és engedjétek magatokat
kézen fogva Hozzám vezetni.”
(rövid csend)
Miatyánk..., Üdvözlégy...
P.Könyörülj rajtunk, Uram!
H.Könyörülj rajtunk!

V. állomás
Cirenei Simon segít Jézusnak a keresztet hordozni
Az egész világon szeressék, dicsőítsék, imádják és hálával tiszteljék a legméltóságosabb
OLTÁRISZENTSÉGET, most és mindörökké! Ámen.
P.Imádunk téged, Krisztus és áldunk téged.
H.Mert szent kereszted által megváltottad a világot.
„Nem a szeretett tanítvány segíthetett, aki legjobban szeretett Engem, aki boldog lett volna, hogy
segíthet, hanem egy idegen, aki nem ismert, akit kényszeríteni kellett. Így akartam, mert
kegyelmeket akartam adni Simonnak.
De ez csak az, amit a szem lát. János szeretete nagyobb segítség volt, mint a fizikai segítség. Ez
erőt adott.
Mekkora volt az örömöm az utolsó vacsorán, mikor ebbe a tiszta lélekbe térhettem be! Az ő
szeretete megédesítette szenvedésemet és enyhítette Júdás árulása fölötti fájdalmamat.
Mivel a lelke olyan tiszta és a szeretete olyan nagy, segít nekem most is Eucharisztikus
keresztemet hordozni.
Csatlakozz te is hozzá lélek, aki Nekem adtad magad és segíts keresztemet hordozni. Tanítsd
másoknak is a szeretetet, mint János.”
(rövid csend)
Miatyánk..., Üdvözlégy...
P.Könyörülj rajtunk, Uram!
H.Könyörülj rajtunk!

VI. állomás
Veronika kendőt nyújt Jézusnak
Az egész világon szeressék, dicsőítsék, imádják és hálával tiszteljék a legméltóságosabb
OLTÁRISZENTSÉGET, most és mindörökké! Ámen.
P.Imádunk téged, Krisztus és áldunk téged.
H.Mert szent kereszted által megváltottad a világot.
Engesztelők jönnek és leborulnak a kitett Legméltóságosabb OLTÁRISZENTSÉG előtt.
„Szenvedjetek Velem, mikor Eucharisztikus Arcomat kigúnyolják, leköpdösik, földbe tapossák.
Nézzétek Arcomon az ütések nyomait, véres szememet, eltört orrcsontomat, feldagadt ajkamat.
Ajánljátok fel meggyalázott Szentséges Arcomat a mennyei ATYÁNAK! A ti tiszteletetek,
imádásotok megvigasztal a sok megvetésért, szentségtörésért, mellőzésért. Bűnbánatotok könnyei
lemossák arcomról a vért, a köpéseket, a mocskot! Imádásotok tömjénillata elveszi a tisztaság
elleni bűnök bűzét. Ez a tömjénillat fölszáll a SZENTHÁROMSÁG trónjához.
És ÉN Arcom képét a lelketekre nyomom. Ez a kép lemoshatatlan lesz mindörökké!”
(rövid csend)
Miatyánk..., Üdvözlégy...
P.Könyörülj rajtunk, Uram!
H.Könyörülj rajtunk!

VII. állomás
Jézus másodszor esik el a kereszttel
Az egész világon szeressék, dicsőítsék, imádják és hálával tiszteljék a legméltóságosabb
OLTÁRISZENTSÉGET, most és mindörökké! Ámen.
P.Imádunk téged, Krisztus és áldunk téged.
H.Mert szent kereszted által megváltottad a világot.
Másodszor Júdás sértett meg az OLTÁRISZENTSÉGBEN.
„Vágyva vágytam tiveletek együtt enni ezt a Húsvéti vacsorát.” Vágyva vágytam Kenyérré lenni
és egyesülni tanítványaimmal. Lelkük táplálékává lenni. De azt kellett mondanom: „Tiszták
vagytok, de nem mindnyájan! Egy közületek elárul Engem.”
Ma is ezt kell mondanom papjaimnak. Vannak most is, akik arra kényszerítenek, hogy bűnnel
bemocskolt lelkükbe térjek be. Mindig voltak és lesznek Júdások, árulók köztük! Szentségtörők!
És mit okoznak ezek azoknak a lelkében, akik tudnak bűneikről és látják áldozni őket! Igaz,
„szükséges, hogy botrányok legyenek, de jaj a botránkoztatónak!”
Ó te, aki szeretsz Engem, imádkozz, engesztelj ezekért, hogy ne mindnyájan vesszenek el, akik
elárultak Engem. Borzasztó a sátán harca ezekért a lelkekért!”
„Ó Uram, Te elárult, megvetett, megsebzett Szív! Áldd meg papjaidat, hogy ne legyenek
árulókká! Adj az árulóknak egy csepp Vért megsebzett Szívedből, hogy megsiratva árulásukat
Hozzád térjenek! Odatartom lelküket a kereszted alá, hogy rájuk folyjon Véred tisztító patakja.”
(rövid csend)
Miatyánk..., Üdvözlégy...
P.Könyörülj rajtunk, Uram!
H.Könyörülj rajtunk!

VIII. állomás
Jézus vigasztalja a siránkozó asszonyokat
Az egész világon szeressék, dicsőítsék, imádják és hálával tiszteljék a legméltóságosabb
OLTÁRISZENTSÉGET, most és mindörökké! Ámen.
P.Imádunk téged, Krisztus és áldunk téged.
H.Mert szent kereszted által megváltottad a világot.
Anyák jönnek gyermekeikkel a Legméltóságosabb OLTÁRISZENTSÉGHEZ.
„Ó engedjétek Hozzám a kicsinyeket! Miért nem hoztok minden gyermeket Hozzám? Nincs
nagyobb öröme a Szívemnek, mintha ezeknek a kis ártatlanoknak a lelkébe térhetek be!
Nekik adatott a hatalom, az ATYA Szívét megindítani, haragját lecsillapítani. De milyen kevesen
jönnek Hozzám! Ne tartsátok vissza őket azért, mert keveset tudnak. A hitük és a szeretetük nagy!
Tudják ki az, Aki a szívükbe jön. Ez elég!
Áldottak vagytok ti anyák, akik elhozzátok Hozzám gyermekeiteket! De jaj azoknak, akik ellenem
uszítják őket! Ezekből a gyermekekből lesznek azok, akik meg akarnak semmisíteni a
Szentostyában! Ha látjátok a megsemmisítés borzalmát, „ne rajtam sírjatok, hanem magatokon
és gyermekeiteken!”
De akiket Hozzám hoztok, azokból fog az Egyház új fényben feltámadni!
(rövid csend)
Miatyánk..., Üdvözlégy...
P.Könyörülj rajtunk, Uram!
H.Könyörülj rajtunk!

IX. állomás
Jézus harmadszor esik el a kereszt súlya alatt
Az egész világon szeressék, dicsőítsék, imádják és hálával tiszteljék a legméltóságosabb
OLTÁRISZENTSÉGET, most és mindörökké! Ámen.
P.Imádunk téged, Krisztus és áldunk téged.
H.Mert szent kereszted által megváltottad a világot.
Harmadszor az új pogányok hitetlensége lök el az OLTÁRISZENTSÉGBEN.
Látod, amikor mennybemenetelem után a zsidók elutasítottak, apostolaim a pogányok közé vitték
szent Igémet és Engem a Kenyérben. Mennyi örömem telt azokban, akik hittek az ő szavukra!
Új népet választottam: az Egyházat. És ez elterjedt az egész földön. Amikor az
OLTÁRISZENTSÉGBEN ünnepélyesen hordoztak körmenetben az utcákon, reszketett a pokol!
Mindent megáldottam, amerre mentünk.
De most az ördög új eszközöket talált ki, hogy ezt megakadályozza! A kereszt botránnyá lett a
keresztények számára! A „felvilágosodott” embernek nem kell a kereszt, nem kell az
OLTÁRISZENTSÉG! Hogyan is hihetne Benne? A keresztrefeszítés nem volt olyan fájdalmas,
mint amit az OLTÁRISZENTSÉGBEN szenvedek el!
Vigasztaljatok meg hitetekkel, szeretetetekkel! – Szeretsz? Szeress jobban! Úgy, ahogy Én
szeretlek titeket! Imádásoddal, szereteteddel, áldozataiddal hozd vissza nekem ezeket az új
pogányokat!
(rövid csend)
Miatyánk..., Üdvözlégy...
P.Könyörülj rajtunk, Uram!
H.Könyörülj rajtunk!

X. állomás
Jézust megfosztják ruháitól
Az egész világon szeressék, dicsőítsék, imádják és hálával tiszteljék a legméltóságosabb
OLTÁRISZENTSÉGET, most és mindörökké! Ámen.
P.Imádunk téged, Krisztus és áldunk téged.
H.Mert szent kereszted által megváltottad a világot.
„Amikor megtestesültem, megfosztottam Magamat minden hatalmamtól. ISTEN létemre olyanná
lettem, mint egy ember. Én Magam fosztottam meg Magamat Isteni hatalmamtól.
De az OLTÁRISZENTSÉGBEN még emberi hatalmamtól is megfosztottam Magamat. Még emberi
alakomtól is. Mozogni sem tudom, amit az állatok is tudnak…, anyaggá lettem.
Alacsonyabbrendű teremtmény alakját már nem is vehetném fel. Mindezt azért, hogy merjetek
közeledni Hozzám.
A ti hitetekre van szükségem a hitetlenek megmentésére! Hány gyerek volt elsőáldozó, és többé
Felém se néz! Gyertek Hozzám gyakrabban! Gyertek minden nap! Gyertek kétszer egy nap, hogy
őket visszahozzátok Hozzám!”
(rövid csend)
Miatyánk..., Üdvözlégy...
P.Könyörülj rajtunk, Uram!
H.Könyörülj rajtunk!

XI. állomás
Jézust a keresztre szegezik
Az egész világon szeressék, dicsőítsék, imádják és hálával tiszteljék a legméltóságosabb
OLTÁRISZENTSÉGET, most és mindörökké! Ámen.
P.Imádunk téged, Krisztus és áldunk téged.
H.Mert szent kereszted által megváltottad a világot.
Mit mondtam először, válaszul a kegyetlen keresztrefeszítésre? „ATYÁM, bocsáss meg nekik,
mert nem tudják, hogy mit cselekszenek!”
És ma? A kereszteket már eltávolították a hivatalokból, iskolákból. Most az OLTÁRISZENTSÉG
következik! A „mise”, amiben nincs átváltoztatás! A félreállított, üres tabernákulumok.
Végtelen szeretettel szálltam le az égből, ATYÁM öléből, annakidején, zsidó népemhez, hogy
hirdessem az örömhírt és megváltsam őket bűneiktől. És mit kaptam köszönetül? A gyűlölettől
lángoló követelést: „Feszítsd meg őt!” Meg akartak semmisíteni!
Végtelen szeretettel jövök minden nap keresztény népemhez az OLTÁRISZENTSÉGBEN, hogy
velük legyek és Isteni élettel tápláljam őket. És mit kapok köszönetül? Közömbösséget,
unatkozást, megvetést, gyűlöletet! Tanításomat elferdítik, a tabernákulumokat félreállítják,
kivesznek a gyerekek szívéből. Meg akarnak semmisíteni.
Az ördög Istent az égben nem tudja megsemmisíteni. De az emberek szívében meg tudja
semmisíteni a bűnnel. A gyerekek szívében hitetlenséggel, gyermekgyalázással.
Az OLTÁRISZENTSÉGET is meg tudja semmisíteni. A tabernákulumokból kivetteti neki szolgáló
híveivel a Testemet és megszentségtelenítteti.
Ezeket a bűnöket csak imával, böjttel, lemondással lehet kiengesztelni! Hol találok áldozatos
lelkeket?
(rövid csend)
Miatyánk..., Üdvözlégy...
P.Könyörülj rajtunk, Uram!
H.Könyörülj rajtunk!

XII. állomás
Jézus meghal a kereszten
Az egész világon szeressék, dicsőítsék, imádják és hálával tiszteljék a legméltóságosabb
OLTÁRISZENTSÉGET, most és mindörökké! Ámen.
P.Imádunk téged, Krisztus és áldunk téged.
H.Mert szent kereszted által megváltottad a világot.
A kereszten az volt a legnehezebb, amikor az ATYÁTÓL elhagyatva éreztem magam. „ISTENEM,
ISTENEM, miért hagytál el engem?” – De ez csak rövid ideig tartott, és a halál megszabadított
minden szenvedéstől.
De most Eucharisztikus testemmel egész a világ végéig keresztre vagyok feszítve. A világ
keresztjére! A Föld lett a keresztem, amire rászögeztek, hogy megsemmisítsenek. Ki vagyok
feszítve az egész Földre!
Ahogy megígértem a bűnbánó rablógyilkosnak: „Még ma velem leszel a paradicsomban”, úgy
megbocsátanék most is a legnagyobb bűnösnek is, ha csak megbánná bűneit.
Ó segítsetek engesztelésetekkel, áldozataitokkal, imáitokkal ezeket a bűnösöket megmenteni! Hisz
tudjátok: „Egy megtérő bűnösön nagyobb öröm van a mennyben, mint 99 igazon”, akik igaznak
képzelik magukat, és azt hiszik, nincs szükségük megtérésre.
(rövid csend)
Miatyánk..., Üdvözlégy...
P.Könyörülj rajtunk, Uram!
H.Könyörülj rajtunk!

XIII. állomás
Jézus testét leveszik a keresztről és fájdalmas Anyja ölébe fektetik
Az egész világon szeressék, dicsőítsék, imádják és hálával tiszteljék a legméltóságosabb
OLTÁRISZENTSÉGET, most és mindörökké! Ámen.
P.Imádunk téged, Krisztus és áldunk téged.
H.Mert szent kereszted által megváltottad a világot.
Halálom után átszúrták a Szívemet. VÉR és VÍZ folyt ki belőle. Longinuszra spriccelt, és
meggyógyította beteg szemét és pogány lelkét. Áldozati Bárány voltam a világ bűneiért.
Ma is Eucharisztikus áldozati Bárány vagyok a világ bűneiért. Minden oltáron mindig megújítom
áldozatomat. Szüntelenül folyik a Vérem! A ti üdvösségetekre, bűneitek bocsánatára, vagy
ítéletetekre, ha nem különböztetitek meg a közönséges tápláléktól.
Mennyi Vérem loccsan a földre naponta! Hanyagságból, nemtörődömségből, gyűlöletből.
Oltáriszentségi Testemnek mennyi morzsája hull a földre, és taposnak rá gondtalanul. Minden
csepp földre hullott Vérem engesztelést kíván! Az angyalok eltakarják arcukat. Imádással vesznek
körül minden földre hullott ostyarészecskét, minden csepp szent Vért. De Vérem értetek hullott!
Meggyalázását csak ember engesztelheti ki! Csak emberi imádás, áldozat, szenvedés!
„Ó Uram, jegyesem, kedvesem, szerelmem! Olyan szegény és gyönge vagyok! Hogyan
engeszteljem ki ezt a sok szentségtörést? Nem tudok mást, mint a TE Véredet felajánlani
elégtételül, ahogyan az angyal tanította a fatimai gyerekeknek.”
(rövid csend)
Miatyánk..., Üdvözlégy...
P.Könyörülj rajtunk, Uram!
H.Könyörülj rajtunk!

XIV. állomás
Jézus holttestét sírba teszik
Az egész világon szeressék, dicsőítsék, imádják és hálával tiszteljék a legméltóságosabb
OLTÁRISZENTSÉGET, most és mindörökké! Ámen.
P.Imádunk téged, Krisztus és áldunk téged.
H.Mert szent kereszted által megváltottad a világot.
Amikor levettek a keresztről, és Anyám ölébe fektettek, megpihentem. A sírban sem bántott
már senki, csak őriztek. De már nem volt hatalmuk fölöttem.
De most Eucharisztikus Testemet kényszerítik bűnös lelkekbe betérni. A halálos bűnnel terhelt
lélekben darabokra szakítva feszítenek keresztre! Mennyivel szívesebben születnék újra és
engedném Magamat keresztre feszíteni! Olyan nekem a szentségtörő lélekben, mintha a pokol
tüze égetne. Ott kell lennem, ahol az ördög az Úr! Vele egy lélekben, vele együtt, mint a
pokolban. Szétmarcangolja a pokol tüze ártatlan Testemet!
És mindezt tudtam előre és vállaltam. Értetek! Hogy táplálhassalak, Istenivé változtassalak. Ó
használjátok fel ezt a lehetőséget! Vegyetek magatokhoz, imádjatok! Hosszabbítsátok meg
együttlétünket a kitett OLTÁRISZENTSÉG imádásával! Hordozzatok szívetekben, miután
magatokhoz vetettek! Ne szaladjatok rögtön el! Ne felejtkezzetek meg Rólam! Beszélgessetek
Velem! Szeressetek. Adjatok hálát. Mondjatok el mindent, ami bánt, aminek örültök. Kérjetek!
Mindent kérhettek. Kérjetek sokat! Hiszen végtelenül gazdag vagyok. Kérjetek kegyelmeket
másoknak, mindenkinek!
Imádjatok mindenki helyett, mindenkiért és mindenki nevében! Ajánljátok fel kiontott
VÉREMET, szent sebeimet az ATYÁNAK mindenkiért, mindenki helyett és mindenki nevében!
Csak ez mentheti még meg a világot!
„ÖRÖK ATYA!
Fölajánlom Neked, a TE mindenekfölött szeretett FIAD, a mi Urunk JÉZUS KRISZTUS Testét
és Vérét, Lelkét és Istenségét engesztelésül mindazért a sértésért, hanyagságért és
szentségtörésért, amit a Legméltóságosabb OLTÁRISZENTSÉG ellen elkövetnek.
A fájdalmas Szűz közbenjárására kérünk, térítsd meg a szegény bűnösöket és mentsd meg a
haldoklókat! Ámen.”
(rövid csend)
Miatyánk..., Üdvözlégy...
P.Könyörülj rajtunk, Uram!
H.Könyörülj rajtunk!

