
Kilenc szentáldozás  
az angyalok renkívüli  

segítségéért 

 
 

E kilenced kilenc egymást követő szentáldozásból áll, amelyet a  
“ Minden nép Királyának, Jézusnak “  tiszteletére ajánlanak fel.  
Jézus mondta: “ Azt kívánom, hogy a hívő lélek, aki magáévá teszi ezt az 
áhitatot, végezzen kilenc szentáldozásból álló kilencedet. Ajánljanak fel nekem /9/ 
egymást követő szentáldozást, és ha lehetséges, azalatt végezzenek szentgyónást 
tiszteletemre, a Minden nép Királyának tiszteletére.”  ( Zsolt. 47  !!! ) 
     Jézus arra utal, hogy ne szakítsák meg az egymást követő 
szentáldozások folyamatosságát. Nem szükséges kilenc egymás utáni 
naptári napon végezni a szentáldozásokat, tetszőlegesen időközökben 
követhetik egymást.  
     Jézus szolgálója látomást kapott e kilenced erőteljes és rendkívüli 
hatásáról. Látta, hogy Jézus az égre tekint. Kilenc alkalommal adott 
parancsot, és ugyanakkor angyal szállt a földre. Jézus megmagyarázta: 
“Leányom, a lelkeknek, akik fel akarják ajánlani nekem ezt az áhítatot, mind a 
kilenc karból küldök egy angyalt, minden szentáldozásnál egyet, hogy őrizzék ezt a 
lelket további földi életében.”  
Jézus azt akarja, hogy másokért is felajánljuk ezt a kilencedet, és fel hívja 
figyelmünket arra, hogy milyen fontos ez a mai időkben.  
     “ E kilencedet végezzék el más lelkekért is, hogy mások is részesülhessenek 
ígéreteimben, és mások is kaphassanak rendkívüli angyali segítséget. Arra buzdítom 
híveimet, hogy újból és újból ajánljákl fel nekem ezt a kilencedet, hogy továbbra 
is elküldhessem szent angyalaimat olyan lelkek védelmére és megsegítésére, akik 
maguk ezt nem tehetik. E végső időkben az ellenség ereje igen megnövekedett. 
Látom, hogy gyermekeim mennyire rá vannak szorulva védelmemre. ”  
Jézus nagylelküségében azt is megigérte az angyalok védelme mellé, 
hogy ezért a kilencedért külön, ettől független kegyelmet is kapunk. 
Megígérete:  “Amit e kilencedben kérnek, és megegyezik szent akaratommal, azt 
bizonyosan megadom. ”  
     Jézus mint király szerepel a Szentírásban, és ezt tanítja az Egyház is. 
Az áhitat megkapta a “ Nihil obstat ” jelzést, amely kijelenti, hogy 
mentes minden tanbeli tévedéstől. 
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IMA  
 

SZENT MIHÁLY ARKANGYALHOZ 
 
 
 
 

Szent Mihály arkangyal ! 
Védelmezz minket a küzdelemben ! 

A Sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk ! 
Esedezve kérjük: Parancsoljon neki az Isten ! 

Te pedig mennyei seregek vezére,  
a Sátánt és a többi gonosz szellemet, 

akik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, 
Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére ! 

 
 

Amen.   
 
 
 
 
 
Jozsue 5,(13-16) – 6                            Efezus 6,(10-12)  
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