
 
Különleges védelem kilencede 

 
 
 

 1992.nov.l4-én az Áldott Szent Szűz az alábbi közvetlen felhívást intézte James Duffy-hoz (Mowra, Ausztrália)   
 
"Kedves fiam, James..., védelmezzed, őrizzed és irányitsad Szeplőtelen Szívem Közösségét... Különsen karácaony után lesz 
majd nagy szükség az óvatosságra.. Imádkozzatok és hallgassatok Szeplőtelen Szívemre... Oktasd ki őket minden szükséges 
tudnivalóra a ...szükséghelyzetekben, mint pl. a földrengés, a szökőár, a hurrikán, a háboru, a megeszállás és minden más, 
a gonossság erői által előidézett viszonyokban... Imádkozzatok angyalaitokhoz, drága gyermekeim, szerte a világon! 
Kérjétek őrangyalotokat, hogy védelmeszen titeket az én Szeplőtelen Szívem által, Szent Mihály arkangyallal. Naponta 
mondjátok el az "ÚR ANGYALÁT", hogy megerősödjetek .Viseljétek mindig szentelményeiteket, maradjatok mindig a 
kegyelem állapotában, látogassátok minél gyakrabban Szent Fiamat, és járuljatok szentáldozáshoz! Kezdjetek el egy 
különleges! kilencedet arra a szándékra, hogy védelmet nyerjetek és, hogy semmiféle gonosz, ártó erő ne hatolhasson át e 
védelmi falon, és ne érhessen el titeket, legyen az bár lelki,  fizikai avagy szelleni támadás. 
A novéna az alábbi imákból álljon? 1 Üdvözlégy Királynő (Salve Regina), 7 Szent Mihály arkangyal.... 9 Dicsőség, 3 Uram 
irgalmazz." 
 
A különleges védelmezö angyalról: (A Szűzanya) 
 
“Kedves fiam, James, az Örök Atya teljesíti kérésedet. Minden ember, aki szereti az Én Szeplőtelen Szívemet, megkapja a 
különleges védelmező angyalát még 1992.dec.25.napján! De nekik nagyon kell szeretniük ezt az angyalt - ez a feltétel: 
gyakran kell imádkozniok hozzá is egész életükben naponta el kell, hogy mondjanak 7 Dicsöséget ezen angyal kedvéért, 
valamint mindenben követniük kell az Isteni Rendelkezéseket. A legkedvesebb angyalainkat küldjük hozzátok, hogy 
védelmezzenek titeket…” 
 
Szent Angyalom ! Leghűségesebb barátom! Legkedvesebb Testvérem! Ezerszer köszöntelek Jézus szent nevében és 
köszönöm Istennek, hogy oly széppé és hatalmassá tett téged! 
 
Ima a ház védelméért (Felaiéalom otthonomat) "Fájdalmas és Szeplő'telen, Legszentebb Szűzanya, Te legyél e ház 
királynője! Kérve kérünk, óvd meg a házat minden gonoaszságtól, ninden bajtól: védelmezd meg a tűztől, a viztől, a 
mennydörgéstől, a vihartól, a földrengéstől, valamint a rablóktól, minden gonosz embertől, forradalmároktól, háborutól, 
fosztogatóktól, üldözőktöl, adóktól és minden más gonosztól is, melyeket Te ismersz. 
Áldjad, védjed, óvjad és őrizd ezt, mint saját birtokodat és azokat is, akik itt élnak, valamint itt fognak élni. Tartsál távol 
tőlünk minden bajt és szerencsétlenséget, de mindenekelőtt ovjál minket attól, hogy bármivel is megsértsük vagy 
megbántsuk a Mindenható Örök Istent. Ne engedd, hogy akár egyszer is halálos bűnt kövessenek el e házban! Add, hogy 
mindenki, aki átlépi e ház küszöbét, Isten dicsőségéért munkálkodhasson, valamint Jézus és Mária Országának mielőbbi 
negvalósulásáért. 
Ezennel mindörökre felajánlom e házat Nektek, Ó Jézus és Mária! 
Kérlek adjátok rá áldásotokat és mindazokra is, akik benne laknak. Amen"  
 
 
Üdvözlégy Királynő (Salve Regina)! Irgalmasság Anyja! Életünk Reménységünk Üdvözlégy! Hozzád kiáltunk, Évának 
Számkivetett fiai, Hozzád sohajtunk sírva és zokogva e siralom völgyéből. Forditsd reánk tehát Szószolonk irgalmas 
szemedet és e számkivetés után mutasd meg nekünk Jézust méhednak áldott gyümölcsét! Ó irgalmas, ó kegyes, ó édes Szűz 
Mária!  Ámen. 
 
Istenem kérlek vezess őrangyalom által kegyelmed és szereteted helyes útján azokhoz az emberekhez akikenn segítenem 
kell. Vezess mindig oda ahol szükséged lehet rám. Ámen. 
 
Angyalimák: Őrangyalom szívből kérlek; Litánia a szent őrangyalhoz; Angyalimák az Angyalok őriznek kötet 161-181.o.stb, 
Szent Mihály rózsafűzér. 
 
(Forrás: Máriás óvintézkedések; Angyalok 9 kara; Angyalok őriznek; Wilkerson látomásából az adókról; SztMihály Rf; Hozsanna) 
(Az Ég üzenetei terjesztöit és ismerőit, családját Jézus megmenti és védelmezi. Az Ég üzen...kötet 76.0.) 
 
 


