ÖSSZEFOGLALÓ GONDOLATOK A SZENT ANNA RÉT KAPCSÁN
Sokak által ismert tény, hogy valamikor, Natália nővéren keresztül azt üzente a Szűzanya, hogy elfogadja
ideiglenesen a Regőczi atya által szintén nagy áldozatokkal (volt, aki a saját aranyláncát, családi ékszereit adta oda
érte!) elkészült kápolnát engesztelő kápolnának addig, amíg a Szent Anna réten a kápolna-templom meg nem
épül.
Közben elég sok idő eltelt, a történelem a „nyakunkra jött”, és az engesztelők közül sokan úgy találták, hogy
a Mindszenty Bíboros Úr által több mint 70 éve beszentelt alapkő, és a közelében felépült picike kápolna
köré engeszteléssel összegyűlve, elindítható végre a korábban kért kápolna tényleges felépítése.
Sok-sok ima, engesztelő szentmisék, sőt még Szentségimádás is folyt azon a területen, éveken keresztül.
Azonban az ügy nem mozdult előre, időszakos reménykedések ellenére sem, minden lelkesedés mellett az
egyházi jóváhagyás nem született meg.
Az egyhelyben topogás ideje alatt – különösen az utóbbi 1,5-2 évben fokozatosan kiderültek dolgok,
amelyek aláásták a kezdeti szándék tisztaságát:
1. Az Úr Jézus többször, több helyen is felhívta a figyelmet arra, hogy az Egyház Engedélyét
semmilyen szinten nem szabad megkerülni. (Ezt Erzsébet asszonynál, a Szeretetláng írnokánál éppúgy tapasztalhatjuk,
mint Szent Fausztinánál, az Isteni Irgalmasság apostolánál, stb.) Kiderült, hogy a „beszentelt alapkő” tényleges
megléte a földben: nem elegendő az állandó Szentségi Jelenléthez, (pl: Szentségimádás!), ha a jelenlegi
kiskápolna nincs felszentelve. (Ez a helyzet – éppen a gyakori szentmisék miatt, - nem egyenlő azzal az esettel, amikor pl.
egy zarándokút során Isten szabad ege alatt tartanak szentmisét.)

2. Talán emiatt is történt meg az, hogy az utóbbi időben egyre erősödően sok kétes elem
környékezhette meg a kápolnát, (Napközben is, a szentmisék alatt is, de főleg éjszakai szentségimádáson
többször megfigyeltek sötét szándékú embereket a kápolna körül, mások pedig mindenféle okkult praktikát
folytattak, stb.) és mindez egy idő után elkezdte gyengíteni az engesztelők táborát. Ez több dologban
megnyilvánult, és akinek fogékonysága van erre, az észrevehette!
3. Sajnos, a külső romboló tényező mellett a belső bomlasztó erő is megjelent akkor, amikor nem
keresztény értékeket képviselő pártpolitikai nézetek merültek fel a Mozgalom irányából. Komoly gondot
jelentett, hogy ezeket az inkább liberálisnak mondható törekvéseket nem lehetett leállítani.
4. Az Égnek legalább ennyire nem tetsző dolog az is, amikor súlyos, és (máig is!) tisztázatlan
anyagi kérdések tovább szennyezték az engesztelés ügyét. Az Istennel való kiengesztelődésben egyik
dolognak sincs helye! Akár történelmünk, akár jelenünk szempontjából mindez összeférhetetlen az
Engesztelés ügyével, mert szellemileg terhelte meg az egészet, további rést nyitva a romboló erők számára.
– Ez utóbbi tényezőt, ha nem is ilyen megfogalmazottan, de sokan érezték, olykor jelezték is.
Tisztelet illeti meg ebben a kérdésben azokat a katolikus papokat, akik megértve a kápolna megépítésének
elmaradása miatti késlekedés veszélyét (amely gyakorlatilag Magyarország küldetését is veszélyezteti!), és
a lelkes, „Szűzanya Országát mentő engesztelők” áldozatos igyekezetét, több éven keresztül, – egymást
váltva, - felvállalták a szentmisék bemutatását az Anna réten.
Sajnos azonban az utóbbi időben már ez is kevésnek bizonyult. Egy-egy nagyobb rendezvény során mindig
több, és több kétes egyén jelent meg még a szentmisék idején is, aláásva ezzel az engesztelés tisztaságát és
méltóságát, olyannyira, hogy még a Fatimai Szűzanya-szobrot körbehordozó idegenek is megérezték, zárt
körben szóvá is tették ezt!
Kívülről nézve olyanná vált az egész, mint „Az Ember Tragédiája” valamelyik színterének utolsó fejezete:
A szépnek induló eszmék, gondolatok és a jóakarat a kígyó sokrétű tevékenysége következtében kudarcba
fullad…
Megérett a helyzet a változásra, és a változtatásra.
A rend és a tisztaság érdekében szükséges visszatérni a gyökerekhez, amelyet az Egyház is elfogad.
A Regőczi kápolna felszentelt és beimádkozott hely, folyamatos Szentségi Jelenléttel, egy Fénykereszttel,
valamint a nagy tiszteletben álló, szentéletű Regőczi atya sírjával az udvarán. Regőczi atya, Mindszenty
József utódjaként mindent megtett a Magyar Engesztelésért, és a Világ Győzelmes Királynője Szent Korona
Lovagrend, örökös (égből is ügyelő) tagja.
A tisztázásra irányuló gondolat (amelyben az Apostoli Egyházhoz való hűség és az engedelmesség is jelen
van), a jelek szerint Egyházi jóváhagyást is nyert: Erdő Péter Bíboros úr András atyát (a Regőczi kápolna
felszentelt papját, templomigazgatóját) nevezte ki ez év júliusától a Magyar Engesztelés Egyházi
Vezetőjévé.
Ha az engesztelők akarata és az Egyház jóváhagyása egybekapcsolódik, biztos, hogy a Szűzanya és az Úr
Jézus örömmel lesz a segítségünkre, és ezzel a gondolattal állunk legközelebb a megvalósuláshoz!

FONTOS KIEGÉSZÍTÉS: Pontosítás egy, a világhálón megjelent imafelhíváshoz:
„A SZENT ANGYALOK SEGÍTSÉGÜLHÍVÁSA A KERESZTÉNY MAGYARORSZÁGÉRT - AZ
ANYGALI VÉDELEM MEGKÉRÉSE” című angyali meghívás (2018.02.10-i dátummal, a www.marianus.eoldal.hu
című honlapon) nagy erejű ima, és nagyon fontos, hogy előtte pontosan határozzuk meg az ima célját. --Jelen esetben javaslom, hogy mondjuk ezt az imát:
1. „A Keresztény Magyarország Isten Tervei szerinti vezetettségéért”,
2. a Szent Anna réten tervezett kápolna mielőbbi, Isten Tervei szerinti felépüléséért, valamint
3. kérjük a Szent Angyaloktól a Szent Anna rét teljes körű szellemi védelmét, hogy ami eddig ima,
szentmisék és Szentségimádás által engesztelő áldozatként kialakult, azt semmi tisztátalan szellemi erő szét
ne zilálhassa, meg ne ronthassa!
A TÉNYEK UTÁN egy megjegyzés, tapasztalat:
Az Úr Jézus nevelésében nem szokatlan dolog az, hogy ha úgy látja, hogy egy bizonyos ponton túl már
csak kárunkra válna valami, akkor – úgy az egyén szintjén, mint csoportok esetében, - változtat a helyzeten,
vagy változtatást kér! A madáchi gondolattal szólva: „új szín” következik!
Életemben többször előfordult, hogy feladatot kaptam, nekiveselkedtem, formáltam, kialakítottam,
kidolgoztam valamit, természetesen ezt sem egyedül, hanem sok segítség, és Kegyelem kíséretében,
amelyek erősítettek, hogy jó az, amit csinálok. Azután, (talán mikor már kezdtem magam jól érezni benne,
hogy „milyen ügyes vagyok”!), azt mondta az Úr: „Most engedd el, bízd Rám a többit, újat kezdünk!”
Valami ilyesmi történik most a Szent Anna rét kapcsán is.
Megtettük, amit meglehetett tenni. Kaptunk Kegyelmeket, bíztatást, Áldást. Bemutattuk, hogy van
kitartásunk, tudunk küzdeni, hóban-fagyban és nyári hőségben egyaránt igyekezettel élni. Ez a mi tanulóidőszakunk volt! - És ekkor az Úr, Aki előre látja a dolgokat, - hogy mentse, amit eddig kialakítottunk,
és hogy nehogy kiégjünk a nagy igyekezetben, valamint, hogy megakadályozza a további, láthatatlan erők
általi ravasz rombolást, - azt mondja: „Most engedjétek el, bízzátok Rám a többit, imáitok nem vesznek
el, újat kezdünk!” Nem teszi hozzá, de valójában akkor is így van: a sok erőfeszítés után ez most
engedelmességpróba! --- A mi éppen aktuális „almafánk”!
ALÁZAT, és ENGEDELMESSÉG! =>Ez az a két OK, aminek hiánya miatt egy Főangyal, és az
Ősszülők elbuktak! Nagy hiba lenne azt gondolni, hogy az Úr e két sarkalatos pontot nem fogja most,
a Végidők idején az emberiség, / egy nemzet, / egyes csoportok, / és egyének elé próbakőként
odaállítani!
Itt és most: Az erények mellett, amit ezek alatt az embert próbáló évek alatt az Anna réten megtanultunk és
kifejlesztettünk magunkban: tudunk-e elengedni is, vagy ragaszkodunk a saját elképzelésünkhöz?
Képesek vagyunk-e úgy engedelmeskedni, ahogy Királynőnk tette az Ő sorozatos IGEN-jeivel? –
Elvégre tudnunk kellene, hiszen az Ő Népe, Boldogasszony Népe vagyunk!
És az Úr még az eddigieken is túlmegy!
Azzal, hogy Bíborosunk hivatalosan kinevezett papot állított az Engesztelők élére, az Egyházi jóváhagyás,
és az Engesztelők akarata összeér, ezzel most közelebb juthatunk az Engesztelő Kápolna felépítéséhez,
mint Mindszenty Bíboros óta valaha is volt! --- Miért?
Mert még van, még létezik Magyar Egyház, amelynek Szent István óta az Úr „Apostoli” jelzővel
ellátott küldetést adott! Istennek, és Szűzanyánknak hála, nálunk még nem indult el (csak az ajtóban
toporog!) a Jelenések Könyve szerinti „pusztító utálatosság”, ahogy az Európa más országaiban már
felütötte a fejét. --- Mennyi engesztelés, ima szólt és szól manapság is papjainkért, püspökeinkért, és külön
Erdő Péter Bíboros úrért, és amikor az Úr éppen emiatt engedelmességet kér tőlünk, akkor azt nem akarjuk
megérteni? --- Mi nem szabhatjuk meg Istennek, hogy hogyan valósítsa meg a kérésünket, de Ő
megmondhatja nekünk, hogy milyen úton-módon kívánja teljesíteni a kérésünket!
Látni kell, hogy az Úr Jézus – talán a mi imáink, kitartásunk hatására, - az egész engesztelő kérdést az
eddigieknél magasabb, tisztább szintre, az Általa való Vezetés szintjére helyezte. Ezzel Jézus az ebben
az esetben méltatlan vitáknak gátat szabott, engedelmességünkön múlik, hogy le is tudja-e zárni a
vitát, és előre lépünk-e, országos, nemzeti szinten?
Minden emberi döntés fontos! Az engesztelők csoportja, sőt az egész Nemzet is egyénekből
tevődik össze. Egy csoport, egy Nemzet haladási iránya, a benne szereplő egyének döntésének
összessége lesz.
És ebben a döntésben nem szabad elfelejteni, hogy a Mennyország csak egy irányba, és egy
Úrnak szolgálva érhető el, népi küldetésünk is csak ezen az úton teljesíthető be!
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