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RÓZSAFÜZÉR IMA 
 

Az angyalok minden rózsafüzér imát a mi kéréseinkkel és köszönetnyilvánításainkkal 
együtt a Szűz Anyához visznek. 

 
A rózsafüzér ima úgy fejti ki hatását, hogy a bensőkben béke és harmónia van, mely 

lelkünket betölti és más embereknek is segítséget nyújt. 
 

Amikor A Szűz Anyára akarunk rábízni valamit, foglaljuk kéréseinket,  panaszainkat 
össze saját szavainkkal, hiszen senki sem tudja azokat őszintébben kifejezni, mint mi 
saját magunk. 

 
Mária  a  szívünkben lakozik és  ismeri a  mi  szükségleteinket, és  akkor 
fohászkodunk, hozzá, amikor 

 
  egy különösen nagy terhelésnek  vagyunk kitéve, és ezért erőtlennek érezzük 

magunkat, 
  elviselhetetlen félelmek kínoznak bennünket és nem találunk kiutat, 

  elveszítettünk egy számunkra kedves embert, vagy szomorúságban  élünk, 

  egyedül vagyunk, esetleg nincsenek barátaink, 

  betegek vagyunk és /vagy fájdalmakat kel elszenvednünk, 

  egy  általunk szeretett  ember  számára szeretnénk  segítséget kérni, vagy 
azokért, akik kihívások elé állítottak bennünket 

 
Mária Te vagy a fül, ami meghallja lelkemet 
Mária Te vagy az út, amely bensőmbe vezet, 
Mária Te vagy a nyugalom, ami erőt ad nekem. 
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Útmutatás a Rózsafüzér imádkozásához 
 

Vegyük a kezünkbe a rózsafüzért úgy, hogy a keresztnél kezdjük el az imádkozást. 
Ezután Rózsánként vagy gyöngyönként mondjunk el a megfelelő imát. 

 
Sorrend: 
Kereszt 1 x Hiszek egy 
Gyöngy/ Rózsa 1 x Mi atyánk  vagy Üdvözlégy Mária 

 

Közepes Rózsafüzér ima 
1  x Hiszek egy 
1  x Miatyánk 
3  x Üdvözlégy Mária 
1  x Miatyánk 
10 x Üdvözlégy Mária 
1  x Miatyánk 
10 x Üdvözlégy Mária 
1  x Miatyánk 
10 x Üdvözlégy Mária 
1  x Miatyánk 
10 x Üdvözlégy Mária 
1  x Miatyánk 
10 x Üdvözlégy  Mária 
Záró ima 

 

 
 

Hiszek egy 
 

Hiszek egy Istenben 
Mindenható Atyában 

Az Univerzum teremtőjében, 
És Krisztusban, az Ő fiában, 

A Szentlélekben, 
Aki Bennem Lakozik, 

És angyalaiban, 
Akik vezetnek és óvnak engem 

Most és mindörökké. 
És hiszek Máriában, az angyalok királynőjében, 

Az egyetlen Jézus anyjában. 
És az egyetemes egyházban 

Hiszek az Atyához való visszatérésben, 
És az Ő Fényében, mely bennem van. 

Az Atya és én egyek vagyunk, 
Egyek az Univerzummal, 

Egyek minden teremtményével. 
Mindörökké 

Ámen 
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Miatyánk 
 

Mi Atyánk, Univerzum teremtője, aki bennünk vagy. 

Tetteimmel akarom dicsőíteni a neved, 

Új birodalmad bennem és általam jöjjön létre, 
Akaratod testem és szellemem által valósuljon meg. 

Szellemünk és testünk mindennapi eledelét add meg nekünk ma, 

És bocsásd meg a tévedéseinket, mert mi nem tudjuk, mit cselekszünk, 
És ahogy mi is megbocsátjuk az emberek tévedéseit. 
És angyalaid által vezess minket a felismerés útjára. 

Mert Tiéd az Univerzum, 
És a Szeretet, 

És a Fény 
Mindörökké 

Ámen 
 

 
 

Üdvözlégy Mária 
 

 

Üdvözlégy Mária malaszttal teljes. 

Az Úr van Teveled. 
Áldott vagy az asszonyok között, 

És áldott a Te méhednek gyümölcse, Jézus, 
Aki a szeretetet bennünk fellobbantotta. 

Mária, Istennek szent anyja, 
Szívemnek királynője, Imádkozzál 

érettünk tudatlanokért Most és 
szenvedésünk órájában. Terítsd 

ránk védelmező köpenyed 
Oltalmul és menedékül nekünk. 

 

 
Záró ima 

 

 

Dicsőség legyen az Atyának és a Fiúnak és a Szent Léleknek. 

Ahogy az kezdetben volt, úgy, most és mindörökkön-örökké. 
Ámen. 
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