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ÖRVENDETES RÓZSAFÜZÉR 
 
1. TITOK – AZ ANGYALI ÜDVÖZLET 
 

„Isten elküldte Gábor angyalt Galilea Názáret nevű városába egy szűzhöz. A 
szűz egy Dávid családjából való férfinek, Józsefnek volt a jegyese és Máriának 
hívták. Az angyal bement hozzá és így köszöntötte: „Üdvöz légy, kegyelemmel 
teljes! Az Úr veled van.” E szavak hallatára Mária zavarba jött és gondolkodni 
kezdett a köszöntés értelmén. Az angyal így folytatta: „Ne félj, Mária! 
Kegyelmet találtál Istennél. Méhedben fogansz és fiút szülsz. Jézusnak fogod 
hívni. Nagy lesz ő: a Magasságbelinek Fia. Az Úristen neki adja atyjának, 
Dávidnak trónját. Uralkodni fog Jákob házában mindörökké és királyságának 
nem lesz vége.” Mária erre megkérdezte az angyalt: „Hogyan történik meg ez, 
hiszen férfit nem ismerek?” Az angyal ezt válaszolta: „A Szentlélek száll rád és a 
Magasságbeli ereje borít el. Ezért a születendő szent is Isten Fia lesz. Rokonod, 
Erzsébet is fiat fogant öregségében s már hatodik hónapjában van, bár 
magtalannak tartják az emberek. Istennél semmi sem lehetetlen.” Mária erre 
így szólt: „Az Úr szolgáló leánya vagyok: történjék velem szavaid szerint.” Az 
angyal akkor eltávozott.” (Lk 1,26-38) 
 

CSEND 
 

A tized rózsafüzér elimádkozása: 
Miatyánk… 
Üdvözlégy Mária…  
-akit te Szent Szűz a Szentlélektől fogantál 
Dicsőség… 
 

KÖNYÖRGÉS: Istenünk, az angyali üdvözletkor a te végtelen, örök Igédet 

úgy fogadta a szeplőtelen Szűz, mint Isten szent temploma, amelyet elárasztott 
a Szentlélek fénye. Engedd, kérünk, hogy példáját követve alázattal vállaljuk 
szent akaratod teljesítését. Krisztus, a mi Urunk által. Ámen. 

 
2. TITOK – MÁRIA LÁTOGATÁSA ERZSÉBETNÉL 
 

„Azokban a napokban Mária útra kelt és a hegyek közé, Júda egyik 
városába sietett. Zakariás házába érkezve köszöntötte Erzsébetet. Alighogy 
Erzsébet meghallotta Mária köszöntését, felujjongott méhében a magzat és 
Erzsébetet eltöltötte a Szentlélek. Hangos szóval felkiáltott: „Áldottabb vagy 
te minden asszonynál és áldott a te méhednek gyümölcse! Hogyan lehet az, 
hogy Uramnak anyja jön hozzám? Amint felhangzott fülemben köszöntésed 
szava, örömtől repesett a magzat méhemben. Boldog vagy, mert hitted, hogy 
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beteljesedik mindaz, amit az Úr mondott neked.” Erre Mária így szólt: 
„Magasztalja lelkem az Urat, és szívem ujjong megváltó Istenemben, mert 
tekintetre méltatta alázatos szolgálóleányát. Íme, mostantól fogva boldognak 
hirdet engem minden nemzedék, mert nagy dolgot tett velem a Hatalmas, és 
Szent az ő Neve. Irgalma nemzedékről nemzedékre azokra száll, akik őt félik. 
Hatalmas dolgokat művelt karja erejével, szétszórta a kevélykedőket. 
Hatalmasokat levetett a trónról, és kicsinyeket felemelt. Éhezőket betöltött 
jókkal, és üresen bocsátott el gazdagokat. Felkarolta Izraelt, az ő szolgáját, 
megemlékezve irgalmasságáról, amint megmondta atyáinknak, Ábrahámnak 
és utódainak mindörökre.” Mária mintegy három hónapig maradt nála, azután 
visszatért otthonába.” (Lk 1,39-56) 
 

CSEND 
 

A tized rózsafüzér elimádkozása: 
Miatyánk… 
Üdvözlégy Mária…  
-akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál 
Dicsőség… 
 

KÖNYÖRGÉS: Mindenható, örök Isten, a te sugallatodra indult útnak a 

Boldogságos Szűz Mária, hogy szent Fiadat méhében hordozva, Erzsébetet 
meglátogassa. Add, hogy a Szentlélek indításait hűségesen kövessük, és 
Máriával együtt mindig magasztaljunk téged. Krisztus, a mi Urunk által. Ámen. 

 
3. TITOK – JÉZUS SZÜLETÉSE 
 

„József elment Galilea Názáret nevű városából Dávid városába, a júdeai 
Betlehembe, hogy följegyeztesse magát Máriával, eljegyzett feleségével, aki 
áldott állapotban volt. Miközben ott voltak, elérkezett Mária szülésének napja. 
Megszülte elsőszülött fiát, pólyába takarta őt és jászolba fektette, mert nem 
kaptak helyet a szálláson. Azon a vidéken pásztorok tanyáztak, és őrizték 
nyájukat az éjszakában. Egyszer csak ott termett mellettük az Úr angyala, és 
az Isten fényessége beragyogta őket. Nagyon megijedtek. De az angyal ezt 
mondta nekik: „Ne féljetek! Íme, nagy örömet hirdetek nektek és az egész 
népnek: ma született az Üdvözítő Dávid városában. Ő az Úr Krisztus. Ez lesz a 
jel számotokra: találni fogtok egy kisdedet pólyába takarva és jászolba 
fektetve.” Hirtelen nagy mennyei sereg vette körül az angyalt, és így dicsérte 
Istent: „Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség a jóakaratú 
embereknek!” Miután az angyalok visszatértek a mennybe, a pásztorok így 
biztatták egymást: „Menjünk át Betlehembe, hogy lássuk a történteket, 
amelyeket az Úr hírül adott nekünk.” Odasiettek és megtalálták Máriát, 
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Józsefet és a jászolban fekvő kisdedet. Miután látták, elbeszélték azt is, amit 
már előbb megtudtak a gyermekről. Aki csak hallotta, csodálkozott a 
pásztorok elbeszélésén. Mária pedig szívébe véste szavaikat, és el-
elgondolkodott rajtuk. A pásztorok pedig hazatértek, magasztalták és 
dicsérték Istent mindazért, amit úgy láttak és hallottak, ahogy az angyal előre 
elmondta nekik.” (Lk 2,4-20) 
 

CSEND 
 

A tized rózsafüzér elimádkozása: 
Miatyánk… 
Üdvözlégy Mária…  
-akit te Szent Szűz a világra szültél 
Dicsőség… 
 
 

KÖNYÖRGÉS: Mindenható, örök Isten, te új fényességet árasztottál reánk, 
amikor Fiad eljött közénk, és világra születve a Szent Szűztől, emberi testében 
a mi sorsunkat vállalta. Kérünk, tégy méltóvá minket, hogy részesei legyünk az 
ő mennyei dicsőségének. Krisztus, a mi Urunk által. Ámen. 

 
4. TITOK – JÉZUS BEMUTATÁSA A TEMPLOMBAN 

 

„Amikor elteltek a mózesi törvényben megszabott tisztulás napjai, 
Jeruzsálembe vitték, hogy bemutassák az Úrnak. Amint az Úr törvényében 
írva van: „Minden elsőszülött fiúgyermek az Úrnak legyen szentelve.” Be 
akarták mutatni az Úr törvényében rendelt áldozatot is: „Egy pár gerlicét vagy 
két galambfiókát.” Élt Jeruzsálemben egy Simeon nevű, igaz és istenfélő 
ember. Várta Izrael vigaszát és a Szentlélek lakott benne. Kinyilatkoztatást 
kapott a Szentlélektől, hogy nem hal meg, amíg meg nem látja az Úr 
Felkentjét. A Lélek ösztönzésére a templomba ment. Amikor szülei bevitték a 
gyermek Jézust, hogy a törvény rendelése szerint tegyenek vele, karjába 
vette és e szavakkal áldotta Istent: „Bocsásd el most szolgádat, Uram, szavaid 
szerint békességben, mert már látták szemeim az üdvösséget, melyet minden 
nép számára készítettél: világosságul a pogányok megvilágosítására és 
dicsőségére népednek, Izraelnek.” Atyja és anyja csodálkozva hallgatták, amit 
mondott. Simeon megáldotta őket, és így szólt anyjához, Máriához: „Sokak 
romlására és feltámadására lesz ő Izraelben: jel, melynek ellene mondanak; 
és a te lelkedet is tőr járja át, hogy megnyilvánuljon sok szív érzése.” Volt egy 
Anna nevű prófétaasszony, […] ő is odajött ugyanabban az órában, 
magasztalta Istent, és beszélt róla mindazoknak, akik Jeruzsálem 
megváltására vártak.” (Lk 2,22-38) 
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CSEND 
 

A tized rózsafüzér elimádkozása: 
Miatyánk… 
Üdvözlégy Mária…  
-akit te Szent Szűz a templomban bemutattál 
Dicsőség… 
 
 

KÖNYÖRGÉS: Mindenható, örök Isten, egyszülött Fiadat emberi testünk 

valóságában mutatták be templomodban. Tisztítsd meg szívünket, hogy méltók 
legyünk egykor mi is megjelenni előtted. Krisztus, a mi Urunk által. Ámen. 

 
5. TITOK – A 12 ÉVES JÉZUS A TEMPLOMBAN 

 

„Szülei évről-évre elmentek Jeruzsálembe a húsvét ünnepére. Amikor Jézus 
12 esztendős lett, szintén fölmentek az ünnepi szokás szerint. Az ünnepnapok 
elmúltával hazafelé indultak. A gyermek Jézus azonban Jeruzsálemben maradt, 
anélkül, hogy szülei észrevették volna. Azt gondolták, hogy az útitársaságban 
van. Már egynapi járásra voltak, mikor keresni kezdték a rokonok és ismerősök 
között. Mivel nem találták, visszatértek Jeruzsálembe és ott keresték. Három 
nap múlva ráakadtak a templomban. Ott ült a tanítók közt, hallgatta és 
kérdezte őket. Hallgatói mindnyájan csodálkoztak okosságán és feleletein. 
Mikor megpillantották, nagyon meglepődtek. Anyja így szólt hozzá: „Fiam! Miért 
tetted ezt velünk? Látod, atyád és én bánkódva kerestünk.” „Miért kerestetek?” 
–kérdezte. „Nem tudtátok, hogy Atyám házában kell lennem?” De ők nem 
értették, hogy mit akart ezzel mondani. Akkor hazatért velük Názáretbe és 
engedelmeskedett nekik. Anyja szívébe véste ezeket a dolgokat. Jézus pedig 
növekedett bölcsességben, korban és kedvességben Isten és az emberek előtt.” 
(Lk 2,41-52) 

CSEND 
 
A tized rózsafüzér elimádkozása: 
Miatyánk… 
Üdvözlégy Mária…  
-akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál 
Dicsőség… 
 

KÖNYÖRGÉS: Istenünk, te ragyogó példaképnek állítod elénk a Szent 

Családot, segíts, hogy nyomukban járjunk, gyakoroljuk a családi élet erényeit, 
mindig egyek maradjunk a szeretetben, és így atyai házadban örvendezzünk 
örök jutalmadnak. Krisztus, a mi Urunk által. Ámen. 
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A VILÁGOSSÁG RÓZSAFÜZÉRE 
 
1. TITOK – JÉZUS MEGKERESZTELKEDÉSE 
 

„Akkor Jézus Galileából Jánoshoz ment a Jordán mellé, hogy megkeresztel-
kedjék. János azonban igyekezett visszatartani őt: „Nekem van szükségem a te 
keresztségedre, mondta, és te jössz énhozzám?” Jézus így felelt: „Hagyd el ezt 
most! Úgy illik, hogy teljesítsük mindazt, ami méltányos.” Erre odaengedte. 
Megkeresztelkedése után Jézus azonnal feljött a vízből, és íme, az ég megnyílt 
neki, és látta hogy Isten Lelke galamb képében leereszkedik és rászáll. Akkor a 
mennyből ez a szózat hangzott: „Ez az én szeretett Fiam, akiben kedvem telik.” 
(Mt 3,13-17) 

CSEND 
 

A tized rózsafüzér elimádkozása: 
Miatyánk… 
Üdvözlégy Mária…  
-aki a Jordánban megkeresztelkedett 
Dicsőség… 
 

KÖNYÖRGÉS: Mindenható, örök Isten, te ünnepélyesen kinyilatkoztattad 

nekünk Krisztust mint szeretett Fiadat, amikor megkeresztelkedett a Jordán 
folyóban, és leszállt rá a Szentlélek. Add, hogy mindig kedved teljék bennünk, 
fogadott gyermekeidben, akik újjászülettünk vízből és Szentlélekből. Krisztus, a 
mi Urunk által. Ámen. 

 
2. TITOK – A KÁNAI MENYEGZŐ 
 

„Harmadnapon menyegző volt a galileai Kánában. Ott volt Jézus anyja, és 
Jézus is hivatalos volt a menyegzőre tanítványaival együtt. Amikor fogytán volt a 
bor, Jézus anyja megjegyezte: „Nincs boruk!” Jézus azt felelte neki: „Asszony, a 
mi gondunk ez? Még nem jött el az én órám!” Anyja ekkor ezt mondta a 
szolgáknak: „Tegyétek, amit mond!” Állt ott hat nagy kőkorsó, a zsidóknál 
szokásos tisztálkodásra. Mindegyik két vagy három mérős volt. Jézus 
megparancsolta nekik: „Töltsétek meg a korsókat vízzel!” Színig töltötték. Akkor 
azt mondta nekik: „Most merítsetek, és vigyetek belőle a násznagynak!” Vittek 
neki. A násznagy megízlelte a borrá vált vizet. Nem tudta honnan való, csak a 
szolgák tudták, akik a vizet merítették. A násznagy hívatta a vőlegényt, és 
szemére vetette: „Minden ember először a jó bort adja, és csak miután 
megittasodtak, akkor a kevésbé jót. Te mindeddig tartogattad a jó bort!” Ezzel 
kezdte Jézus csodatetteit a galileai Kánában. Kinyilatkoztatta dicsőségét, és 
tanítványai pedig hittek benne.” (Jn 2,1-11) 
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CSEND 
 
 

A tized rózsafüzér elimádkozása: 
Miatyánk… 
Üdvözlégy Mária…  
-aki Kánában megmutatta isteni erejét 
Dicsőség… 
 
 

KÖNYÖRGÉS: Mindenható, örök Isten, te mindig többet adsz nekünk, mint 
amit megérdemlünk és kívánhatunk. Szűz Máriát, szavadra figyelő, hűséges 
szolgálódat anyául adtad nekünk. Engedd, hogy mindig érezzük közbenjárását és 
anyai szeretetét. Krisztus, a mi Urunk által. Ámen. 

 
3. TITOK – JÉZUS ISTEN ORSZÁGÁNAK ÖRÖMHÍRÉT HIRDETI 
 

 „Jézus a Lélek erejével eltelve visszatért Galileába. Híre elterjedt az egész 
környéken. Tanított az ottani zsinagógákban és mindenki elismeréssel beszélt 
róla. Eljutott Názáretbe is, ahol nevelkedett. Szokása szerint bement 
szombaton a zsinagógába és olvasásra jelentkezett. Izajás próféta könyvét 
adták neki. Kinyitotta a könyvet és éppen arra a helyre talált, ahol ez van 
írva: „Az Úr Lelke rajtam: ő kent föl engem, hogy örömhírt vigyek a 
szegényeknek, ő küldött engem, hogy szabadulást hirdessek a foglyoknak és 
látást a vakoknak, hogy szabadulást vigyek az elnyomottaknak, és hirdessem 
az Úr kegyelmének esztendejét.” Aztán összetekerte az Írást, visszaadta a 
szolgának és leült. A zsinagógában minden szem rászegeződött. Akkor 
megszólalt: „Ma beteljesedett az Írás, amit az imént hallottatok.” Mindnyájan 
igazat adtak neki, de meglepődtek a magasztos igéken, amelyek ajkáról 
fakadtak.” (Lk 4,14-22) 
 

CSEND 
 

A tized rózsafüzér elimádkozása: 
Miatyánk… 
Üdvözlégy Mária…  
-aki meghirdette Isten Országát 
Dicsőség… 
 

KÖNYÖRGÉS: Istenünk, te mennyei kincseket készítettél azoknak, akik 

szeretnek téged. Adj szívünkbe irántad buzgó szeretetet, hogy mindenben és 
mindennél jobban szeressünk, és elnyerjük ígéreteidet, amelyek minden 
várakozásunkat felülmúlják. Krisztus, a mi Urunk által. Ámen. 
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4. TITOK – JÉZUS SZÍNEVÁLTOZÁSA 
 

„Jézus kiválasztotta Pétert, Jánost és Jakabot, és fölment velük egy hegyre 
imádkozni. Miközben imádkozott, arcának színe elváltozott, ruhája pedig fehéren 
ragyogott. Egyszerre csak két férfi beszélgetett vele: Mózes és Illés. 
Megdicsőülten jelentek meg és haláláról beszélgettek, amelynek Jeruzsálemben 
kellett bekövetkeznie. Pétert és társait elnyomta az álom. Amikor felébredtek, 
látták dicsőségét, és a mellette álló két férfit. Ezek már távozóban voltak, amikor 
Péter így szólt Jézushoz: „Mester! Jó nekünk itt lenni! Hadd csináljunk három 
sátrat: neked egyet, Mózesnek egyet és Illésnek egyet!” Nem tudta ugyanis, mit 
mondjon. Szavai közben felhő szállt le, és elborította őket. Nagyon féltek, amikor 
a felhőbe jutottak. A felhőből szózat hallatszott: „Ez az én választott Fiam, őt 
hallgassátok!”. Miközben a szózat hangzott, Jézus ismét egyedül maradt. Ők 
pedig hallgattak, és senkinek sem szóltak azokban a napokban mindarról, amit 
láttak.” (Lk 9,28-36) 
 

CSEND 
 

A tized rózsafüzér elimádkozása: 
Miatyánk… 
Üdvözlégy Mária…  
-aki a Tábor hegyén megmutatta isteni dicsőségét 
Dicsőség… 
 
 

KÖNYÖRGÉS: Istenünk, te egyszülött Fiad dicsőséges színeváltozásakor Mózes 

és Illés tanúságtételével erősítetted meg hitünk szent titkait, és csodálatos 
reménységet nyújtottál, hogy gyermekeiddé fogadsz minket. Add meg nekünk, 
hogy szeretett Fiad szavára hallgatva, társörökösei lehessünk Krisztusnak. 
Krisztus, a mi Urunk által. Ámen. 

 
5. TITOK – AZ EUCHARISZTIA ALAPÍTÁSA 
 

„Mikor eljött az ideje, asztalhoz ült a tizenkét apostolával. Így szólt hozzájuk: 
„Vágyva vágytam arra, hogy elfogyasszam veletek ezt a húsvéti vacsorát, 
mielőtt szenvedek. Mert mondom nektek: többé nem eszem ebből, amíg be 
nem teljesedik az Isten országában.” […] Aztán kenyeret vett a kezébe, hálát 
adott, megtörte, és ezekkel a szavakkal adta nekik: „Ez az én testem, mely 
értetek adatik. Ezt tegyétek az én emlékezetemre!” Ugyanígy a vacsora után 
fogta a kelyhet és így szólt: „Ez a kehely az új szövetség az én véremben, 
amely értetek kiontatik.” (Lk 22,14-16.19-20) 
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CSEND 
 
 

A tized rózsafüzér elimádkozása: 
Miatyánk… 
Üdvözlégy Mária…  
-aki az Eucharisztiában nekünk adta magát 
Dicsőség… 

 
 

KÖNYÖRGÉS: Urunk, Jézus Krisztus, te az Eucharisztiában kínszenvedésed 

emlékét hagytad ránk. Add, kérünk, tested és véred szent titkát úgy tisztelnünk, 
hogy megváltásod gyümölcsét szüntelenül élvezzük. Aki élsz és uralkodol 
mindörökkön-örökké. Ámen. 

 

FÁJDALMAS RÓZSAFÜZÉR 
 
1. TITOK – JÉZUS HALÁLFÉLELME 
 

„Aztán elindult, és szokása szerint az Olajfák hegyére ment; követték őt a 
tanítványok is. Amikor odaért, azt mondta nekik: „Imádkozzatok, hogy kísértésbe 
ne essetek!” Majd mintegy kőhajításnyira tovább ment, és térdre borulva így 
imádkozott: „Atyám! Ha lehetséges, vedd el tőlem ezt a kelyhet, de ne az én 
akaratom teljesedjék, hanem a tiéd.” Akkor megjelent neki egy angyal az égből, 
és megerősítette. Majd halálfélelem vett erőt rajta és még állhatatosabban 
imádkozott. Verejtéke, mint megannyi vércsepp hullott a földre. Aztán 
abbahagyta imádságát és tanítványaihoz ment, de a szomorúságtól kimerülten, 
alva találta őket. „Miért alszotok? – szólt rájuk, keljetek föl és imádkozzatok, hogy 
kísértésbe ne essetek!” (Lk 22,39-46) 

 
CSEND 
 

A tized rózsafüzér elimádkozása:  
Miatyánk… 
Üdvözlégy Mária…  
-aki értünk vérrel verejtékezett 
Dicsőség… 
 

KÖNYÖRGÉS: Mindenható, irgalmas Istenünk, a te akaratodból szenvedett 

Krisztus az egész világ üdvösségéért. Adj népednek nagy elhatározást, hogy 
merjen neked bemutatott élő áldozattá válni, és így beteljék szereteted 
teljességével. Krisztus, a mi Urunk által. Ámen. 



10 

2. TITOK – JÉZUST MEGOSTOROZZÁK 
 

„Kora reggel a főpapok a vénekkel és az írástudókkal együtt, vagyis az egész 
főtanács döntést hozott. Megkötözve elvezették Jézust és átadták Pilátusnak. 
Pilátus megkérdezte tőle: „Te vagy-e a zsidók királya?” „Én vagyok”, -felelte. A 
főpapok ekkor mindenféle vádat hoztak föl ellene. Pilátus ezért újra megkérdezte: 
„Semmit sem felelsz? Hallod mi mindennel vádolnak!” De Jézus nem válaszolt 
többé. Ez meglepte Pilátust. Szokásban volt, hogy az ünnep napján szabadon 
bocsássa azt a foglyot, akit kértek. Volt akkor a börtönben egy Barabás nevű, akit 
a lázadókkal együtt fogtak el, s aki a lázadás során gyilkosságot követett el. A 
nép ekkor eléje vonult, és kérte a kegyet, amit máskor is meg szokott adni. 
Pilátus megkérdezte tőlük: „Akarjátok-e, hogy szabadon bocsássam a zsidók 
királyát?” Észrevette ugyanis, hogy a főpapok irigységből adták őt a kezébe. A 
főpapok azonban felizgatták a tömeget, hogy inkább Barabást bocsássa el nekik. 
Pilátus újra megkérdezte tőlük: „Mit akartok tehát, mit tegyek a zsidók 
királyával?” Azok újra csak azt kiáltozták: „Feszítsd meg őt!” Pilátus megkérdezte 
őket: „De hát mi rosszat tett?” Azok erre még hangosabban kiáltoztak: „Feszítsd 
meg őt!” Pilátus a nép kedvére akart tenni, ezért szabadon bocsátotta Barabást, 
Jézust pedig meg-ostoroztatta, és átadta nekik, hogy feszítsék keresztre.” (Mk 
15,1-15) 

CSEND 
 

A tized rózsafüzér elimádkozása:  
Miatyánk… 
Üdvözlégy Mária…  
-akit értünk megostoroztak 
Dicsőség… 
 

KÖNYÖRGÉS: Istenünk, te szent Fiad megaláztatása által fölemelted az 

elesett világot. Adj szent örömet nekünk, akiket kiragadtál a bűn szolgaságából, 
és fogadj be egykor az örök boldogságba. Krisztus, a mi Urunk által. Ámen. 

 
3. TITOK – JÉZUST TÖVISSEL KORONÁZZÁK 
 

„Ekkor a helytartó katonái bevitték Jézust a helytartóságra, és összegyűjtötték 
köréje az egész csapatot. Levetkőztették és bíborszínű köpenyt vetettek rá. Majd 
tövisből koronát fontak, rátették a fejére és nádszálat adtak a jobb kezébe. Aztán 
térdet hajtva előtte így gúnyolták: „Üdvözlégy, zsidók királya!” Közben leköpdösték, 
és fogva a nádat, a fejét verték.” […] Pilátus ismét kiment, és azt mondta nekik: 
„Nézzétek, elétek vezetem őt. Értsétek meg végre, hogy semmi vétket sem találok 
benne.” Jézus akkor töviskoronával és bíborköpenyben kijött eléjük. Pilátus 
rámutatott: »Íme, az ember!«” (Mt 27,27-30; Jn 19,4-5) 
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CSEND 
 

 

 

A tized rózsafüzér elimádkozása: 
Miatyánk… 
Üdvözlégy Mária…  
-akit értünk tövissel megkoronáztak 
Dicsőség… 
 
 

KÖNYÖRGÉS: Mindenható Istenünk, te öröktől fogva úgy határoztál, hogy 

szeretett Fiadban, a mindenség Királyában megújítasz mindent. Add, hogy az 
egész teremtett világ megszabaduljon a bűn szolgaságától, Fölségednek 
hódoljon, és szüntelenül dicsőítsen téged. Krisztus, a mi Urunk által. Ámen. 

 
4. TITOK – JÉZUS VÁLLÁRA VESZI A KERESZTET 
 

„Pilátus kihozatta Jézust, és a bírói székbe ült azon a helyen, amelyet 
kövezett udvarnak neveznek, héberül meg Gabbatának. A húsvét 
készületnapja volt akkor, körülbelül hat óra. Így szólt a zsidókhoz: „Íme, a ti 
királyotok!” De azok így kiáltoztak: „El vele, el vele, feszítsd meg őt!” Pilátus 
megkérdezte tőlük: „A királyotokat feszítsem meg?” De a főpapok tiltakoztak: 
„Nincs királyunk, csak császárunk!” Akkor aztán kezükbe adta őt, hogy 
feszítsék meg. Azok átvették Jézust. Ő pedig keresztjét hordozva kiment az 
úgynevezett Koponyahelyre, amelyet héberül Golgotának neveznek. […] 
Miközben elvezették, megállítottak egy bizonyos Simont, Cirenéből valót, aki a 
mezőről jött, és rátették a keresztet, hogy vigye Jézus után. A nép és az 
asszonyok nagy sokasága követte őt, jajgattak és sírtak miatta. […] Vittek 
vele két kivégzésre ítélt gonosztevőt is.”  
(Jn 19,13-17; Lk 23,26-27.32) 

 
CSEND 
 

A tized rózsafüzér elimádkozása: 
Miatyánk… 
Üdvözlégy Mária…  
-aki értünk a keresztet hordozta 
Dicsőség… 
 

KÖNYÖRGÉS: Istenünk, tanulva Fiad szenvedésének példájából, kérünk, tégy 

minket mindenkor alkalmassá arra, hogy hordozzuk az ő édes igáját. Krisztus, a 
mi Urunk által. Ámen. 
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5. TITOK – JÉZUS MEGHAL A KERESZTEN 
 

„Mikor arra a helyre értek, amelynek Koponyahely a neve, keresztre feszítették. 
Ugyanígy a gonosztevőket is, az egyiket jobbról, a másikat balról. Jézus akkor 
fölkiáltott: „Atyám! Bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit tesznek.” A ruháit 
elosztották, és sorsot vetettek rájuk. A nép bámészkodva állt ott, a főtanács 
emberei pedig így gúnyolták őt: „Másokat megmentett, mentse meg most magát, 
ha ő a Krisztus, az Isten választottja!” A katonák is gúnyolták őt. Odamentek, 
ecettel kínálták, és azt mondták: „Ha te vagy a zsidók királya, szabadítsd meg 
magadat!” Feje fölé egy görög, latin és héber nyelven írt táblát tettek: „Ez a zsidók 
királya.” […] A hatodik óra körül sötétség támadt az egész földön, kilenc óráig. A 
nap elsötétedett, a templom függönye középen kettéhasadt. Jézus akkor hangosan 
felkiáltott: „Atyám! Kezedbe ajánlom lelkemet!” Ezekkel a szavakkal kilehelte a 
lelkét. A történteket látva a százados Istent magasztalva mondta: „Ez az ember 
valóban igaz volt.” Az egész sokaság, amely ott volt e jelenetnél és szemtanúja volt 
a történteknek, mellét verve ment haza. Jézus ismerősei pedig, köztük az 
asszonyok is, akik Galileából kísérték el, távolabb állva szemlélték mindezt.” (Lk 
23,33-38.44-49) 

CSEND 
 

A tized rózsafüzér elimádkozása: 
Miatyánk… 
Üdvözlégy Mária…  
-akit értünk keresztre feszítettek 
Dicsőség… 
 

KÖNYÖRGÉS: Urunk, Jézus Krisztus, te az emberek felé tártad karodat a 

keresztfán. Tedd elfogadhatóvá jó cselekedeteinket, és add, hogy hirdessük 
megváltásod művét az egész világon. Aki élsz és uralkodol midörökkön-örökké. 
Ámen. 
 

DICSŐSÉGES RÓZSAFÜZÉR 
 
1. TITOK – JÉZUS FELTÁMADÁSA 
 

«Szombat elmúltával, a hét első napjára virradóra, elment Mária Magdolna és a 
másik Mária, hogy megnézze a sírt. Akkor nagy földrengés támadt: az Úr angyala 
leszállt az égből, odament, elhengerítette a követ és ráült. Tekintete olyan volt, 
mint a villám, és ruhája, mint a hó. Az őrök tőle való félelmükben halálra rémültek. 
Az angyal így szólt az asszonyokhoz: „Ne féljetek! Tudom, Jézust keresitek, akit 
keresztre feszítettek. Nincs itt, feltámadt, amint megmondta. Jöjjetek, nézzétek 
meg a helyet, ahol nyugodott. Most siessetek és vigyétek hírül tanítványainak: 
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Föltámadt halottaiból, és előttetek megy Galileába. Ott majd viszontlátjátok. Ezzel 
mindent elmondtam.” Félelemmel, de még nagyobb örömmel eltelve gyorsan 
elhagyták a sírt, és siettek, hogy megvigyék a hírt tanítványoknak. Egyszerre csak 
Jézus jött szembe velük és így köszöntötte őket: „Üdv nektek!” Odafutottak és 
leborulva előtte átkarolták lábait. Jézus így szólt: „Ne féljetek! Menjetek, vigyétek 
hírül testvéreimnek, hogy térjenek vissza Galileába: ott majd viszontlátnak.”» (Mt 
28,1-10) 

CSEND 
 

A tized rózsafüzér elimádkozása: 
Miatyánk… 
Üdvözlégy Mária…  
-aki a halálból föltámadt 
Dicsőség… 
 
 

KÖNYÖRGÉS: Istenünk, te Krisztus feltámadásával visszaszerezted nekünk az 
örök életet. Add népednek, hogy erős hittel, teljes reménységgel és kétkedés 
nélkül várjuk mindannak megvalósulását, aminek beteljesülését megígérted. 
Krisztus, a mi Urunk által. Ámen. 

 
2. TITOK – JÉZUS MENNYBEMENETELE 
 

«A tizenegy tanítvány elment Galileába, arra a hegyre, ahova Jézus rendelte 
őket. Amint meglátták, leborultak előtte, bár néhányan előzőleg kételkedtek. 
Jézus hozzájuk lépett és így szólt: „Én kaptam minden hatalmat a mennyben és 
a földön. Menjetek tehát, és tegyetek tanítványommá minden népet. 
Kereszteljétek meg őket az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevében, és tanítsátok 
őket mindannak megtartására, amit parancsoltam nektek! Íme, én veletek 
vagyok mindennap, a világ végéig!” […] E szavak után szemük láttára 
felemelkedett, és felhő takarta el őt szemük elől. Miközben merően nézték, 
miként száll az égbe, egyszerre csak két fehérruhás férfi termett mellettük. 
„Galileai férfiak, -szólították meg őket,- mit álltok itt égreemelt szemekkel? Ez a 
Jézus, aki közületek fölment a mennybe, úgy jön el ismét, ahogy szemetek 
láttára a mennybe szállt.”» (Mt 28,16-20; ApCsel 1,9-11) 

CSEND 
 

A tized rózsafüzér elimádkozása: 
Miatyánk… 
Üdvözlégy Mária…  
-aki a mennybe fölment 
Dicsőség… 
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KÖNYÖRGÉS: Urunk, Istenünk, hallgass jóságosan kérésünkre. Hittel valljuk, 

hogy Megváltónk veled van a mennyei dicsőségben. Engedd éreznünk, hogy 
ugyanígy velünk marad ígérete szerint a világ végéig. Krisztus, a mi Urunk által. 
Ámen. 

 
3. TITOK – A SZENTLÉLEK ELJÖVETELE 
 

«Mikor elérkezett Pünkösd napja, mindannyian együtt voltak ugyanazon a 
helyen. Hirtelen, mintha csak heves szélvész közeledett volna, zaj támadt az 
égből és egészen betöltötte a házat, ahol összegyűltek. Majd pedig szétoszló, 
tüzes nyelvek lobbantak föl előttük, és leereszkedtek mindegyikükre. 
Valamennyien elteltek Szentlélekkel és különféle nyelveken kezdtek beszélni, 
amint a Szentlélek szólásra indította őket. Ezidőtájt az ég alatt található 
mindenféle nemzetből tartózkodtak istenfélő zsidók Jeruzsálemben. Mikor ez a 
zaj támadt, tömeg verődött össze, és megzavarodott, mivel mindenki a tulajdon 
nyelvén hallotta beszélni őket. Meglepődtek, és álmélkodva mondták: „Ugye 
ezek, akik beszélnek, mindnyájan Galileából valók? Hogyan hallhatja akkor 
mindegyikünk a saját anyanyelvét?”» (ApCsel 2,1-9) 

CSEND 
 

A tized rózsafüzér elimádkozása: 
Miatyánk… 
Üdvözlégy Mária…  
-aki nekünk a Szentlelket elküldötte 
Dicsőség… 
 

KÖNYÖRGÉS: Irgalmas Istenünk, tekints jóságosan Egyházadra, amelyet a 

Szentlélek gyűjtött össze. Add, hogy tiszta szándék vezessen minket, és 
egymással egyetértésben éljünk. Krisztus, a mi Urunk által. Ámen. 

 
 
 
4. TITOK – MÁRIA MENNYBEVÉTELE 
 

„Pillanatnyi, könnyű szenvedésünk a mennyei dicsőség túláradó, örök 
mértékét szerzi meg számunkra. Csak ne a láthatóra, hanem a láthatatlanra 
szegezzük tekintetünket. A látható ugyanis ideigtartó, a láthatatlan viszont 
örök. Tudjuk ugyanis, hogy ha földi sátrunk leomlik, Istentől kapunk lakóházat: 
örök hajlékot a mennyben, amit nem emberkéz alkotott. Ezért is sóhajtozunk 
itt, mert mennyei hajlékunkat óhajtjuk felölteni.” (2Kor 4,17-5,2) 
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CSEND 
 

A tized rózsafüzér elimádkozása: 
Miatyánk… 
Üdvözlégy Mária…  
-aki téged Szent Szűz a mennybe fölvett 
Dicsőség… 
 

KÖNYÖRGÉS: Mindenható, örök Isten, te a Szeplőtelen Szűz Máriát, Fiad 

édesanyját testével-lelkével az örök dicsőségbe emelted. Add, hogy mindenkor 
az odafönt valókra törekedjünk, és egykor vele együtt részesei lehessünk 
dicsőségednek. Krisztus, a mi Urunk által. Ámen. 

 
5. TITOK – MÁRIA A MENNYORSZÁG KIRÁLYNŐJE 
 

„A mennyben megnyílt Isten temploma, és a templomban láthatóvá lett a 
szövetség szekrénye. Villámlás, csattogás, mennydörgés, földrengés és nagy 
jégeső támadt. Az égen nagy jel tűnt fel: egy asszony, akinek öltözete a nap 
volt, lába alatt a hold, és a fején tizenkét csillagból álló korona. Mivel áldott 
állapotban volt, fájdalmában és szülési gyötrelmében kiáltozott. Akkor egy 
másik jel tűnt fel az égen: egy nagy, tűzvörös sárkány. A sárkány a vajúdó 
asszony elé állt, hogy amint megszül, felfalja gyermekét. Az fiúgyermeket szült, 
aki vasvesszővel kormányozza az összes nemzetet. A gyermeket elragadták, és 
Isten trónjához vitték. Az asszony pedig a pusztába menekült, ahol Istentől 
elkészített helye volt.” (Jel 11,19-12,3.4b-6) 

CSEND 
 

A tized rózsafüzér elimádkozása: 
Miatyánk… 
Üdvözlégy Mária…  
-aki téged Szent Szűz a mennyben megkoronázott 
Dicsőség… 
 

KÖNYÖRGÉS: Istenünk, te anyánkká és királynőnkké 

tetted Fiad édesanyját. Tekints hathatós közbenjárására, és engedd, hogy 
mennyei országodban elnyerjük a gyermekeidnek megígért dicsőséget. Krisztus, 
a mi Urunk által. Ámen. 
 

ZÁRÓ IMÁDSÁG: Színed előtt imádkozva, Istenünk, kérve kérjük irgalmadat: 

add, hogy szívünkben mindig arról elmélkedjünk, amit ajkunkkal mondunk. A 
mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel 
egységben, Isten mindörökkön-örökké. Ámen. 
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A RÓZSAFÜZÉR IDŐBELI ELOSZTÁSA 

 
Naponta el lehet imádkozni a teljes rózsafüzért, ahogy ezt sokan meg is 

teszik. Sok szemlélődő lélek napjait a rózsafüzér tölti meg imádsággal, és 
társa az idővel bőségesen rendelkező öregeknek és betegeknek. De 
nyilvánvaló – s ha a világosság titkait is hozzávesszük, még inkább –, hogy 
sokan csak egy-egy részét tudják elimádkozni naponta, heti beosztásban. E 
heti beosztás lelki sajátosságot ad az egyes napoknak, a liturgiához 
hasonlóan, mely az év egyes szakaszait tudja megszínezni. 

A hétfő és a szombat az örvendetes titkok napja, a kedd és a péntek a 
fájdalmas titkoké, a szerda és a vasárnap a dicsőséges titkoké, a csütörtök a 
világosság titkainak napja. 

 

(II. János Pál pápa: Rosarium Virginis Mariae, 38.p.) 
 
 

IMÁDSÁGOK 
 

 
MIATYÁNK 
Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved; jöjjön el a 
te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. 
Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma; és bocsásd meg vétkeinket, 
miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek; és ne vígy minket 
kísértésbe; de szabadíts meg a gonosztól. Ámen. 
 
ÜDVÖZLÉGY (10X) 
Üdvöz légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van teveled. Áldott vagy te az 
asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. 
Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent Anyja, imádkozzál érettünk, 
bűnösökért most és halálunk óráján. Ámen. 
 
DICSŐSÉG  
Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek. Miképpen kezdetben, most 
és mindörökké. Ámen. 

Erdőkertesi Római Katolikus Egyházközség. 2003. 


