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Mária, Édesanyám,

IMÁDKOZZA A RÓZSAFÜZÉRT

örömteli szívvel jövök
ma Hozzád,
hogy egészen Neked ajándékozzam a szívemet.
Neked adok mindent, amim van és amit teszek,
az egész életemet.
Tehozzád akarok hozni mindenkit,
akit a szívemben hordozok:
a szüleimet, testvéreimet, minden barátomat,
de azokat is, akik megbántottak.
Légy Te a mi Édesanyánk,
oltalmazz és áldj meg minket.
Mint gyermeked, Édesanyámként akarlak
szeretni és hűségesen imádkozni.
Minden nap gondolni akarok arra,
hogy a Tiéd vagyok.
Édesanyám, a Tiéd vagyok,
most és mindörökre.

Az egységért és a békéért

Általad és Veled akarok mindörökre egészen

Para sa pagkakaisa at kapayapaan

Jézusé lenni.

Sa ika-18 ng Oktubre

Amen.

Október 18-án

Rózsafűzer
1. Keresztet vetünk
2. Apostoli Hitvallás
3. Egy Miatyánk
4. Három üdvözlégy Mária
5. Dicsőség
6. Öt titok
- Miatyánk
- Tíz Üdvözlégy,
- Dicsőség

A keresztvetés
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.

Apostoli hitvallás
Hiszek egy Istenben, mindenható
Atyában, mennynek és földnek
Teremtőjében. És Jézus Krisztusban, az Ő egyszülött Fiában, a mi
Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától,
szenvedett Poncius Pilátus alatt;
megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak
közül, fölment a mennybe, ott ül
a mindenható Atyaisten jobbján;
onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben. Hiszem
az katolikus anyaszentegyházat,
a szentek közösségét, a bűnök
bocsánatát, a test feltámadását és
az örök életet. Ámen.

Örvendetes rózsafüzér gyermekeknek

A Szentháromság dicsőítése
Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és
a Szentléleknek. Miképpen kezdetben,
most és mindörökké.
Ámen.

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 bocsássd meg vétkeinket,
miképpen mi is megbocsájtunk az
ellenünk vétkezőknek, és ne vígy
minket kisértésbe, de szabadíts
meg a gonosztól. Mert Tied az
Ország, a hatalom és a dicsőség
mindörrökké. Ámen.

Üdvözlégy Mária
Üdvözlégy 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.

Három Üdvözlégy Mária
1. aki hitünket növelje.
2. aki reményünket erősítse.
3. aki szeretetünket tökéletesítse

1. Jézus, akit Te, szent Szűz, a Szentlélektől fogantál.
Isten elküldte Gábor főangyalt Názáretbe Máriához, hogy megkérdezze,
szeretne-e Jézus édesanyja lenni.
Az angyal elmagyarázta neki, hogy
maga Isten lesz a gyermek édesapja.
Mária hitte, hogy Isten mindent megtehet, így „Igen“-t mondott.
Szűzanya, kérünk, ajándékozd nekünk a te hitedet, hogy megtanuljunk
mindig Istenre hallgatni és megtenni
mindent, amire csak kér bennünket.
2. Jézus, akit Te, szent Szűz, Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
Gábor főangyal azt is elmondta Máriának, hogy rokona, Erzsébet is
gyermeket vár. Erre Mária azonnal
útnak indult, hogy segítsen neki.
Amint köszöntötték egymást, Erzsébet megérezte, hogy megmozdult
méhében a gyermek. A Szentlélek
megvilágosította Erzsébetet, így felismerte a Szűzanya titkát, és örömében felkiáltott: „Boldog vagy, Mária, mert hittél.“ Szűzanya, kérünk,
segítsd a misszionáriusokat, akik Istenhez akarják vezetni az embereket.
Add, hogy nyitott szívekre találjanak,
amelyek örömmel fogadják Jézus
örömhírét és hisznek benne.
3. Jézus, akit Te, szent Szűz, (Betlehemben) a világra szültél.
Amikor József és Mária Betlehembe
érkeztek, egy istállóban kellett éjszakázniuk, mert a szállóban nem akadt
hely számukra. Ott született meg a
kis Jézus. Elsőként a pásztorok jöttek hódolni a Gyermek előtt. Angyalok vitték nekik hírül, hogy megszületett a Messiás, az Üdvözítő.

Szűzanya, kérünk, segítsd a gyermekeket és családokat, akiknek
nincs otthonuk, mert háború vagy
természeti csapás miatt elvesztették. Küldj embereket, akik gondoskodnak róluk és Isten békéjét viszik
nekik.
4. Jézus, akit Te, szent Szűz, a templomban bemutattál
Negyven nappal később József és
Mária felvitték a KisJézust a jeruzsálemi templomba, a zsidó előírások
szerint. Akkor eljött a templomba
Simeon, egy idős, szentéletű férfi. A
Szentlélek megadta neki, hogy felismerje, ki ez a Gyermek. Nagyon boldogan vette karjába Jézust és hangosan mondta: „Szemem látta az
Üdvösséget, a Világosságot, amely
mindenkit megvilágít.“ Úr Jézus,
azokért az emberekért kérünk, akik
még nem ismernek. Add meg nekik,
hogy halljanak Rólad és megértsék,
hogy egyedül Te vagy a világ Világossága és Üdvössége.
5. Jézus, akit Te, szent Szűz, a templomban megtaláltál.
Amikor Jézus 12 éves volt, Húsvét ünnepére felment szüleivel a
jeruzsálemi templomba. Ott maradt és az írástudóknak Istenről, az
Atyjáról beszélt. Eközben Mária és
József elindultak hazafelé. Egyszercsak észrevették, hogy Jézus
nincs a csoportban, amely elindult
haza, Názáretbe. Aggódva keresték,
mígcsak meg nem találták. Mennyei
Atyánk, azokért a szülőkért kérünk,
akik elvesztették gyermeküket, akik
gyermekükért aggódnak, akik gyermeket várnak és sorsa miatt aggódnak. Segíts, hogy tudjanak bízni
abban, hogy Te minden helyzetben
mellettük állsz.

