
A n g y a l - r ó z s a f ü z é r 
 

 
    Ezt a rózsafűzért október  2.-ára és az angyal ünnepekre kaptuk Most 
azonban az az üzenet jött, hogy különösen kérjük az angyalok segítségét és az 
angyalok tiszteletét Magyarország számára. Erre ez a rózsafüzér nagyon 
alkalmas. 
             
Hiszekegyhez csatolva imádkozzuk: 

 
Erősen és rendíthetetlenül hiszek ISTENEM az angyalok, a TE 
szolgáid létében, erejében és segítségében. 
 
A Miatyánk helyett: 

 
Add nekünk URUNK, mennyei seregeid segítségét, hogy 
védelmzzenek a gonosz ellenség borzalmas támadásaitól, és a mi 
URUNK drága szent Vére és a Boldogságos Szűz Mária 
közbenjárására minden bajtól megszabadítva, Téged újból békén 
szolgálhassunk. 
 
A Dicsőség helyett mondjuk a háromszor szent angyalimát: 

 
Szent ISTEN, szent ERŐS, szent HALHATATLAN, könyörülj 
rajtunk! 
 
A kis szemekre imádkozzuk: 

 
1.Szent Őrangyalok, siessetek segítségünkre a Szentháromság Egy 
Isten, a mi URUNK  JEZUS KRISZTUS szentséges Vére és a 
Szeplőtelen Fogantatás nevében! 
2. Szent Mihály Arkangyal, siess segítségünkre...  
3. Szent Gábor Arkangyal, siess segítségünkre... 
4. Szent Rafael Arkangyal, siess segítségünkre... 
5. Szent Angyalok és minden Mennyei Serege.k, siessetek 
segítségünkre...  
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