SZENTÓRA
1. Keresztvetés ötször
AZ ATYA, A FIÚ ÉS A SZENTLÉLEK NEVÉBEN ÁMEN.
2. Gonoszűző
Krisztus megváltott minket, megtörte a gonosz hatalmát !
Ezért mondhatom:
" Jézus nevében és Mária nevében megparancsolom, nektek gonosz lelkek: Távozzatok
és ne merészeljetek visszajönni, minket megkísérteni és nekünk ártani. "

tőlünk

Jézus! Mária! Szent József ! /3-szor / Szent Mihály, segíts bennünket ! Szent őrangyalok,
őrizzetek meg bennünket a gonosz ellenség cselvetéseitől ! Ámen.
Az Atya áldása, a Fiú szeretete és a Szentlélek ereje, Mária anyai oltalma, a szent angyalok
segítsége és minden Szentek közbenjárása legyen velünk és kísérjen bennünket
mindenhol és mindörökké. Ámen.

3. Litánia Mária Szeplőtelen Szívéről
Uram, irgalmazz nekünk ! Krisztus, kegyelmez nekünk !
Uram, irgalmazz nekünk ! Krisztus, hallgass minket !
Krisztus, hallgass meg minket !

( A hívek megismétlik. )

Mennyei Atyaisten ! Irgalmazz nekünk !
Megváltó Fiúisten ! Irgalmazz nekünk !
Szentlélek Úristen ! Irgalmazz nekünk !
Szentháromság Egyisten ! Irgalmazz nekünk !
Mária Szíve,
Mária Szíve,
Mária Szíve,
Mária Szíve,
Mária Szíve,
Mária Szíve,
Mária Szíve,
Mária Szíve,
Mária Szíve,
Mária Szíve,
Mária Szíve,
Mária Szíve,
Mária Szíve,
Mária Szíve,
Mária Szíve,
Mária Szíve,

az Isten Szívének mintájára alkotott Szív,
a Szeplőtelenül Fogantatottnak Szíve,
a Szentlélek méltó lakhelye,
az örök Bölcsesség Anyjának Szíve,
a szép Szeretet Anyjának Szíve,
az Isteni Ige Anyjának Szíve,
a halálnál is erősebb Szív a szeretetben,
a fájdalmak tőreivel átdöfött Szív,
a kereszt alatt Jézussal egyesült, megfeszített Szív,
Jézus Szívének képmása,
Jézus Szívének gyönyörűsége,
a szentség kincsesháza,
a minden kegyelem Közvetítőjének Szíve ,
a bűnösök menedéke,
szomorkodók erőssége,
elhagyatottak vigasztalója,
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Könyörögj érettünk !
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

Mária Szíve,
Mária Szíve,
Mária Szíve,
Mária Szíve,
Mária Szíve,
Mária Szíve,
Mária Szíve,
Mária Szíve,
Mária Szíve,

csüggedők felemelője,
Könyörögj érettünk !
üldözöttek menedéke és bátorítója,
"
"
haldoklók reménye,
"
"
a szorongatottak mentsvára,
"
"
az Egyház védelme a sötétség elleni harcban,
"
"
az okosság lakhelye, amely minden tévtanítást szertefoszlat , "
"
az egész világ Királynőjének dicsőséges Szíve,
"
"
Anyánk Szíve,
"
"
minden dicséretre méltó Szív ,
"
"

Isten Báránya, Te elveszed a világ bűneit, Kegyelmezz nekünk !
Isten Báránya, Te elveszed a világ bűneit, Hallgass meg minket !
Isten Báránya, Te elveszed a világ bűneit, Irgalmazz nekünk !
Imádkozzál érettünk Istennek Szent Anyja, hogy az isteni Tűz, amely a Te Szívedet
kimondhatatlanul betöltötte, a mi szívünket is lángra gyújtsa !
Könyörögjünk ! Mindenható Örök Isten ! Te a Boldogságos Szűz Mária Szívében
a Szentlélek méltó lakhelyét készítetted el, add meg nekünk és mindenkinek
aki - Mária Szeplőtelen Szívét - tiszteli a kegyelmet,
hogy Hozzá mindig hasonlóbbakká váljunk.
Kérjük ezt Krisztus, a mi Urunk által.
Ámen.

4. Litánia Jézus Szent Szívéről
Uram, irgalmazz nekünk ! Krisztus, kegyelmezz nekünk ! ( A hívek megismétlik. )
Uram, irgalmazz nekünk ! Krisztus, hallgass minket !
Krisztus, hallgass meg minket !
Mennyei Atyaisten ! Irgalmazz nekünk !
Megváltó Fiúisten ! Irgalmazz nekünk !
Szentlélek Úristen ! Irgalmazz nekünk !
Szentháromság, Egyisten ! Irgalmazz nekünk !
Jézus Szíve,
Jézus Szíve,
Jézus Szíve,
Jézus Szíve,
Jézus Szíve,
Jézus Szíve,
Jézus Szíve,
Jézus Szíve,
Jézus Szíve,
Jézus Szíve,
Jézus Szíve,
Jézus Szíve,
Jézus Szíve,
Jézus Szíve,
Jézus Szíve,
Jézus Szíve,
Jézus Szíve,

az örök Atyának Szíve,
Irgalmazz nekünk !
a Szűzanya méhében a Szentlélektől alkotott Szív ,
"
"
az Isten Igéjével lényegileg egyesített Szív,
"
"
végtelen fölségű Szív,
"
"
Isten szent temploma,
"
"
a Magasságbelinek szent szekrénye,
"
"
Isten háza és a mennyország kapuja,
"
"
a szeretet lángoló tűzhelye,
"
"
az igazságosság és a szeretet tárháza,
"
"
jósággal és szeretettel teljes Szív,
"
"
minden erény mélysége,
"
"
minden dicséretre legméltóbb Szív,
"
"
minden szív királya és középpontja,
"
"
amelyben a bölcsesség és tudomány összes kincsei megvannak, "
"
amelyben az istenség egész teljessége lakozik ,
"
"
amelyben a mennyei Atyának kedve telt,
"
"
"
"
amelynek teljességéből mindannyian merítettünk,
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Jézus Szíve,
Jézus Szíve,
Jézus Szíve,
Jézus Szíve,
Jézus Szíve,
Jézus Szíve,
Jézus Szíve,
Jézus Szíve,
Jézus Szíve,
Jézus Szíve,
Jézus Szíve,
Jézus Szíve,
Jézus Szíve,
Jézus Szíve,
Jézus Szíve,
Jézus Szíve,

az örök halmok kívánsága,
béketűrő és nagy irgalmasságú Szív,
dúsgazdag mindazok iránt, akik hozzád folyamodnak
élet és szentség forrása,
vétkeinkért engesztelő áldozat,
gyalázatokkal tetézett Szív,
gonoszságainkért megtört Szív,
mindhalálig engedelmes Szív,
lándzsával átdöfött Szív,
minden vigasztalás kútfeje,
életünk és feltámadásunk,
békességünk és engesztelésünk,
bűnösök áldozatja,
benned reménylők üdvössége,
benned kimúlók reménysége,
minden szentek gyönyörűsége,

Irgalmazz nekünk !
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

Isten Báránya, Te elveszed a világ bűneit, Kegyelmezz nekünk ! Uram !
Isten Báránya, Te elveszed a világ bűneit, Hallgass meg minket ! Uram !
Isten Báránya, Te elveszed a világ bűneit, Irgalmazz nekünk ! Uram !
Szelíd és alázatos szívű Jézus alakítsd szívünket a Te Szíved szerint !
Könyörögjünk: Mindenható örök Isten, tekints szeretett Fiad Szívére és mindama dicséretre és
elégtételre, amelyet a bűnösök nevében irántad lerótt, és adj megengesztelődve bocsánatot
azoknak, akik irgalmasságodért esdekelnek, ugyanazon szent Fiad, Jézus Krisztus nevében,
aki veled él és uralkodik, a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Ámen.

5. Szeretetláng

( Hogy befogadók legyünk )

/ A keresztre: Isteni Megváltónk öt szent Sebe tiszteletére ötször vessünk egymás után keresztet, mélységes áhítattal. /

AZ ATYA, A FIÚ ÉS A SZENTLÉLEK NEVÉBEN ÁMEN.
/ A nagy szemekre /

Szűz Mária fájdalmas és Szeplőtelen Szent Szíve, könyörögj érettünk, kik Hozzád menekszünk !
/ A három kis szemre /

Istenem, hiszek Tebenned, mert végtelenül jó vagy.
Istenem, remélek Tebenned, mert végtelenül irgalmas vagy.
Istenem, szeretlek Téged, mert mindennél szeretetre méltóbb vagy.
/ A kis szemekre /
Szűzanyánk, ments meg minket Szeplőtelen Szíved SZERETETLÁNGJA által.
/ Minden tized után /

Áraszd SZERETETLÁNGOD kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján,
Ámen.
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/ Befejezésül: A Szentháromság tiszteletére és dicsőségére mondjuk háromszor /

Dicsőség az Atyának a Fiúnak és a Szentléleknek miképpen kezdetben most és mindörökké,
Ámen.
6. Az Úr Jézus által adott ima, a Sátán megvakítására
A mi lábunk együtt járjon.
A mi kezünk együtt gyűjtsön.
A mi szívünk együtt dobbanjon.
A mi bensőnk együtt érezzen.
A mi elménk gondolata egy legyen.
A mi fülünk együtt hallgasson.
A mi szemünk egymásra nézzen és tekintetünk összeforrjon.
A mi szívünk együtt és egymásért dobogjon.
A mi ajkunk együtt imádkozzon, ezért a bűnös emberiségért az örök Atyához. Ámen.

7. Most segíts meg Mária . . .

Boldogasszony Anyánk . . .. (ének)

Most segíts meg, Mária, ó, irgalmas Szűzanya,
keservét a búnak, bajnak eloszlatni van hatalmad.
Hol már ember nem segíthet, a Te erőd nem törik meg.
Hő imáit gyermekidnek, nem, Te soha nem veted meg.
Hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy Anyánk vagy!
Ámen.
Most segíts meg, Mária, ó, Irgalmas Szűzanya!
Oltalmad alá futunk, Istennek Szent Anyja,
könyörgésünket meg ne vesd szükségünk idején,
hanem oltalmazz meg minket minden veszedelemtől,
mindenkor dicsőséges és áldott Szűz,
mi Asszonyunk, mi Közbenjárónk, mi Szószólónk,
engeszteld meg nekünk szent Fiadat,
ajánlj minket Szent Fiadnak,
mutass be minket szent Fiadnak. Ámen.

8. Könnyek Anyja Rózsafüzér ( a gonosz elmenekül onnan ahol imádkozzák )
Kezdetre / A keresztre /

Keresztrefeszített Jézusunk lábadhoz borulva felajánljuk Neked édesanyád véres könnyeit,
aki Téged bensőséges résztvevő szeretettel kísért el oly fájdalomteli keresztutadon. Add,
ó jó Mester, hogy megszívleljük Szentséges Anyád tanítását, melyet e véres könnyek által ad
nekünk, hogy itt a földön szent, akaratod teljesítése által méltókká váljunk Téged egykor a
mennyben mindörökké dicsérni és áldani. Ámen.
Miatyánk helyett / nagy szemekre /

Ó Jézus, tekints annak véres könnyeire, aki Téged e földön legjobban szeretett és
legbensőségesebben szeret a mennyben !
Ave Mária helyett / kis szemekre /
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Ó Jézus, Szentséges Anyád véres könnyeire kérünk, hallgasd meg könyörgésünket !
/ Végezetül /

Ó Mária, a szeretetnek, a fájdalomnak és irgalomnak Anyja, kérünk egyesítsd könyörgésünket a
Tieddel, hogy Jézus, a Te isteni Fiad, akihez folyamodunk, a Te véres könnyeid kedvéért
meghallgasson minket és azon kegyelmekben részesítsen, melyek segítségével az örök élet koronáját
elnyerjük. Ámen.
A Te véres könnyeid ó fájdalmas Anya, lerombolják a pokol uralmát !
Isteni szelídséged által, ó megkötözött Jézus, oltalmazd meg a világot
az eltévelyedés fenyegető veszélyétől. Ámen.

9. Világ Győzelmes Királynője ( rózsafüzér )
/ A keresztre /
Itt függ a mi hitünk, reményünk, szeretetünk, életünk és győzelmünk.
3 Üdvözlégy. . .
/ Nagy szemek /

Dicsőség az Atyának, Dicsőség a Fiúnak, Dicsőség a Szentléleknek
Szűz Mária a Világ Győzelmes Királynője által most és mindörökké ! Ámen.
Alleluja! Ave Maria, éljen a Világ Győzelmes Királynője!
/Kis szemek /

Szűz Mária a Világ Győzelmes Királynője, most mutasd meg hatalmadat !
/ Végén 3X /

Szent, szent, szent a Seregek Ura és Istene, telve van az ég és a föld az Ő dicsőségével.
Áldott ki az Úr nevében jő. Dicséret, hála, szeretet és dicsőség legyen neked Istenünk,
hogy a Világ Győzelmes Királynőjét adtad minékünk !

10. Felajánló ima ( Szent Skapuláré )
Óh boldogságos, szeplőtelen Szűz Kármelhegy ékessége és fénye, ki különösen kegyes szemmel
tekintesz arra, aki áldott ruhádat viseli, tekints reám is kegyesen és fogadj, oltalmad palástja alá.
Erősíts hatalmaddal, világosítsd meg lelkem homályait bölcsségeddel és gyarapítsd bennem
a hitet, reményt és szeretet. Ékesítsd fel lelkemet kegyelmekkel és erényekkel, hogy Isteni Fiadnak
mindenkor kedve teljék benne. Állj mellettem életemben, vigasztalj meg halálomban édes
jelenléteddel és mutass be a Szentháromságnak mint gyermekedet és ájtatos szolgádat, hogy
a mennyországban örökké dicsérhesselek és áldhassalak. Ámen.
" Veni Creator " ( ének )
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11. Krisztus lelke
Krisztus lelke, szentelj meg minket! Krisztus teste üdvözíts minket!
Krisztus vére ihless meg minket! Krisztus oldalából kifolyó víz, tisztíts meg minket!
Krisztus kínszenvedése erősíts meg minket! Ó, jóságos Jézus, hallgass meg minket!
A te szent sebeidbe rejts el minket! Ne engedd, hogy tőled elszakadjunk!
A gonosz ellenségtől oltalmazz meg minket! Halálunk óráján hívj magadhoz minket!
Add, hogy eljussunk hozzád és szentjeiddel dicsérjünk téged mindörökkön örökké. Ámen.

l2. Szent Sebek Rózsafüzér
/ A keresztre /

Jézus Krisztus, Isteni Megváltónk, légy irántunk és az egész világ iránt kegyelmes és irgalmas.
Ámen.
/ A nagy szemekre /

Örök Atya ! Felajánlom Neked a mi Urunk Jézus Krisztus Szent Sebeit,
hogy lelkünk sebei begyógyuljanak.
/ A 3 kis szemre /

Szent Isten, szent erős Isten, szent hallhatatlan Isten, irgalmazz nekünk és az egész világnak !
Ámen.
2. Kegyelmezz és irgalmazz nekünk Jézusom a jelen veszedelemben födj be minket drága
Szent Véreddel. Ámen.
3. Örök Atya! Mutasd meg nekünk irgalmasságodat a Te egyszülött Fiad, Jézus Krisztusnak
Vére által ! Ámen.
1.

/ Tizedekre / Jézusom, Szent Sebeid érdemei által bocsáss meg nekünk és könyörülj rajtunk !
/ Befejezésül 3-szor /

Örök Atya ! Mutasd meg nekünk irgalmasságodat a Te Fiad, Jézus Krisztus Vére által. Ámen.

13. Szent Vér litániája
Uram, irgalmazz nekünk ! Krisztus, kegyelmezz nekünk !
Uram irgalmazz nekünk ! Krisztus, hallgass minket !
Krisztus, hallgass meg minket !

( A hívek megismétlik. )

Mennyei Atyaisten - Irgalmazz nekünk !
Megváltó Fiúisten - Irgalmazz nekünk !
Szentlélek Úristen - Irgalmazz nekünk !
Szentháromság Egyisten - Irgalmazz nekünk !
Hogy az elvilágiasodott emberiség Szíve és értelme alapjaiban megváltozzék !
Drága Szent Véredért, hallgass meg minket !
"D..... "
Hogy a Szentlélek kegyelmével minden Isten keresőt megvilágosíts !
Hogy a bűnösöknek a megtérés kegyelmét megadjad !
"D..... "
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Hogy az ördögi gonoszságot elpusztítsd ! / 3-szor/
Drága Szent Véredért, hallgass meg minket !
Hogy az Istentelenség összeomlását siettesd és annak hordozóit megtérítsd,
"D..... "
Hogy a népek között és a családokban minden gyűlöletnek és viszálynak
megállást parancsolj,
"D..... "
Hogy a népünkről az evilági megszállottságot elvegyed és a szellem
uralmának útját egyengesd,
"D..... "
Hogy a szenvedőket szívből megvigasztald ,
"D..... "
Hogy a bensőség szellemét és a szent összeszedettség kegyelmét
nekünk megadd,
"D..... "
Hogy bennünket minden üldözésben bátorsággal felvértezz,
"D..... "
Hogy bennünket nap, mint nap az újra megbocsátó szeretet
érzületével áthass,
"D..... "
Hogy Szent fiad kedvenceit a papokat különös kegyelmeddel megerősítsd,
"D..... "
Hogy az eltévelyedett és lanyhapapokat kegyelmeddel visszahívjad,
"D..... "
Hogy a legméltóságosabb Oltáriszentséget ismét jobban megbecsüljük és
tiszteljük,
"D..... "
Hogy a fiatalság lelkében a papi és szerzetesi hivatást felélesszed,
"D..... "
Hogy az igaz hitet bennünk megerősítsed és megtartsad,
"D..... "
Hogy mindnyájunknak a boldog halál kegyelmét megadjad,
"D..... "
Hogy minden jótevőnket és a ránk bízottakat megvédjed,
"D..... "
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit, kegyelmezz nekünk!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit, hallgass meg minket !
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit, irgalmazz nekünk Uram, drága, Szent Véredért !
Imádkozzál érettünk Istennek Szent Anyja, hogy méltók lehessünk Krisztus ígéretére !
Könyörögjünk: Örök Atya, felajánlom Neked, Jézus drága Szent Vérével, Mária lándzsával
átdöfött Szeplőtelen Szívét, hogy Szent Mihály Arkangyal az ég összes Angyalaival és
szentjeivel egyesülten a pokol szellemeinek hadseregét elüldözze, műveit és terveit
megsemmisítse, különösen a mi városunkban (falunkban ) és édes hazánkban ! Ámen.

14. Isteni Irgalmasság Rózsafüzér
/A keresztre /

" Miatyánk . . . Üdvözlégy. . . Hiszekegy . . ."

/ Nagy szemek / Örök Atya ! Felajánljuk Neked a mindenekfelett szeretett Fiadnak, a mi

Urunknak Jézus Krisztusnak - Akit mi is oly nagyon szeretünk -Testét és Vérét
Lelkét és Istenségét engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
/ Kis szemek /

Ó Atyánk, az Ő fájdalmas szenvedéseiért bocsáss meg nekünk, irgalmazz a
tisztítóhelyen szenvedő lelkeknek és az egész világnak.

/Záró ima 3 x /

Szent Istenünk, Szent Erős Isten, Szent Halhatatlan Isten,
könyörülj rajtunk és az egész világon !

(Könyörgés )

Urunk, Jézus Krisztus ! Áldj és védj meg minden jóakaratú embert ezen a világon:
És mindazoknak, akik távol állnak Tőled, adj jó akaratot!
Indítsd őket az igazság keresésére és segítsd őket, hogy Téged megtaláljanak,
megismerjenek, megszeressenek és soha el ne hagyjanak! Ámen.
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15. Isteni Irgalmasság litánia
Uram, könyörülj rajtunk ! Krisztus, könyörülj rajtunk !
( A hívek megismétlik. )
Krisztus, hallgass minket ! Krisztus, hallgass meg minket !
Isten, Égi Atyánk, könyörülj rajtunk !
Fiúisten, világ megváltója, könyörülj rajtunk !
Szentlélekisten - könyörülj rajtunk !
Szentháromság Egyisten - könyörülj rajtunk !
Teremtő Atyaisten, Akinek legmagasabbrendű tulajdonsága az Irgalmasság
- Bízunk BennedMegváltó Fiúisten, Akinek legnagyobb tökéletessége az Irgalmasság,..............................................B"
Megszentelő Szentlélek-Isten, Akinek végtelen szeretete Irgalmasság............................................B"
Szentháromság-Isten, Akinek irgalmassága fölfoghatatlan titok, ....................................................B"
Isten, Akinek irgalmassága fejezi ki legjellemzôbben végtelenül szent voltodat,
jóságodat és mindenek feletti hatalmadat. .... .....................................................................................B"
Isten, Aki irgalmasságodból égi szellemeket teremtesz.......................................................................B"
Isten, Aki irgalmasságból minket a semmiből létre hívsz........ ...........................................................B"
Isten, Aki irgalmasságodból teremtetted s átfogod az egész világot...................................................B"
Isten, Aki irgalmasságból nekünk a halhatatlan életet adod..............................................................B"
Isten, Aki irgalmasságból minket a kiérdemelt büntetéstől mentesítesz,....... ...................................B"
Isten, Aki irgalmasságból minket a bűn bilincseiből kiszabadítasz,.................................................B"
Isten, Aki irgalmasságodban megtestesülésed és önfeláldozásod által helyettünk elégtételt adsz...B"
Isten, Akinek irgalmassága Krisztus sebeiből ránk árad ................................................................B"
Isten, Aki irgalmasságodban a kereszten végrendelkezve Édesanyánkul nekünk adtad az
Irgalmasság Anyját, a Szent Szüzet, .....................................................................................................B"
Isten, Aki irgalmasságodból isteni titok mögé rejtve működsz, .........................................................B"
Isten, Aki minket jóságosan kegyelmekkel töltesz be,.........................................................................B"
Isten, Akinek irgalmassága a haldoklók békéje,..................................................................................B"
Isten, Akinek irgalmassága az üdvözült lelkek égi öröme, ..............................................................B"
Isten, Akinek irgalmassága a tisztítótűzbeli lelkek enyhülése és szabadítója, ..................................B"
Isten, Akinek irgalmassága égi koronával dicsőíti meg a szenteket,..................................................B"
Isten, Akinek irgalmassága a csodák kifogyhatatlan forrása,............................................................B"

Isten Báránya, aki elveszed a világ bűneit, légy irgalmas hozzánk !
Isten Báránya, aki elveszed a világ bűneit, hallgass meg minket !
Isten Báránya, aki elveszed a világ bűneit, könyörülj rajtunk !
Isten Irgalmassága ragyog minden műve és alkotása fölött !
Örökké dicsértessék Isten Irgalmassága! Ámen.

l6. Rózsafüzér Királynője ( ének )
Rózsafüzér Királynője, tiszta Szűz,
Kérjed a Te szent Fiadat érettünk,
Ékes virágszál, hozzád esdeklünk,
Szép Szűz Mária, könyörögj értünk !
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17. A 3+1 nagy Rózsafüzér ( örvendetes, + világosság , fájdalmas, dicsőséges)
I. Az örvendetes rózsafüzér titkai: / A bevezető 3 Üdvözlégyre /
l. aki hitünket növelje
2. aki reményünket erősítse
3. aki szeretetünket tökéletesítse

/A tizedekre /
l. akit te, Szent Szűz, a Szentlélektől fogantál
2. akit te, Szent Szűz, Erzsébetet látogatván méhedben
3. akit te, Szent Szűz, a világra szültél
4. akit te, Szent Szűz, a templomban bemutattál
5. akit te, Szent Szűz, a templomban megtaláltál

hordoztál

II. A világosság rózsafüzér: /A bevezető 3 Üdvözlégyre /
1. aki megtisztítson minket
2. aki lelkünk békéjét megőrizze
3. aki a szentségekben megerősítsen
/A tizedekre /
1. aki a Jordán vizében megkeresztelkedett
2. aki a kánai menyegzőn kinyilvánította isteni erejét
3. aki meghirdette Isten országát
4. aki a Tábor hegyén megmutatta isteni dicsőségét
5. aki az Eucharisztiában nekünk adta önmagát

III. A fájdalmas rózsafüzér titkai: /A bevezető 3 Üdvözlégyre /
1. aki értelmünket megvilágosítsa
2. aki emlékezetünket megerősítse
3. aki akaratunkat tökéletesítse

/A tizedekre /
1.
2.
3.
4.
5.

aki érettünk vérrel verejtékezett
akit érettünk megostoroztak
akit érettünk tövissel megkoronáztak
aki érettünk a nehéz keresztet hordozta
akit érettünk keresztre feszítettek

IV. A dicsőséges olvasó titkai: /A bevezető három Üdvözlégyre /
l. aki gondolatainkat irányítsa
2. aki szavainkat vezérelje
3. aki cselekedeteinket kormányozza

/A tizedekre /
1.
2.
3.
4.
5.

aki halottaiból föltámadott
aki a mennybe fölment
aki nekünk a Szentlelket elküldötte
aki Téged, Szent Szűz, a mennybe fölvett
aki Téged, Szent Szűz, a mennyben megkoronázott.

/Tizedek után /

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak, és Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Ámen.
Ó, Jézusom bocsásd meg bűneinket! Ments meg minket a pokol tüzétől !
Vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra ! Ámen.
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Hozzád kiáltunk, Úristen! Jézus szent nevében, Jézus szentséges Vére által,
Jézus Szentséges Szíve által, Szűz Mária Szeplőtelen Szíve által, amíg meg nem könyörülsz rajtunk!
Hisz csodálatos módon tudsz rajtunk segíteni! Szent Isten, Szent erős Isten! Szent és halhatatlan Isten!
Könyörülj rajtunk, és az egész világon! Istenem, hiszek Benned! Imádlak Téged! Remélek Benned
és szeretlek Téged! Bocsáss meg azoknak, akik nem hisznek, nem remélnek és nem szeretnek Téged!
Gyászoló Szűzanya, Világ Királynője, imádkozzál velünk és megmenekülünk!
Szent Mihály fôangyal, ne engedj elveszni minket a nagy harcban!
/ Rózsafüzér végén: /

Ima a legszentebb Szentháromsághoz
Legszentebb Szentháromság, Atya, Fiú és Szentlélek ! Mély alázattal
imádlak és felajánlom Neked Krisztus legdrágább Testét és Vérét,
Lelkét és Istenségét, amely a világ minden tabernákulumában jelen van,
engesztelésül a káromkodásokért, megszentségtelenítésekért és
közömbösségekért, amikkel Őt megbántják. Jézus Szentséges Szívének
végtelen érdemeiért és Mária Szeplőtelen Szíve közbenjárása által
könyörgök hozzád, térítsd meg a szegény bűnösöket.

18. "Salve Regina" ( ének )
Üdvözlégy Királynő, Irgalmasság Anyja, élet, édesség, reménység üdvözlégy!
Hozzád kiáltunk Évának Számkivetett fiai, Hozzád sóhajtunk sírva és zokogva e siralom völgyéből.
Fordítsd reánk tehát, Szószólónk, irgalmas szemedet, és e számkivetés után mutasd meg nekünk
Jézust, méhednek áldott gyümölcsét, ó irgalmas, ó kegyes, ó édes Szűz Mária!

19. Szent Arc rózsafüzér
Titkai:
l. Jézus, akinek Szent Arca véres halálverejtékkel verejtékezett,
2. Jézus, akinek Szent Arcát durván ütlegelték,
3. Jézus, akinek Szent Arcán a tövisek sebhelyeiből vérpatakok folytak,
4. Jézus, akinek Szent Arca a kereszten meghalva lehanyatlott
5. Jézus, akinek Szent Arca a feltámadásban megdicsőült.

20. Szent Arc litánia
Uram, irgalmazz ! Krisztus, kegyelmezz!
( A hívek megismétlik. )
Uram, irgalmazz ! Krisztus, hallgass minket !
Krisztus, hallgass meg minket !
Mennyei Atyaisten ! - Irgalmazz nekünk !
Megváltó Fiúisten ! - Irgalmazz nekünk !
Szentlélek Úristen ! - Irgalmazz nekünk !
Szentháromság Egyisten ! - Irgalmazz nekünk !
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Jézus Szent Arca, az istállóban született Jézus Arcocskája - Dicsőség Neked Istenünk !
Jézus Szent Arca, Isten Egyszülött Fiának Ábrázata "
Jézus Szent Arca, az Atya orcájának tükre"
Jézus Szent Arca, a Szentlélektől alkotott Istenemberi Arc"
Jézus Szent Arca, a Szent Szűz Fiának Arca"
Jézus Szent Arca, a közöttünk lakozott Fiúisten Arca"
Jézus Szent Arca, Isten megtestesült Igéjének Arca "
Jézus Szent Arca, a Táborhegyen színében elváltozottdicsfényben ragyogó Isteni Arc"
Krisztus Szent Arca, értünk vérrel verítékeztél KRISZTUS irgalmazz nekünk!
Krisztus Szent Arca, Júdás csókkal árult el Téged "
Krisztus Szent Arca, az első arculütést egy szolgától kaptad "
Krisztus Szent Arca, értünk szégyenpírt és gyalázást szenvedtél "
"
Krisztus Szent Arca, bűneinkért megostorozott Jóság, Ártatlanság és Igazság ArcaKrisztus Szent Arca, kevélységünk miatt tövisektől voltál véres "
Krisztus Szent Arca, vétkeink miatt náddal vertek Téged"
Krisztus Szent Arca, a rablógyilkos Barabástól jobban gyűlölt Szent Istenember Arca"
Krisztus Szent Arca, könny és izzadság vérrel vegyülve patakzott le rólad "
Krisztus Szent Arca, az ütlegelésektől eltorzultál "
Krisztus Szent Arca, halálos ítéleted hallatára is szelíd és türelmes maradtál "
"
Krisztus Szent Arca, a kereszthordozás gyötrelmeit elszenvedő Krisztus Arc "
Krisztus Szent Arca, Veronika kendőjére Isteni csoda által rányomtad vonásaidat Krisztus Szent Arca, a kereszten a kínok kínját szenvedve is szelíd és fenséges maradtál"
Krisztus Szent Arca, a kereszten a halál pillanatában lehanyatlottál "
Krisztus Szent Arca, a kereszt tövében a fájdalmas Istenanya ölében meghalva nyugodtál - "
Krisztus Szent Arca, a sírlepedőn csodálatosan kirajzolódtál "
Üdvözítőnk Szent Arca, az Atya által életre keltve megdicsőültél KRISZTUS, üdvözíts minket!
"
Üdvözítőnk Szent Arca, a halál futva menekül előled Üdvözítőnk Szent Arca, tiszteletre és imádásra méltó Isten Arc "
Üdvözítőnk Szent Arca, a szentek és az angyalok gyönyörködve szemlélnek Téged"
"
Üdvözítőnk Szent Arca, az Atya szereti és jutalmazza tisztelőidet Üdvözítőnk Szent Arca, az engesztelés szellemében Téged tisztelők lelkébe belevésődsz- "
Üdvözítőnk Szent Arca, csodák történnek az irántad tanúsított tisztelet által"
Üdvözítőnk Szent Arca, látni kívánunk Tégedet!

Isten Báránya, Te elveszed a világ bűneit, mutasd meg nekünk Arcodat!
Isten Báránya, Te elveszed a világ bűneit, fordítsd felénk Arcodat!
Isten Báránya, Te elveszed a világ bűneit, vésd lelkünkbe Arcodat!

21. Szentlélek-hívó: A Szentlélek hét ajándékáért
Jöjj el, óh Bölcsességnek Lelke, töltsd meg Szívemnek belső részeit és taníts meg engem a mennyei
örök dolgokat úgy fontolni és szeretni, hogy azokat minden mulandó jók fölött szeressem és
keressem! Ámen.
Jöjj el, óh Értelemnek Lelke, derítsd fel elmémet világosságod fényével, hogy az isteni
parancsolatokat és titkokat üdvösségemre jól értsem! Ámen.
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Jöjj el, óh Tanácsnak Lelke, kormányozd szívemet minden foglalatosságaimban, vezéreld a jóban és
vond el minden gonosztól! Ámen.
Jöjj el, óh Erősségnek Lelke, adj nékem erőt, hogy a bűnveszély és kísértés rajongásai közt bátor
legyek a jót akármi nehezen essék is, cselekedni, a bűnt pedig, akármely csábító és kedves lenne is ,
mindenkor kerülni! Ámen.
Jöjj el, óh Tudománynak Lelke, világosíts és taníts meg engem a világ hiúságait jól megismerni, hogy
mindenekkel, amik a világon vannak, csak a te tiszteletedre és lelkem üdvösségére éljek! Ámen.
Jöjj el, óh Áhítatosságnak Lelke, gyújtsd meg szívemben az igaz áhítat és szent szeretet tüzét, hogy
Téged, Szívemnek Istene, mindenkor igaz áhítattal keresselek, szent szeretettel fölajánljalak és
örökké bírhassalak! Ámen.
Jöjj el, óh Istenfélelemnek Lelke, törd meg szívemet üdvösséges és gyermeki félelemmel, hogy
szüntelenül megemlékezzem a bennem jelenlévő Istenről, és szorgalmasan távoztassak mindent, ami
isteni tekintetét megbántaná ! Ámen.

22. ANGYALOK LITÁNIÁJA

Uram irgalmazz ! Krisztus kegyelmezz ! Uram irgalmazz ! Krisztus hallgass meg minket !

Atyaisten, angyalok teremtője
Fiúisten, angyalok ura,
Szentlélek Úristen, angyalok élete,
Szentháromság egy Isten, angyalok gyönyörűsége,

Könyörülj rajtunk!
"
"
"

Szentséges Szűz Mária,
Angyalok Királynője,

Könyörögj érettünk!
"

Boldog szellemek összes karai,
Szent Szeráfok, a szeretet angyalai,
Szent Kerubok, az Ige angyalai,
Szent Trónok, az élet angyalai,
Mindnyájan, imádás szent angyalai,
Szent Uraságok,
Szent Erősségek,
Égi szent Fejedelemségek,
Szent Hatalmak,

Könyörögjetek érettünk!
"
"
"
"
"
"
"
"

Szent Mihály főangyal,
Te , Lucifer legyőzője,
Te , a Hit és Alázat angyala
Te , a Szent Kenetek őrzője,
Te , a haldoklók védőangyala,
Te , a mennyei seregek vezére,
Te , a meghalt lelkek útikalauza,

Könyörögj érettünk!
"
"
"
"
"
"
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Szent Gábriel főangyal,
Te, a megtestesülés angyala,
Te, Isten hűséges követe,
Te, a Remény és Béke angyala,
Te, Isten szolgálóinak patrónusa,
Te, a Szent keresztség őrzője,
Te, a papok közbenjárója,

Könyörögj érettünk!
"
"
"
"
"
"

Szent Ráfael főangyal,
Te, az Isteni Szeretet angyala,
Te, a gonosz ellenség legyőzője,
Te, segítő, nagy szükség idején,
Te, a Fájdalom és a Gyógyulás angyala,
Te, az orvosok és utazók védőangyala,

Könyörögj érettünk!
"
"
"
"
"

Mindnyájan, Ti nagy és szent Főangyalok,
Az Isten trónja előtti Szolgálat angyalai,
A hozzánk, emberekhez rendelt Szolgálat Angyalai,
Mindnyájan, szent Őrzőangyalok,
Ti, segítőink minden szükségben
Ti, fény sötétségünkben,
Ti, támaszaink minden veszélyben,
Ti, figyelmeztetők lelkiismeretünkben,
Ti, közbenjáróink Isten trónja előtt,
Ti, a gonosz ellenség elhárítására szolgáló Pajzsaink
Ti, állandó kísérőink,
Ti, legbiztosabb vezetőink,
Ti, leghűségesebb barátaink,
Ti, okos tanácsadóink,
Ti, példaképeink a szárnysebes engedelmességben,
Ti, vigasztalóink a magányban,
Ti, az alázatosság és tiszta szív tükrei,

Könyörögjetek érettünk!
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

Családjaink Angyalai - Gyermekeink Angyalai - Otthonunk és Hazánk - a Szent Egyház Angyalai Mindnyájan Szent Angyalok,
Álljatok mellettünk az életben!
Álljatok mellettünk halálunkban!
Mind:

A mennyben meg fogjuk köszönni nektek.

Isten Báránya, Te elveszed a világ bűneit, kegyelmezz nekünk, Uram!
Isten Báránya, Te elveszed a világ bűneit, hallgass meg minket, Uram!
Isten Báránya, Te elveszed a világ bűneit, irgalmazz nekünk, Uram!
Krisztus, hallgass minket ! Krisztus hallgass meg minket !
Uram irgalmazz ! Krisztus kegyelmezz ! Uram irgalmazz !
Angyalaidnak parancsold meg, hogy, oltalmazzanak minden úton.
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23. Életfelajánlás
Édes Jézusom, a teljes Szentháromság, égi Édesanyánk és az egész mennyei Udvar előtt,
a Te Szent Véred és Kereszthalálod érdemével egyesítve, felajánlom Szentséges Szíved és
Szűz Mária Szeplőtelen Szíve szándéka szerint egész életemet, és amíg élek, minden szentmisémet,
szentáldozásomat, jócselekedetemet, áldozatomat és szenvedésemet a dicsőséges Szentháromság
imádására, engesztelésére, Anyaszentegyházunk egységéért, Szentatyánkért, papjainkért, és jó papi
hivatásokért, és az összes lelkekért a világ végezetéig.
Jézusom, fogadd életáldozatomat, és add kegyelmed, hogy ebben mindhalálig hűségesen kitartsak.
Ámen.
3 Miatyánk - 3 Üdvözlégy - 3 Dicsőség

24. Áldott legyen az Isten!
Áldott legyen szent Neve, áldott legyen Jézus Krisztus, valóságos Isten és valóságos ember!
Áldott legyen Jézus Neve! Áldott legyen Szentséges Szíve! Áldott legyen drága szent Vére!
Áldott legyen Jézus a legméltóságosabb Oltáriszentségben! Áldott legyen a vigasztaló Szentlélek!
Áldott legyen Isten fölséges Anyja, Mária! Áldott legyen szent és szeplőtelen fogantatása!
Áldott legyen dicsőséges mennybevétele! Áldott legyen Szűz Mária szent neve!
Áldott legyen Szent József, Mária tiszta jegyese!
Áldott legyen Isten az ő angyalaiban és szentjeiben!
Ámen.
Himnusz.
Imafelajánlás:

Jézusunk, érted tettük szeretetből !

25. Ötször keresztvetés

AZ ATYA, A FIÚ ÉS A SZENTLÉLEK NEVÉBEN ÁMEN.

@ eleyson szolgálat
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