
 
 

Szent Mihály rózsafüzér 
 

 
Szent Mihály arkangyal megjelent egyszer Isten hűséges szolgálójának, Antonia d'Astognacnak és elmondta, 

hogy szeretné, ha kilenc köszöntéssel tisztelnék őt. Megígérte, hogy aki ezt a rózsafüzért elmondja az ő tiszteletére, azt 
kilenc angyal fogja fogadni az angyalok kilenc karából, amikor a szent asztalhoz járul. Ha valaki naponta mondja ezt az 
imát, annak ezenfelül egész életében szüntelen segítséget nyújtanak a szent angyalok, és halála után saját magának és 
rokonainak a tisztítótűzből való kiszabadulását is megígéri Szent Mihály.  Ez a rózsafüzér a kezdő imából, kilenc 
köszöntésből és befejező imádságokból áll. Mindegyik köszöntésben egy Miatyánkot és három Üdvözlégyet mondunk 
az angyalok egy-egy karának tiszteletére. 
Hogyan imádkozzuk a rózsafüzért? 
Keresztet vetünk, majd így könyörgünk: 
 
Ó Istenem, jöjj segítségemre! 
Ó Istenem, ne késlekedj, segíts meg! 
 
A  nagy szemekre egy Miatyánkot, a kis szemekre egy Üdvözlégyet mondunk a következő fohászok után: 
 
1. Szent Mihály és a szeráfok égi karának közbenjárására engedje meg nekünk az Úr, hogy a           
tökéletes felebaráti szeretet tüze lángoljon bennünk! Amen.            
2. Szent Mihály és a kerubok égi karának közbenjárására adja meg nekünk a kegyelmet az Úr, hogy 
elhagyjuk a gonoszság útját, és a keresztény tökéletesség útjára lépjünk! Amen. 
3. Szent Mihály és a trónok mennyei karának közbenjárására öntse szívünkbe az Úr az alázat igazi 
és őszinte lelkét! Amen 
4. Szent Mihály arkangyal és az uralkodók égi karának közbenjárására adja meg nekünk az Úr a 
kegyelmet, hogy uralkodni tudjunk érzékeinken és elhagyjuk rendetlen szenvedélyeinket! Amen. 
5. Szent Mihály és az erősségek égi karának közbenjárására engedje meg nekünk az Úr, hogy 
megvédjék lelkünket az ördög kelepcéi és kísértései ellen! Amen. 
6. Szent Mihály és a fejedelemségek égi karának közbenjárására óvjon meg bennünket az Úr a 
bűntől, és ne engedje, hogy kísértésbe essünk! Amen. 
7. Szent Mihály és a hatalmasságok égi karának közbenjárására töltse el lelkünket az Úr az 
engedelmesség igaz lelkével! Amen. 
8. Szent Mihály és az arkangyalok égi karának közbenjárására adja meg nekünk az Úr a hitben és 
minden jóban való állhatatosságot, hogy elnyerhessük a Paradicsom dicsőségét! Amen. 
9. Szent Mihály és a szent angyalok közbenjárására adja meg nekünk az Úr, hogy megvédjenek 
földi életünkben, majd az örök dicsőségbe vezessenek bennünket! Amen. 
 
Ezután mondjunk egy-egy Miatyánkot Szent Mihály, Szent Gábriel, Szent Ráfáel és Szent Őrangyalunk tiszteletére! 
A rózsafüzért a következő imákkal fejezzük be: 
 
Ó dicsőséges angyalfejedelem, Szent Mihály, a mennyei seregek feje és parancsolója, lelkünk őre, a 
lázadó lelkek legyőzője, az isteni Király házának szolgája és a mi csodálatos vezetőnk, aki kiváló és 
emberfeletti erényektől ragyogsz, segíts megszabadulnunk minden bűntől! Bizalommal fordulunk 
Hozzád, kegyes védelmeddel tégy alkalmassá, hogy egyre hűségesebben szolgálhassuk Istent! 
V.: Imádkozzál érettünk, ó dicsőséges Szent Mihály, Jézus Krisztus Egyházának fejedelme! 
R.: Hogy méltók lehessünk Jézus ígéreteire! 
Imádság  
Mindenható örök Istenünk, aki jóságos akaratoddal és minden ember üdvösségét 
kívánó irgalmaddal Szent Mihály arkangyalt Egyházad fejedelmévé tetted, kérünk Téged, tégy 
minket méltóvá, hogy megszabaduljunk minden ellenségünktől, és ne bántalmazhassanak bennünket 
halálunk óráján, hanem Szent Mihály vezessen isteni Felséged magasságos jelenlétébe!  

                    Amen            
 



 
         IMA   SZENT  MIHÁLYHOZ 

 
Szent Mihály arkangyal ! 

Védelmezz minket a küzdelemben ! 
A Sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk ! 
Esedezve kérjük: Parancsoljon neki az Isten ! 

Te pedig mennyei seregek vezére, 
a Sátánt és a többi gonosz szellemet, 

akik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, 
Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére ! 

Amen 
           
Jozsue  5,13- 6,27                         Efezus 6, (10-20) 

       
Naponkénti kiáltás az Angyalok Királynőjéhez és 

              a pokoli szellemek legyőzőjéhez! 
 

Menynek Királynője, az Angyalok magasztos Urnője, Te kezdettől fogva Istentől elnyerted 
azt a hatalmat és közvetitést, hogy széttipord a sátán fejét! Alázatosan kérünk, küld el Mennyei 
légiódat, hogy a Te parancsod és hatalmad által a pokoli lelkeket legyőzzék és megsemmisítsék, 
tevékenységüket megszégyenitsék és tönkretegyék, visszataszítva őket a pokolba! 
 Legtiszteletreméltóbb Istenanya, küld el legyőzhetetlen sereged, hogy legyőzzük az 
emberek közt is a pokol küldötteit, oszlasd szét az Istentelenek gonosz terveit és szégyenitsd meg 
mindazokat, kik rosszat akarnak! Esd ki számukra a megtérés és belátás kegyelmét, hogy megadják 
a Háromszemélyű Egy Istennek és Neked a tiszteletet. Segitsd mindenhol az igazságot és jogot 
győzelemre! 
 Hatalmas Védasszonyunk! Égi Szellemeid által védd meg az egéssz világon szentélyeid és 
Kegyhelyeid. Őrizd általuk az Istenházakat, minden szent helyet, tárgyat és személyt, nevezetesen a 
legméltóságosabb Oltáriszentséget! Hátráltasd, illetve ne engedd, hogy meggyalázzák, elrabolják, 
netán széttapossák! Akadályozd meg ezt Ó Anyánk! 
 Ó Égi Anyánk, végül is óvd meg tulajdonunkat, otthonunkat, családunkat minden látható és 
láthatatlan ellenségeinktől és üldözőinktől! Tedd, hogy Szent Angyalaid ebben tevékenykedjenek 
és hűség, béke és a Szentlélek öröme uralkodjék benne! 
Ki olyan mint az Isten? Ki olyan mint Te Mária, Angyalok Királynője és a pokoli hatalmak 
legyőzője? Ó Szeplőtelen és Joságos Anya Mária! Te Szeplőtelen Menyasszonya a tiszta Lelkek 
Királyának! Mely Arcának fényében látni kivánnak! Te mindig szeretetünk, reményünk, 
védelmezőnk és Dicsőségünk maradsz! 
 Szent Mihály Arkangyal, Szent Angyalok és Főangyalok, őrizzetek és védjetek bennünket! 

 Amen! 
 
Jézus –Mária és Szent József nevében parancsolom nektek, ti pokoli szellemek távozzatok 

tőlünk és e helyről és ne merészeljetek visszajönni, minket kisérteni és nekünk ártani. 
Jézus-Mária-József  (3x)…Szent Mihály harcoljatok értünk! Szent Őrzőangyalok! Védelmezzetek a 
sátán gonosz cselvetéseitől!  

Amen! 
 

Az Atya áldása a Fiú szeretete, a Szentlélek ereje, Szűzanyánk Anyai védelme, Szent József 
Atyai hatalma, az Angyalok oltalma, a Szentek közbenjárása legyen velünk most és mindenhol és 
mindörökkön örökké!  
            Amen.       
(Hintsük meg magunkat szenteltvízzel és vessünk keresztet!…) 


