
A rózsafüzér imádkozásának módja

Az ima keresztvetéssel kezdődik.

1. A keresztre egy *Apostoli hitvallást mondunk.

2. Az első nagy szemre egy Miatyánkot.

3. Az ezt követő 3 kis szemre 1-1 Üdvözlégyet, Jézus neve után a következő 
betoldásokkal:

...aki hitünket növelje.

...aki reményünket erősítse.

...aki szeretetünket tökéletesítse.

4. Ezután a **Dicsőség-et mondjuk, amit a ***Fatimai fohász-szal zárunk le.

5. A bevezető utolsó (nagy) szemére ismét egy Miatyánkot.

6. A körben a 10 egymást követő kis szemre 1-1 Üdvözlégyet, mindegyikben 
a kiválasztott sorozat első titkával (Jézus neve után betoldva).

7. A tizedet egy Dicsőség majd a Fatimai fohász zárja (erre nincs külön 
szem).

Folytatjuk a következő tizeddel:

8. a nagy szemre Miatyánk,

9. a 10 kis szemre Üdvözlégyek a második titokkal;

10. a tized zárásaként ismét egy Dicsőséget, majd a fatimai fohászt mondjuk.

11-19. A 3., 4. és 5. tizedet az előzőekhez hasonlóan imádkozzuk.

Az ötödik tizedet záró Dicsőség és a fatimai fohász után ismét keresztvetés 
következik.

* 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 Atya Isten jobbján; onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek 
Szentlélekben. Hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek 
közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Ámen.

** Dicsőség: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen 
kezdetben, most és mindörökké. Ámen.

*** Fatimai fohász: Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a 
pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban 
rászorulnak irgalmadra.

A rózsafüzér (szentolvasó) titkai

Az örvendetes olvasó titkai

1. …akit Te, Szent Szűz, a Szentlélektől fogantál.
2. …akit Te, Szent Szűz, Erzsébetet látogatván 

hordoztál.
3. …akit Te, Szent Szűz, a világra szültél.
4. …akit Te, Szent Szűz, a templomban 

bemutattál.
5. …akit Te, Szent Szűz, a templomban 

megtaláltál.

A fájdalmas olvasó titkai

1. …aki érettünk vérrel verejtékezett.
2. …akit érettünk megostoroztak.
3. …akit érettünk tövissel megkoronáztak.
4. …aki érettünk a keresztet hordozta.
5. …akit érettünk keresztre feszítettek.

A dicsőséges olvasó titkai

1. …aki a halálból feltámadt.
2. …aki a mennybe fölment.
3. …aki nekünk a Szentlelket elküldte.
4. …aki Téged, Szent Szűz, a mennybe fölvett.
5. …aki Téged, Szent Szűz, a mennyben 

megkoronázott.

A világosság olvasó titkai

1. …aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
2. …aki a kánai mennyegzőn kinyilatkoztatta 

isteni erejét.
3. …aki meghirdette Isten országát.
4. …aki a Tábor hegyén megmutatta isteni 

dicsőségét.
5. …aki az Eucharisztiában nekünk adta 

önmagát.

A titkok napok szerinti sorrendje

| a ROSARIUM VIRGINIS MARIAE apostoli levél alapján |

hétfő és szombat: örvendetes titkok
kedd és péntek: fájdalmas titkok

szerda és vasárnap: dicsőséges titkok
csütörtök: világosság titkai
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