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MAGYAROK IMALÁNCA 

MINDEN SZENTJEINKHEZ  

A MAGYAR FELTÁMADÁSÉRT, 

MINDEN LÉLEK MEGTÉRÉSÉÉRT, 

A FÖLD BÉKÉS ÚJJÁSZÜLETÉSÉÉRT 
 

Fohászunkat a Kárpát-haza, a Szent Korona 

országainak és népeinek felemelkedésére, 

és az egész emberiség javára ajánljuk. 

 
MAGYAROK FEGYVERE az IMA 

 
Világ Győzelmes Királynője 
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Mindszenty József bíboros, hercegprímás: 

"Ha lesz 1 millió imádkozó magyar, nem féltem a 

nemzetet!" 

Szűz Mária: "Imádkozzatok ellenségeitekért! 

Imával még a háborút is le tudjátok győzni! 

Ha imádkoztok, a várt győzelem hamarabb jön el, 

mint ahogy azt gondoljátok!" 

Jézus: 

"A MAGYAROK ENGESZTELÉSÉÉRT 

HAJLANDÓ VAGYOK KÖNYÖRÜLNI az 

EGÉSZ VILÁGON!" 

Jézus vér szerinti ősünk. Anyai ágon Nimród 

„unokája”, Magdalai Máriával kötött házassága 

révén a Turul nemzetség „apja”. Vegyük komolyan 

a XX. szd-ban Natália nővéren keresztül elhangzott 

nekünk szóló üzeneteit, melyeket XII. Piusz pápa és 

Mindszenty bíboros hercegprímás úr elfogadott.  

Jézus tőlünk, magyaroktól várja jelen 

világkorszakunk békés lezárásához a segítséget. 

 Magyarokhoz szólva: „... Legyetek tehát bátrak, 

erősek, és ne féljetek, mert a bátortalanság, a 

félelem ellenségeim titkos eszköze, amellyel romba 

szeretné dönteni kegyelmeim művét.” 
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Világméretű magyar imalánc magyar idő szerint 

minden este 20.00 órakor. 

 

Ha más időpontban van lehetőséged mondani akkor 

mond, mikor Neked alkalmas. 

Jelen ima és ének füzet egy ajánlás, mely 

templomba járók és nem járók részére egyaránt 

tartalmaz szövegeket, énekeket, és saját igény 

szerint bővíthető. 

Használható napi szinten egyéni, vagy közösségi 

fohászokhoz egyaránt. 

pl.: Napfordulók, Napéjegyenlőség, Ország 

felajánlás, stb….. 

 

Jézus nem kért tőlünk sokat a Világbéke 

megteremtéséhez. Mindössze annyit, hogy térjünk 

meg, és összefogással mondjunk fohászt, 

engeszteljünk magunkért, és az egész emberiségért.  

 

Olyan fegyvert adott a kezünkbe, mely mindenkinél 

mindig kéznél és ingyen van, bármikor elérhető és 

használható. 

Szánj erre néhány percet naponta, és tájékoztasd 

erről ismerőseidet, barátaidat is! 
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Hiszek egy Istent, aki bennem él, akiben 
mozgok és vagyok. Akinek tenyerén 
megsimulhatok, akinek Országomra éber 
gondja van. Aki népem és Nemzetem 
védelmében megsegít, aki cselekszik bennem 
és általam. Aki pozitív irányba mozdítja minden 
mozdulásom. Minden jóban boldogan imádom 
intéző, mély akaratát.   
Hiszek egy Istent, hiszem az Atyát! 
 

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 

bocsásd meg a mi vétkeinket, 
miképpen mi is megbocsátunk, 

az ellenünk vétkezőknek. 
Ne vígy (hagyj) minket kísértésbe, 

de szabadíts meg a gonosztól, 
mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. 

Most és mindörökké.  
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Erős Isten, Szent, halhatatlan Isten!  
Áraszd Szent, Atyai Szeretetedet minden 
népre! Örök Atya, mutasd meg nekünk 
irgalmasságodat a Te egyszülött fiadnak, Jézus 
Krisztusnak vére által. 
Felajánljuk Neked a mi Urunk, Jézus Krisztus 
Szent sebeit, hogy lelkünk sebei 
begyógyuljanak.  
Jézus fájdalmas szenvedéséért irgalmazz 
nekünk, és az egész világnak! 
 
Tiszta Fényű Isten!  
Hozz szívből jövő szeretetet, megértést, 
belátást, és Nagyságodhoz megtérést! 
Hozz szívből jövő boldogságot, örömet, 
tetteinknek tisztaságot! 
Segíts árasztani a Fényt, árasztani a jót, 
a mindenki szívébe, a mindenség üdvére valót! 
  
Áld meg Urunk, áld meg e földet, 
áld meg a teremtő, édes anyaméhet! 
Áld meg a termést, áld meg az újat, 
s hogy ez égi áldás, soha el nem múlhat. 
  
Áld meg Urunk, áld meg az embert, 
had járja áldott lába e földi tengert. 
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Had szántsa, had művelje, 
sűrű gyümölcsét had élvezze. 
  
Áld meg Urunk, áld meg az asszonyt, 
hogy méhében új élet foganjon. 
Had dajkálja, had nevelje, 
karjának féltő melegével óvja és védje. 
  
Áld meg Urunk, íme a gyermek, 
ki szentségből, s tisztán született. 
Áld meg a bölcsőjét, őrizd az ő álmát, 
így áldás övezi majd minden Magyar útját. 
 
Teremtő Istenünk, tisztíts meg minket! 
Tisztítsd meg testünk, lelkünk, szellemünk! 
Had növekedjenek bennünk Fénymagok, 
hogy akaratod szerint a nemzetek közt fáklyává 
lehessünk.  
Had legyünk láng, hogy magunkban, és magunk 
körül is mindent Fénnyé válthassunk át. 
Kérünk, adj erőt, adj tudást, adj kitartást, 
hogy szándékaid szerint haladhassunk utadon. 
Mert a Te szándékod az egyetlen örök, egyetlen 
igaz szándék, és egyetlen Igaz Út! 
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Add Urunk, hogy magyarságunk egészen 
betöltse a Te akaratod szerint engesztelő 
hivatását, és a világ egyik sarkától a másikig 
árassza Jézus Szentséges Szívének, és a Világ 
Győzelmes Királynője Szeplőtelen Szívének 
örök kegyelmeit.  
 
Mennyei Atya Isten, Boldogságos Szűzanya! 
Kérünk Benneteket, tegyetek meg mindent 
annak érdekében, hogy a Kárpátok bércei 
között, és azon is túl, megvalósuljon őseink 
álma: A Fény földi birodalma, a béke, a 
boldogság és a szeretet hona. 
Segítsétek, hogy hazánkban és családjainkban 
megvalósítsuk Szent Fiatok, Jézus Krisztus 
országát! 
 
Miatyánk, Úristen, ki vagy a Mennyekben, 
segélj meg minket e vészes időkben! 
Fáradságos munkánk a szívednek tessék, 
a Te áldott neved megszenteltessék! 
Amiként a Mennyben sírni sose kellett, 
azonképpen ott a Duna, Tisza mellett, 
ragyogjon a remény magyar eredettel, 
tiszta imádattal, hősi szeretettel! 
Erős magyar hittel jöjjön el az ország, 
az az ezeréves, régi Magyarország! 
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Égjenek az álmok, amik ránk omolnak, 
és a kenyerünket add meg nekünk ma, és 
holnap! 
Add meg a mi kenyerünket, áld meg a mi dolgos 
tenyerünket! 
Ellenség ne lépjen többé magyar rögre! 
Ez a mi kérésünk most, és mindörökre!  
Úgy legyen! 
 
Fölséges Istenünk tisztelettel kérünk,  
éljen még sokáig jó Magyar Népünk! 
Ez a nép a múltját őrzi, óvja, védi, 
származása szerint rendkívüli, s régi…. 
Szeretett hazánkat körbe veszi Kárpát, 
ide tértek vissza Álmos, s fia Árpád. 
Áhítjuk óvó Szent, Magyar Koronánkat, 
ha ősfényben ragyog, ránk senki sem támad. 
Örök Magyarország sosem maradsz árva, 
mindig szívünkben élsz, szeretetbe zárva. 
Aranyat szór a Nap atyáink földjére, 
világít, erőt ad népünk örömére. 
Mindannyian vagyunk fiai a Napnak, 
kik vélünk tartanak, Magyar erőt kapnak. 
Ilyen csodás erő nincs több a világon, 
Magyarok Istene, ne hagyd hűlni lángunk! 
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Urunk, Jézus Krisztus! 
Bizalommal kérünk Téged, mint Világunk 
Megváltóját. Kérünk, tekints reánk, hallgasd 
meg kérésünket, nyújtsd felénk oltalmazó 
kezeidet! Védelmezz veszélyekben, vezess 
minket hőstettekben! 
Mutass utat a nemzeteknek a Hozzád vezető 
úton, mely elvezeti a Világot az 
örökkévalósághoz, Teremtő Atyánkhoz. 
 
Jézus szent vére, melyet a kereszten kiontottál 
értünk, áld meg hazánkat, és vedd oltalmad alá! 
  
Jézusunk, isteni Megváltónk!  
Kérünk Téged, födj be minket drága véreddel, 
helyezd hazánkat a Te Szent Sebeidbe, hogy 
azokban nyerjen gyógyulást, a Te Szent Véred 
által tisztulást, és a Te szerető Szent Szíved 
által békességet Isten dicsőségére, és a mi 
lelkünk üdvére.  
Úgy legyen! 
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Dicsőséges Jézus és Dicső Szűzanya, 
Magyarok népének szerető Asszonya! 
Fényetek, és a szeretet újítsa meg létünk,  
és egész Magyar Nemzetünk. 
Újuljon bennünk igaz Magyar hitünk, 
igazságba vetett örök reménységünk. 
Maradjon meg tisztán Magunk és örökünk, 
örökünk útján újuljon meg népünk. 
Tisztaság, szeretet, igaz szavak 
kísérjék utunkat, járják át lényünket,  
ébresszék még alvó, tiszta szép lelkünket. 
Ébredjenek bennünk igaz Magyar tettek! 
 
Magyarok Nagyasszonya, nemzetünk 
Királynője!  
Alázattal kérünk, vigyázz a Kárpát-hazára, 
hegyekre, folyókra, fákra, és angyali szép 
Koronánkra! 
Küld el nekünk angyali sereged Szent Mihály 
vezérletével, hogy védjék meg édes Magyar 
hazánkat! 
Téged kérünk, mint Megváltónk Anyját:  
Ne hagyd elveszni Szent István országát! 
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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 értettünk gyermekeidért, 

Most és mindörökké. 
 
Oltalmad alá futunk Istennek Szent Szülője. 
Könyörgésünket meg ne vesd szükségünk 
idején, hanem oltalmazz meg minket minden 
veszedelemtől, mindenkoron dicsőséges és 
áldott Szűz! 
Mi asszonyunk, mi közbenjárónk, mi 
szószólónk! 
Engeszteld meg nekünk Szent Fiadat, 
Ajánlj minket Szent Fiadnak, 
Mutass be minket Szent Fiadnak! 
 
Szűz Mária égi Anyánk, 
ó hallgasd meg a mi imánk! 
Hozzád szólunk, Benned bízunk. 
Nyújtsd ki Mennyből szent kezedet, 
segítsd vinni keresztünket! 
Ha véget ér ez az élet,  
és ha jő a végítélet, 
akkor vegyél oltalmadba,  



 12 

vezesd a Magyart égi honba! 
Nemzetünkért kérd Szent Fiadat,  
tudjuk jól, hogy Terád hallgat. 
Hogy majd az Ő Szent Nevében,  
köszöntsünk fönt az Égben. 
Ő hallgassa meg kérésünket,  
dicsérjük Szent Nevedet. 
Fogadd el a mi imánk,    
Szűz Mária, Édesanyánk. 
Ó Szűzanyánk, állj mellettünk,  
fogd a kezünk, óvd Nemzetünk! 
Kétségbe veszni ne hagyj,  
szívünkbe békésséget adj! 
 
Most segíts meg Mária, ó irgalmas Szűz Anya! 
Keservét a búnak, bajnak, eloszlatni van 
hatalmad. 
Hol már ember nem segíthet, a Te erőd nem 
szűnik meg. 
Hő imáit gyermekidnek nem, Te soha nem 
veted meg. 
Hol a szükségünk kínja nagy, kérünk, segíts 
meg minket! 
Most segíts meg Mária, ó irgalmas Szűz Anya! 
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Jézus, Natália nővéren keresztül kért tőlünk 
a Szűzanyának Budán a Szent Anna réten 1 
engesztelő kápolnát (továbbá egy bazilikát, 2 
szerzetes rendi épületet), mely a béke egyik 
feltétele.  
A megépítendő engesztelő kápolna 
alapkövében elhelyezett Alapokmány 
szövege (ima): 
Add Uram, hogy ez a kápolna felépüljön teljes 
eredeti szépségében, és add meg nekünk, e 
kápolnához ide zarándokló magyar 
gyermekeidnek a bűnbánó lélek számára ígért 
kegyelmeket, hogy minden bűnös, ki e szent 
küszöböt átlépi, teljes valójában újjászülessék, 
és e krisztusi megújulásban köszönthesse 
Jézus és Mária megbocsátó Szívét. 
Add Uram, hogy kegyhellyé legyen ez a szent 
hajlék, és minden időkig hirdesse a Szeplőtelen 
Szűz mindent legyőző, sátántipró hatalmát. 
Add, hogy ezzel magyarságunk egészen 
betöltse a Te akaratod szerint engesztelő 
hivatását, s e kegyelemhely világszerte 
megsokszorozódjék, és a világ egyik sarkától a 
másikig árassza Jézus Szentséges Szívének, 
és a Világ Királynője Szeplőtelen Szívének örök 
kegyelmeit! 
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Szent Szűz! Elérkezett a Te órád! Csak egy szót 
szólj isteni Fiadnak, és megmenekül a világ, és 
benne a mi hazánk! 
 

Imafüzér a Világ Győzelmes Királynője 
tiszteletére  

 
A keresztnél:  

Itt függ a mi hitünk, a mi reményünk, a mi 
szeretetünk, életünk, üdvösségünk és 

győzelmünk! 
 

Üdvözlégy... (háromszor):  
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 
gyermekeidért, most és mindörökké. Ámen.  

 
A nagy szemeknél:  

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!  
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A kis szemeknél: 
Világ Győzelmes Királynője, mutasd meg 

hatalmadat!  
A végén 3-szor:  

Szent, szent, szent a Seregek Ura, 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 minekünk!  
 
10x, egyre hangosabban  
Jézus kérésére: 
 „Győzni fogunk Magyarország, és a Világ 
Győzelmes Királynője által!” 
  
Oltalmazónk, minden titkot ismerő Dicső 
Nagyasszony!  
Magyarok Királynője, légy anyai erőddel, 
Hazánk megmentője! 
Eléd borulunk Édes Szűzanyánk, vigyázzad 
néped, oltalmazd Hazánk! 
 
Szerelmetes Égi Anyánk, Magyarok 
Nagyasszonya: 
Kezeidbe helyezzük Hazánk, otthonunk, 
Krisztus sorsú nemzetünk. 
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Töltsön be minket lelked fénye, és légy velünk 
mindörökre!  
 
Magyarok Királynője, Hozzád száll imánk. 
Fogadjuk, mivélünk jobbá lesz a világ! 
Fogadjuk, míg élünk, mi tesszük a csodát! 
Fogadjuk, megyünk, s mindig szeretünk,  
Isteni lángot, élő Fényt viszünk! 
Vezérlő Csillagunk, áld meg életünk! 
 
Üdvözlégy Mária, Malaszttal és Szentlélekkel 
teljes, az Úr van Teveled. 
Egyetlen vagy az asszonyok között, akinek 
áldott méhének gyümölcse Jézus. 
Asszonyok Szűz Máriája! Jézusnak Szent 
Édesanyja! 
Kérünk, hogy gyógyíts meg bennünket, 
családunkat, a Kárpát-hazát és népeit, 
Földanyát és népeit,   
Imádkozzál érettünk most és mindörökké!  
Így legyen 
 
Angyali Korona, Szent Csillag! 
Adj nekünk tudást, bölcsességet! 
Adj nekünk erőt, békességet! 
Emeld a Fénybe lelkünk, s add, hogy a  
Fény felszabaduljon bennünk! 
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Magyarország felajánlása: 

Ó Mária, Isten Anyja és minden ember 
Anyja! Kérjük oltalmadat és hathatós 
közbenjárásodat! 
Édesanyánk, Te ismered és megosztod 
szenvedéseinket és reményeinket. 
Mária, a Béke és a Világ Győzelmes 
Királynője!  
Rád bízzuk hazánkat, anyai oltalmadba 
ajánljuk magunkat. 
Kérjük Tőled a Békét és a kiengesztelődést 
Magyarország számára.  
Kérünk, kísérj el bennünket utunkon.  
Ébreszd fel a magyar ifjúságban a 
keresztény hivatástudatot, hogy Mária 
Országa újra a szentek földje legyen! 
Isten lelke nyissa meg a szíveket a 
szeretet és az igazság számára, és 
vezesse el Népünket a kölcsönös 
megértésre, megtérésre, és a béke őszinte 
akarására. 
Ebben az egységben ajánljuk fel Neked 
különleges módon a Szent Korona 
országát, Magyarországot. 
Ó Magyarok Nagyasszonya, Rád bízzuk 
Nemzetünket, a magyar Egyházat, minden 



 18 

Magyart, különösen azokat, akiknek 
szüksége van erre a felajánlásra. 
Elsősorban a legvédtelenebbeket:  
az ártatlan gyermekeket, az útkereső 
fiatalokat, a szétzilált családokat, a 
magányos és idős embereket, a 
nélkülözőket és a betegeket, mindazokat, 
akik elhagyatva, remény nélkül élnek. 
Rád bízzuk Mária, Megváltás hajnalpírja 
jövőnket, és utunkat. 
Mennynek és Földnek Győzelmes 
Királynője, minden kegyelem közvetítője, 
Boldogságos Szűz Mária!  
Áraszd Szeretetlángod kegyelmi hatását 
Magyarországra, és az egész 
emberiségre, hogy az most és 
mindörökké beragyogja az egész világot!  

 
Királyok, szentek, és dicső elődök! 
Segítsétek utunk, feléledni népünk. 
Segítsétek éppé, igaz néppé válni, 
Magyarok Istenét végre megtalálni! 
Patrónánk, Asszonyunk, és Szent Fiad, Jézus, 
szívünk tisztaságán mutassátok utunk! 
Útját Magyaroknak, útját népeteknek,  
dicső tetteinkből legyen áldott élet! 
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Terünkben, időnkben tisztaság éledjen, 
szépség és szeretet szívünkön át éljen. 
Vezesse szívünket igaz Magyar Isten, 
igazság, szeretet földünkön Teremjen! 
Teremjen általunk igaz Magyar élet, 
Ahol a tisztesség igaz Magyaré lett. 
Dicsőség e Honban minden igaz szívre, 
általunk teremjen Világnak Új Fénye. 
Égi segítőkkel és földi tettekkel, Teremjen  
Új Világ, igaz Magyar, Ember!  
 
Összes magyar szentek és boldogok! 
Könyörögjetek érettünk, Magyar népünkért az 
Úrhoz! 
A magyar egyház újjászületéséért, papjainkért, 
a szerzetesi hivatásokért, a magyar családokért 
és gyermekáldásért, a magyar ifjúságért, az 
elszakított területeken és külföldön 
szétszórtságban élő testvéreinkért.  
Kérjétek az Urat, hogy közben járásotok által 
újítsa meg Nemzetünket, tegye kegyelmi 
időszakká jelenünket és jövőnket, és 
mindannyian térjünk meg oltalma alá. 
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Szűzanyához ima a családokért 
A gyermek bizalmával fordulunk Hozzád, mert 
tudjuk, hogy sohasem hagytad 
meghallgatatlanul azokat, akik segítségért, 
bizalommal Hozzád folyamodtak. 
Nagyasszonyunk, kelj Néped védelmére, és 
segíts bennünket mostani nehéz 
helyzetünkben! 
Vedd pártfogásodba a keresztény magyar 
családokat, hogy hűségesen állják e nehéz idők 
küzdelmeit, és állhatatosan viseljék az élet 
megpróbáltatásait. Szólítsd meg azokat az 
anyákat, akikben megfogant az új élet, hogy 
példádat követve hordják ki, és hozzák világra a 
Teremtő ajándékát. Kérünk, tudatosítsd a 
magyar anyákban, hogy a legdrágább kincs a 
gyermek, s érezzék meg, hogy méhükben van 
nemzetünk jövője. Oltalmazd és erősítsd meg 
hivatásuk szeretetében a szülőket, hogy 
gyermekeikből a szülőföldjükhöz, és 
anyanyelvükhöz hűséges, igaz embereket 
neveljenek. Mérhetetlen szereteteddel járulj 
hozzá Magyar népünk gyarapodásához. 
Terjeszd ki anyai oltalmadat a Kárpát-haza 
ifjúságára, hogy utódaink váltsák valóra azt a 
sok szép reményt, amelyek megvalósulását 
tőlük várjuk. 
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Szent Annához és Szent Imréhez ima az 
ifjúságért  
Szent Anna, Mária édesanyja, Te légy 
gyermekeink anyja is. 
Rád bízzuk, anyai szeretetednek adjuk át őket. 
Szent Imrével együtt, járjátok ki számukra 
mindazt, ami a Földön szükséges nekik, és 
lelkük javát szolgálja. Esdekeljétek ki 
mindnyájuknak a szívbeli szeretetet Isten és 
embertársaik iránt. Őrizzétek meg tisztának 
valamennyiüket! Esdekeljétek ki, hogy Isten és 
felebarátaink szeretetében nevelhessünk 
minden gyermekünket, hogy jó példát 
mutassunk, és így ők is helyes utat mutassanak 
másoknak. Álljatok mellettük, hogy velünk 
együtt ők is elnyerhessék az örök üdvösséget! 
 
Szent Margit imája 
Uram, Isten segíts! Mentsd meg ezt a Hazát! 
Szívünk minden csepp vére Hozzád kiállt! 
Nézd az igazakat, kik Éretted kiállnak, hogy 
hűséget valljanak Istennek, országnak.… 
Áld meg az anyákat, kik gyermeket nevelnek,  
s az apákat, kik létért küzdenek bölcs 
szeretettel. 
Add, hogy … rend és béke legyen, Áldásod 
legyen a gyógyír. 
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Vezesd Te nemzetünk, halld meg az imát, 
ne hagyd hiába könnyezni népünk 
Boldogasszonyát! 
 
Szent Margit, ki Hazánkért oly keményen 
vezekeltél, … vezess minket Krisztushoz! 
 
Szent László királyhoz 
Isten kedves híve, országunk nagy királya, a 
Magyarnak büszkesége, Szent László! 
Te vitézséged által megvédelmezted édes 
hazánkat a vad népek dúlásai ellen. Bölcs 
törvényeid, és igazságos ítéleteid által 
megtisztítottad kedves nemzetedet az 
erkölcstelenség maradványaitól.  
Istenes szent életed által oly kedves voltál Isten 
színe előtt, hogy imádságodra igen sok csodát 
művelt. Isten előtt való nagy kedveltségedre 
kérünk, nyerj hazánknak állandó külső-belső 
békességet!  
Szerezd meg nekünk közbenjárásoddal a 
kegyelmet, hogy Nemzetünket a Magyarok 
Istene oltalmába vegye, és általa elrendelt 
küldetésünket megsegélje! 
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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 
körül járnak a világban, Isten erejével taszítsd 
vissza a kárhozat helyére! Így legyen  
 
Boldog Özséb himnusz  
.. Barlang ölén, cellák sötét mélyén fények 
gyúlnak. Népedért szólj Boldog Özséb, 
mondj imát az Úrnak. Hívd egybe ki hív, és 
magyar! Hív ki sebbel ékes!  
Győzni fog ki hinni akar, s áldozatra képes! 
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II. Rákóczi Ferenc imája  
.. Ó Uram, ..  ha lelkünkben lángra lobbantanád 
felszabadulásunk vágyának tüzét, vezéreld 
cselekményeinket, erősítsd meg karunk, 
élesítsd fegyvereinket, hogy egyesült erővel 
szolgálhassunk kegyes akaratodnak. .. Add,.. 
hogy rendelésed útjáról le ne térjünk, hanem 
igazságtételeid őreivé lévén, utunk 
nyugalomban és békességben vezessen 
Tehozzád, ki végtelen kegyelmednél fogva azt 
akarod, hogy kiszabaduljunk a szolgaságból, és 
megváltassunk a mi Urunk, Jézus Krisztus által, 
ki a Szentháromságban Veled él és uralkodik 
mindörökké.  
 
Eszterházi Pál nádor imája 
Emlékezzél meg Istennek dicsőséges Anyja, 
magyarok Nagyasszonya, szentséges Szűz 
Mária!  
Emlékezzél meg örökségedről, melyet hű 
szolgád, első királyunk és apostolunk, Szent 
István Neked felajánlott. Tekints kegyes arccal 
országodra, és dicső érdemeid által légy 
közbenjárónk és szószólónk szent Fiadnál, 
Jézus Krisztusnál.  
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Hozzád kiáltottak atyáink, és kiszabadultak 
minden ínségből, mert szemed folyvást 
vigyázott örökségedre, mindörökké áldott 
Asszonyunk! Ezt bizonyosnak tartván gyakorta 
folyamodtunk Hozzád, és tapasztalásunk után 
mondhatjuk el, hogy Te miattad áldott meg 
bennünket az Úr. 
Ezen reménytől buzdíttatva, e bizalom által 
lelkesítve oltalmad alá futunk mi, a Te néped, a 
Te örökséged, a Te nyájad!  
Hisz gyermekeidnek neveznek minket, 
országunkat pedig különleges pártfogásod 
révén, Mária Országának. 
 
Szép Ernő imája 
Ki ülsz az Égben a vihar felett én Istenem, 
hallgass meg engemet! 
Hozzád megy szívem .. Hazámért reszketek, 
Magyar vagyok. A népekkel ha haragod vagyon, 
a Magyarra ne haragudj nagyon! Ne haragudj 
rá, bűnét ne keresd, bocsáss meg néki, 
sajnáljad, szeresd! .. vigyázz rá Istenem, 
Atyám!..  
Óh, keljetek a magyart védeni, Ti Istennek 
fényes cselédei! .. 
Szerteszét, este mennyi mécs ragyog…, 
könyörögjetek értünk, csillagok! 
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Somogyváry Gyula imája 
.. A tenyereden Isten-apánk hordod az ember 
milliókat. Mi is elférünk békében ottan, csak 
vesd ki köztünk az árulókat!  
Nem kell minékünk más hódolása, és nem 
vágyik a magyar sehová sem, csak engedj élni, 
tüzekbe nézni, tilinkó szónál mesét mesézni, és 
szabadíts meg a gonosztól! Így legyen! 
 
Wass Albert: Hagyaték 
Bízzatok és hirdessétek az Úr szeretetét! Mert 
eljő az idő, s már itt is van, csak szemünkkel 
nem láthatjuk még, amikor az igazaké és az 
igazságosoké, a valóság tudóié és a jóság 
gyakorlóié, a békességeseké és az 
istenszeretőké lesz ez a világ. …  
 
Szeresd a Te Uradat, Istenedet, és rajta kívül 
más istened ne legyen! Tiszteld őseidet, hogy 
hosszú és jó életed legyen azon a földön, amit 
ők hagytak reád! Szeresd magyar testvéreidet, 
mint önmagadat! Fegyvert reájok ne emelj, s 
nyelveddel ne vétkezz ellenök!  
Tartsatok össze, segítsétek egymást, és az Úr 
szeretete, az Úr védelme és az Úr ereje veletek 
lészen! 
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Tudjátok az Urat, tartsátok az Ő törvényét, és 
semmi sem lesz lehetetlen számotokra. Az Úr 
ereje hegyeket mozdít, és tengereket tüntet el 
azok védelmében, akik Atyjoknak nevezik Őt, s 
aszerint élnek! Ez a Ti hagyatékotok Magyarok, 
véssétek lelketekbe! 
 
Ima a Szent Korona népeiért 
Istenanya kérünk Téged, Országunkat Te 
védjed meg! 
Egyesítsed Nemzetünket, 
Mutasd nékünk szent Fényünket! 
Ébredjen fel a Mag Népe, 
Szent Koronánk Fényessége. 
Krisztus Urunk vezess minket, 
Vigyáznak ránk Csillag Népek. 
Ősi Létünk méltósága, sugározzon e Világra! 
Fénytudásunk felderüljön, 
Életünkbe beépüljön! 
Dicső Ősök segítsetek, 
Az legyen, mi rendeltetett. 
Atyánk áldása kísérjen, 
A Magyarság felébredjen! 
Sugározzon Égi Fénnyel, 
Szent Koronánk minden Éke. 
Mert Atya, Fiú, Anya lészen, 
Ki egyesít Szent Lélekben. Úgy legyen! 
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Hisszük, hogy tud még összefogni e nép, hogy 
egy Teremtő szándék vezérli szívét, s kezét. 
Hisszük, hogy a sötétségből új hajnal hasad, 
hogy összefogás lesz, egy cél, egy szent akarat. 
Hisszük, hogy az erkölcs hófehér lesz újra, s 
építünk rá új Hazát, mely a megváltást hozza. 
Hisszük, hogy a Magyar feltámad, s hogy él 
benne hit, remény, szeretet, mely Isten 
áldásával újraépít mindent, s legyőz 
mindeneket! 
Hisszük, hogy egy az Isten, s az Ő Szent 
akarata az, hogy e nép újjászülessen, s 
megtegye mindazt, mi néki rendeltetett. 
Hisszük, hogy nincs olyan erő, hatalom, mely 
visszatarthatná ebben! 
Hisszük, hogy e nép számára Isten akaratát 
követve minden lehetséges, és felemelkedve 
győztessé válik! 
Hisszük, hogy van egy Teremtő Magyar 
szándék, mely megmutatja: 
Él még, s Föltámadott e nép, a Magyar!  
Úgy legyen! 
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Látjuk és éljük, hogy Jézus tiszta igazságán 
alapuló biztonság, szeretet alapú igazságos, és 
tudatosan jóléti társadalom iránti vágy igénye 
egységbe rendezi, és összefogja a Szent 
Korona országát és népeit. Az emberiségre 
ható kegyelmi út lehetősége beragyogja az 
emberek lelkét és tudatát, felébreszti bennük a 
cselekvések iránti kötelezettséget, és a jövőjük 
alakítása iránti felelősségvállalást. 
Jézus mennyei energiája kiárad, teret nyer 
minden kiterjedésben, és kap elsődleges 
rendezési jogot, ahogyan ez Égi szinten 
elrendeltetett. Ereje, mint sötét éjben a 
villámcsapás, hirtelen és áthatóan világítja meg 
az emberek tudatát, megmutatva a jövő útját. 
Megnyilvánul általa egy mindenek felett álló, 
egyetemes isteni útmutatás.  
Szeretet alapú tudatos lét veszi át az emberek 
lelkének irányítását. 
Magyarországon és a világban, embertársaink 
értékrendje átminősül. Általánosan jellemzővé 
válik a szeretettel teli viselkedési minta. 
Imáink gyümölcse egyre többekhez eljut, a 
közömbösök felébrednek, a már ébredtek tettre 
készek, és isteni akarat szerint cselekszenek. 
Engesztelésünk utat és kapukat nyit a lelkek, 
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könyörületet és szabadulást hoz nemzetünk, és 
az egész világ számára. 
Ébred általunk a Föld, engesztelésünk Krisztus 
útját sugározva, fáklyaként mutat utat az egész 
emberiségnek. 
A kóbor lelkek megtérnek, rátalálnak a 
Krisztushoz vezető útra. A világ ráeszmél, hogy 
Ő az egyetlen út világunkban. Ennek az 
igazságnak a felismerésével változtat mindenki 
saját életútján, nyer kegyelmet és üdvösséget 
az Atyánál. 
Minden siralmunkat, bánatunkat elengedjük. 
Minden keservünk isteni áldással alakul át a 
Teremtett Világ javára. 
A lelkek hálát adnak a Teremtőnek, hogy ebben 
a kiemelten fontos időszakban, a Magyar Lélek 
Család tagjaként születhettek meg, vagy e 
népcsoporthoz születve, lelkükben magyarrá 
minősülhettek.  
Egészséges, büszke gyönyörűség érzését élve 
éljük csodálatos életünket. Életünk intelligens 
és figyelmes, becsületes és gyengéd, 
szeretetteli és bőséges, isteni áldással és 
üdvösséggel teli. Embertársainkat segítően 
támogatjuk. Tudásunk van, hogy mikor és 
hogyan, mit kell tennünk magunkért, másokért, 
nemzetünkért, a világért.  
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Bizalom él bennünk a Fényes Világ mindenkor 
jelenlévő, segítő erejében. Az isteni Fény és 
bölcsesség minden gondolatunkat és 
cselekedetünket támogatja, lelkünket, testünket 
gyógyítja. Egységben, külső-belső 
harmóniában, teljes testi-lelki-szellemi 
egészségben éljük életünket. Teremtő erőnk a 
végtelenbe tágult, minden élő legfőbb javát 
szívünkből kívánjuk és szolgáljuk. 
Nemzetünk egységesen tiszteli Máriát, 
Megváltónk Édesanyját.  
Jézus Krisztus / Szűz Mária szerint éljük 
életünket. 
Hazánk örökös égi és földi védelemben 
részesül.  
Megszületett bennünk az Új Ember, szívünk 
egész nap isteni dicsőségben ragyog. Minden 
nemzettestvérünk érzi és éli: A Kárpát-hazába 
Magyarként győztesnek, Életet Nyerni érkezett!  
Áldás van imánkon, és ez így van! 
   

Jóságnak Fénye ragyog át 
minden magyar ház ablakán. 
Szívünkben szeretet és béke, 
ez tölti be otthonunk, s Hazánk. 
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Három színű a lobogónk, 
mind a 3 tiszta színű, ragyogó. 
Az első tiszta piros, mint a vér. 
Azt jelenti, sok vér folyt el a Hazáért. 
A 2. tiszta fehér, mint a hó. 
Azt jelenti, él a magyar lobogó. 
A 3. tiszta zöld, és az marad. 
Azt jelenti, Magyarország megmarad! 

 
Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában, 
hiszek egy isteni, örök igazságban. 
Hiszek Magyarország feltámadásában! 

 
Hála Néked Urunk, hogy szavunk 

meghallottad. 
Vezesd hát Népünk, s add ránk 

áldásodat! 
Maradj velünk Istenünk!  

Így legyen! 
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Ének: Szózat  

Hazádnak rendületlenül légy híve, ó Magyar. 

Bölcsőd az s majdan sírod is, mely ápol s 

eltakar.  

A nagyvilágon e kívül, nincsen számodra hely, 

áldjon vagy verjen sors keze, itt élned, halnod 

kell. 

 

Ének: Palóc himnusz 

Isten áldja meg a Magyart, tartson neve, míg a 

Föld tart. Paradicsom hazájában, éljen örök 

boldogságban. 

Töltse békében napjait, egyezve lássa fiait. 

Tatár, török, s más ellenség, minket meg ne 

rendíthessék. 

Isten áldja meg a Magyart, tartson neve, míg a 

Föld tart. Isten áldjon meg bennünket, minden 

igaz Magyar embert! 

https://www.youtube.com/watch?v=xkimkcr6Yh

w 

 

Ének: Csángó himnusz  
.. Halljuk, áll még Magyarország,  
Úristenünk, Te is megáld!  
Hogy rajtunk könyörüljenek,  
Elveszni ne engedjenek! 

https://www.youtube.com/watch?v=xkimkcr6Yhw
https://www.youtube.com/watch?v=xkimkcr6Yhw
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Mert mi is Magyarok vagyunk,  
Még Ázsiából szakadtunk.  
2x: Úristen, sorsunkon segíts,  
Szegény csángót el ne veszítsd! 
1,33 perctől  
https://www.youtube.com/watch?v=TnV0s2Fen5A 

 

Ének: Székely himnusz 

Ki tudja merre, merre visz a végzet, 

göröngyös úton, sötét éjjelen. 

Vezesd még egyszer győzelemre néped, 

Csaba királyfi csillag ösvényen. 

Maroknyi székely erős, mint a szikla, 

népek harcának zajló tengerén. 

Fejünk az ár, jaj, soha ne borítsa, 

ne hagyd elveszni Erdélyt, Istenünk! 

Kiegészítés (Pap Gábor):  

Kigyúlt a Mennybolt, zeng a hadak útja, 

Csaba királyfi gyűjti táborát. 

Szűnik az átok, kiapadt a kútja, 

szívünkön égi öröm lángol át. 

 

Hiába zúgsz már gyűlöletnek árja, 

megáll a szikla, nem porlik tovább. 

Imánk az Istent újra megtalálja, 

köszöntsd ma népem, üdvöd hajnalát!  

https://www.youtube.com/watch?v=TnV0s2Fen5A
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Ének: Ősi magyar himnusz:  

Boldogasszony Anyánk, égi nagy Patrónánk! 
Nagy ínségben lévén, így szólít meg hazánk: 

 
Refr.: „Magyarországról, édes hazánkról, 
Ne felejtkezzél el, áldott magyarokról!” 

 
Ó Atyaistennek kedves, szép leánya, 

Krisztus, Jézus anyja, Szentlélek mátkája Refr. 
 

Nyisd fel az egeket sok kiáltásunkra, 
anyai palástod fordítsd oltalmunkra! Refr. 

 
Kegyes szemeiddel tekintsd meg népedet, 

segéld meg áldásra Magyar Nemzetedet! Refr. 
 

Dicséret, dicsőség legyen az Atyának, 
a Te Szent Fiadnak,Szentlélek mátkádnakRefr 

 
Tudod, hogy Szent István örökségben hagyott, 
Szent László király is minket Reád bízott. Refr. 
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Ének: Magyar himnusz  

Isten, áld meg a Magyart 

jó kedvvel, bőséggel, 

nyújts feléje védő kart, 

ha küzd ellenséggel. 

Bal sors, akit régen tép,  

hozz reá víg esztendőt, 

megbűnhődte már e nép 

a múltat, s jövendőt! 

Őseinket felhozád, 

Kárpát szent bércére. 

Általad nyert szép hazát 

Bendegúznak vére. 

S merre zúgnak habjai 

Tiszának, Dunának, 

Árpád hős magzatjai 

felvirágozának. 
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Ének: Mi Atyánk, ki vagy Mennyekben, 
uralkodol mindeneken. 
Szenteltessék meg Szent neved, 
Föld és Ég imádjon Téged. 
Jöjjön el a TE országod, 
legyen meg szent akaratod. 
Miképpen a szentek Mennyben,  
legyen úgy a Földön is. 
Add meg a mi kenyerünket, 
tápláld testünket, lelkünket. 
Megszabadíts a gonosztól,  
ments meg örök kárhozattól. 
Adj erőt a kísértésben, ne hagyj elveszni 
vétekben.  
Kérünk Téged engedd meg, 
vétkeinket bocsásd meg. 
Kérünk Téged, hallgasd meg,  
vétkeinket bocsásd meg. 
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Ének: Világ Győzelmes Királynője himnusz 
https://www.youtube.com/watch?v=LL3gEloYkCo 

 

 
Égi Anyánk Szűz Mária, 

Világ Győzelmes királynéja! 
Mutasd meg nékünk hatalmadat, 

Áldással kérünk Szűz Mária! 
 

Rajtunk a szeme a Világnak, 
Magyarok kérnek Szűz Mária. 

Engesztelésünk Te hallgasd meg! 
Szebb életet hozz a jövőnek! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LL3gEloYkCo
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Ének:   
Mária tiszteletére, akik ide jöttetek. 
Szűz Mária szent fejére, szép koszorút 
kössetek. 
 
Refr: 
Szűz Mária Mennynek gyöngye, add áldásod 
híveidre. 
Drágalátos szent kezeddel, ölelj minket 
kebledre. 
 
Gyertek ó keresztény hívek Szűz Máriát 
tisztelni, mert Ő fogja miérettünk a Szent Fiát 
megkérni. Refr. 
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Ének: Itt van Anyánk, Mária mint a Hold világ, 
A Szent Lélek áldása szálljon le reánk. 
 
Refr: Nem vagyunk árvák, van édesanyánk, 

ki a magos Mennyekből gondot visel ránk. 
        Fehér rózsaszál, Mennyből leszálltál, 
        Magyarország szép honában kivirágoztál. 
 
Eljöttek az özvegyek, a szegény árvák, 
töröld le könnyeinket, édes Szűzanyánk. Refr. 
 
Tárd ki óvó karjaid, édes Szűzanyánk, 
ölelj drága szívedre özvegyet, s árvát. Refr. 
 
Szép szeretetnek Anyja, kedves csillaga, 
Isten hite van benned, s minden bizalma. Refr 
 
https://www.youtube.com/watch?v=iHAftCtkZY
M 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=iHAftCtkZYM
https://www.youtube.com/watch?v=iHAftCtkZYM
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   Ének: Mária, Mária 

 
Mária, Mária, mennyei szép hajnal, 

kit szépen köszöntött Gábriel arkangyal. 
Mária, Mária mennyei szép virág, 

kit áldva magasztal széles ez nagyvilág. 
Mária, Mária mennyei nefelejcs, 

minket Magyarokat, soha el ne felejts! 
Mária, Mária mennyei liliom, 

kinek illatától gyógyul sok milliom. 
Mária, Mária mennyei szép csillag, 

ki az áldott égen értünk szépen csillog. 
 

Mária, Mária üdvösség hajnala, 
kire felvirradott boldogságunk napja. 
Mária, Mária el ne hagyd népedet, 

kérünk, minden helyen segélj meg bennünket! 
Mária, Mária hazánk védasszonya, 
árva Magyaroknak megvigasztalója. 
Mária, Mária gyászban is fényesség, 

Árva nemzetednek, egyetlen reménység. 
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Ének: Ó, Mária kinyílt virág 

 
Óh Mária, kinyílt virág, 
kit áldásul nyert a világ. 
Mennyországnak ajtaja,  
Boldogságos Szűzanya! 

 
Refr: Százezerszer üdvözlégy! 

Százezerszer áldott légy! 
Minket kegyelmedbe végy! 

 
Csodálkozott Ég, s Föld rajtad, 
midőn szülted Megváltónkat, 

hogy Isten anyja lettél, 
akitől teremtettél. Refr:  
Egek drága ékessége, 

angyalok gyönyörűsége. 
Lelkünk áldva magasztal, 

mert teljes vagy malaszttal. Refr:  
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Téged hódolva tisztelnek, 

Égben, Földön minden szentek. 
Bár, oly tiszták lehetnénk, 

hogy méltán dicsérhetnénk. Refr:  
 

Mennyországnak királynéja, 
Szűz Mária, Krisztus anyja, 

Atya Isten leánya, 
Magyarok szószólója. Refr:  

 
Általad sok megtért lélek, 

Mennyekben koronát lelnek. 
Légy nekünk is oltalmunk, 

hogy egekbe juthassunk. Refr:  
 

Ének: Angyaloknak királynéja, tiszta szűz 
 
Refr.: 
Kérjed a Te Szent Fiadat érettünk. 
Ékes virágszál, Hozzád esdeklünk 
Szép Szűz Mária, könyörögj értünk. 
 
Mindenszentek királynéja, tiszta szűz Refr. 
Békességnek királynéja, tiszta szűz Refr. 
Magyaroknak Nagyasszonya tiszta szűz Refr. 
Magyarország királynője, tiszta szűz Refr. 
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Ének: Óh, áldott Szűzanya,  
mennyei szép rózsa! 
Boldog Mennyországnak drága gyöngyvirága, 
bűnösöknek kegyes szószólója. 
Vigyázz reánk, Édes Anyánk,  
2x: Angyaloknak, királyné asszonya! 
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Ének:  Ó Szent István dicsértessél,  
Menny és Földön tiszteltessél, de főképpen 
nálunk ma, mint országunk Istápja. 
 
Refr.: Kérünk, mint apostolunkat, és az első 
királyunkat. Szent István nézz Mennyből le,  
a szép Magyar népedre! 
 
Sok sánta vette járását, sok vak nyerte meg 
látását. Némák kezdtek szólani, siketek is 
hallani. Refr: 
 
Boldogságos Szűzanyánknak, mint Magyarok 
Asszonyának, feláldoztad Hazánkat, szentelted 
Koronánkat. Refr: 
 
Mi kik Téged Pártfogónknak, választottunk 
szószólónknak. Szólj Istennél érettünk, légy 
mindenkor mellettünk! Refr: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=Vy0MR8Mr
K3c 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Vy0MR8MrK3c
https://www.youtube.com/watch?v=Vy0MR8MrK3c
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Ének: Sumer himnusz  
(Ha én rózsa volnék dallamára) 
Országok országa, törvénytudás népe, 
Napkelet s Nyugat közt, a világnak fénye. 
Nagy a Te nemzeted, nagy a Te végzeted, 
oly messze magasztos, hogy föl sem érheted. 
 
Mint a magas Mennyég, szíved mérhetetlen, 
Életed gyökere szent és sérthetetlen. 
Hegyek, árnyas erdők, hős föld büszke népe, 
ez a Te végzeted, ősi örökséged. 
 
Erős, gazdag vár vagy, de az örök törvény 
amit Isten rád rótt, vállalnod kell önként, 
hogy beteljesüljön győzelmes végzeted:  
Isten oltára Te vagy, emeld fel a fejed. 
 
Fel, feltekintünk a magasságos égre. 
Mennyekből az angyal, mikor kel fel végre. 
Áldott Magyaroknak szabadulására, 
Áldott Magyaroknak feltámadására! 
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Ének Boldog Özsébhez 
Magyar erdők mélyén fehér lángok gyúlnak, 
Boldog Özséb remetéi imára vonulnak. 
Boldog Özséb, áldott atyánk, esedezve kérünk: 
Gyűjtsed össze imádságra árva magyar 
népünk! 
 
Magyar lelkek mélyén fénylő tüzek gyúlnak, 
Nagyasszonyunk lovagjai Atyjuknak hódolnak. 
Boldog Özséb, áldott Atyánk esedezve kérünk: 
Gyűjtsed össze szeretetben drága magyar 
népünk! 
 
Magyar élet mélyén izzó tüzek gyúlnak, 
Krisztus Király hű fiai Özsébbel imádnak. 
Boldog Özséb áldott Atyánk esedezve kérünk: 
Gyűjtsed össze élő hitbe, küzdő magyar 
népünk! 
 
https://www.youtube.com/watch?v=96Ks2cZqS
g8 
 

 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=96Ks2cZqSg8
https://www.youtube.com/watch?v=96Ks2cZqSg8
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Rózsafüzér tanulás: titkokkal és a fatimai 

fohászokkal 
 

• Elején: Úr Jézus, irántad való szeretetből, a 

bűnösök megtéréséért és a megbántások 

engesztelésére, amelyeket Szűz Mária 

Szeplőtelen Szíve ellen elkövetnek. 

• Keresztvetés, keresztnél Hiszek egy Istent 

Hiszek egy Istent, aki bennem él, akiben 

mozgok és vagyok. Akinek tenyerén 

megsimulhatok, akinek Országomra éber 

gondja van. Aki népem és Nemzetem 

védelmében megsegít, aki cselekszik bennem 

és általam. Aki pozitív irányba mozdítja 

minden mozdulásom. Minden jóban boldogan 

imádom intéző, mély akaratát.   

Hiszek egy Istent, hiszem az Atyát! 

 

• Az első nagy szemnél Mi Atyánk  

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 

bocsásd meg a mi vétkeinket, 

Miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk 

vétkezőknek. 



 49 

És ne vígy (hagyj) minket kísértésben, de szabadíts 

meg minden gonosztól,  

Mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, 

mindörökkön örökké.  

Úgy legyen. 

 

• Következő 3 kis szemnél Üdvözlégy Mária, 

közben a bevezető titkok  

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van 

Teveled. 

Áldott vagy Te az asszonyok között, és áldott a Te 

méhednek gyümölcse, Jézus,  

 

- Örvendetes Rózsafüzér esetén (hétfőn és 

szombaton): 

1. szem: aki hitünket növelje, 2. szem: aki 

reményünket erősítse,  

3. szem: aki szeretetünket tökéletesítse 

 

- Világosság Rózsafüzér esetén (csütörtökön):  

1. szem: aki megtisztítson minket, 2. szem: aki 

lelkünk békéjét megőrizze,  

3. szem: aki a szentségekben megerősítsen  

  

      - Fájdalmas Rózsafüzér esetén (kedden és 

pénteken) 

1. szem: aki értelmünket megvilágosítsa,  
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2. szem: aki emlékezetünket erősítse,  

3. szem: aki akaratunkat tökéletesítse 

 

      - Dicsőséges Rózsafüzér esetén (szerdán és 

vasárnap) 

1. szem: aki gondolatainkat irányítsa, 2. szem: 

aki szavainkat vezérelje,  

3. szem: aki cselekedeteinket kormányozza 

Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek Szent Anyja,  

Imádkozzál érettünk gyermekeidért, most és 

halálunk óráján.  

Úgy legyen. 

 

• Úr Jézus, bocsásd meg bűneinket! Ments 

meg minket a pokol tüzétől! Vidd a Mennybe 

a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban 

rászorulnak irgalmadra. Úgy legyen.   

 

• Következő nagy szemnél Mi Atyánk  

• Szűzanya képmása 

• Következő 10 kis szemnél Üdvözlégy Mária 

10x  

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van 

Teveled. 

Áldott vagy Te az asszonyok között, és áldott a Te 

méhednek gyümölcse, Jézus,  
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- Örvendetes Rózsafüzér esetén szemenként:  

1. tized: Akit Te Szent szűz, a Szentlélektől 

fogantál. 

2. tized: Akit Te Szent szűz, Erzsébetet 

látogatván, méhedben hordoztál. 

3. tized: Akit Te Szent szűz, a világra szültél. 

4. tized: Akit Te Szent szűz, a templomban 

bemutattál. 

5. tized: Akit Te Szent szűz, a templomban 

megtaláltál. 

 

- Világosság Rózsafüzér esetén szemenként: 

1. tized: Aki a Jordán vizében 

megkeresztelkedett. 

2. tized: Aki Kánában megmutatta isteni 

erejét. 

3. tized: Aki meghirdette Isten országát. 

4. tized: Aki a Tábor hegyén megmutatta 

isteni dicsőségét. 

5. tized: Aki az Euckarisztiában nekünk adta 

önmagát. 

      - Fájdalmas Rózsafüzér esetén szemenként:  

1. tized: Aki értünk vérrel verítékezett. 

2. tized: Akit értünk megostoroztak. 

3. tized: Akit értünk tövissel koronáztak. 

4. tized: Aki értünk a keresztet hordozta. 

5. tized: Akit értünk keresztre feszítettek. 
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- Dicsőséges Rózsafüzér esetén szemenként:   

1. tized: Aki a halálból föltámadott. 

2. tized: Aki a Mennybe fölment. 

3. tized: Aki nekünk a Szentlelket elküldötte. 

4. tized: Aki Téged Szent szűz, a Mennybe 

fölvett. 

5. tized: Aki Téged Szent szűz, a Mennyben 

megkoronázott. 

 

Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek Szent Anyja,  

Imádkozzál érettünk gyermekeidért, most és 

halálunk óráján.  

Úgy legyen. 

 

• Minden tized, azaz minden 10 Üdvözlégy 

(dicsőség) után: 

Úr Jézus, bocsásd meg bűneinket! Ments meg 

minket a pokol tüzétől! Vidd a Mennybe a 

lelkeket, különösen azokat, akik legjobban 

rászorulnak irgalmadra. Úgy legyen. 

• Következő nagy szemnél Mi Atyánk 

• Ismétlődés… 

 

• Végén: Úr Jézus, irántad való szeretetből, a 

bűnösök megtéréséért és a megbántások 

engesztelésére, amelyeket Szűz Mária 

Szeplőtelen Szíve ellen elkövetnek. 
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