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A rózsafüzér mint ima 

A rózsafüzér gerincét az 5×10 Üdvözlégy imádkozása alkotja, oly módon, hogy a 
szövegben Jézus neve után beillesztjük az egyik titkot. A titkok Jézus életére, illetve 
üdvtörténeti szerepére vonatkozó mondatok. A rózsafüzér titkai hosszú ideig három 
sorozatot alkottak: örvendetes, fájdalmas és dicsőséges titkokkal. Ezt II. János Pál pápa 
egészítette ki a világosság titkaival.

Az imádkozás módja

A rózsafüzért a következőképpen kell mondani:
• Az ima keresztvetéssel kezdődik.
• A keresztre egy Apostoli Hitvallást mondunk.
• Az első nagy szemre egy Miatyánkot.
• Az ezt követő 3 kis szemre 1-1 Üdvözlégyet, Jézus neve után a bevezető titkokkal.
• Ezután a kis doxológiát (továbbiakban: Dicsőség...) mondjuk. Erre sem itt, sem a 
továbbiakban nincs külön szem)
• A bevezető utolsó (nagy) szemére ismét egy Miatyánkot.
• A körben a 10 egymást követő kis szemre 1-1 Üdvözlégyet, mindegyikben a 
kiválasztott sorozat első titkával.
• A tizedet egy Dicsőség... zárja.
• Folytatjuk a következő tizeddel: a nagy szemre Miatyánk, a 10 kis szemre 
Üdvözlégyek a második titokkal.
• Az ötödik tizedet záró Dicsőség... után ismét keresztvetés következik.
A rózsafüzérnek eredetileg (és hivatalosan) nem szerves része az ún. fatimai fohász, 
azonban a gyakorlatban csaknem mindig imádkozzák, mégpedig minden egyes Dicsőség... 
után.

A rózsafüzér titkai 
A titkok új, napok szerinti sorrendje a ROSARIUM VIRGINIS MARIAE apostoli levél alapján:

 1. Hétfő: örvendetes titkok
 2. Kedd: fájdalmas titkok
 3. Szerda: dicsőséges titkok
 4. Csütörtök: világosság titkai
 5. Péntek: fájdalmas titkok
 6. Szombat: örvendetes titkok
 7. Vasárnap: dicsőséges titkok

Az örvendetes titkok 
A bevezető három Üdvözlégyre:

 1. aki hitünket növelje,
 2. aki reményünket erősítse,
 3. aki szeretetünket tökéletesítse.
 5. …akit te, Szent Szűz, a templomban megtaláltál,



BEKÖSZÖNTO

BEKÖSZÖNTO

A tizedekre:
 1. …akit te, Szent Szűz, 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 titkok 
A bevezető három Üdvözlégyre:

 1. aki értelmünket megvilágosítsa,

 2. aki emlékezetünket megerősítse,
 3. aki akaratunkat tökéletesítse.
A tizedekre:
 1. …aki érettünk vérrel verejtékezett,
 2. …akit érettünk megostoroztak,
 3. …akit érettünk tövissel koronáztak,
 4. …aki érettünk a keresztet hordozta,
 5. …akit érettünk keresztre feszítettek,

A dicsőséges titkok 
A bevezető három Üdvözlégyre:

 1. aki gondolatainkat irányítsa,
 2. aki szavainkat vezérelje,
 3. aki cselekedeteinket kormányozza.
A tizedekre:
 1. …aki a halálból feltámadt,
 2. …aki a mennybe felment,
 3. …aki nekünk a Szentlelket elküldte,
 4. …aki téged, Szent Szűz, a mennybe fölvett,
 5. …aki téged, Szent Szűz, a mennyben megkoronázott,

A világosság titkai 
A bevezető három 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,

Befejezés

Végül az alábbi könyörgést mondhatjuk: Imádkozzál érettünk, Istennek szent Anyja! 
Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire!

Könyörögjünk! Úristen, a te egyszülött Fiad életével, halálával és feltámadásával 
megszerezte nekünk az örök élet jutalmát: add meg, kérünk, hogy e titkokról a 
Boldogságos Szűz Mária szentolvasójának elmondásával megemlékezve, utánozzuk, 
amit magukban foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus, a  mi Urunk által. 
Ámen.
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2013. októberi imaszándékok

Általános szándék: (Kétségbeesett emberek) Hogy mindazok, akik az élet súlyától 
összezúzva érzik magukat, olyannyira, hogy a befejezését óhajtják, tudják 
észrevenni Isten szeretetének közelségét.
 
E hónapban a pápa szándéka szerint különösen azokért imádkozunk, akik annyira kétségbe 
ejtő helyzetben találják magukat, hogy öngyilkosságot fontolgatnak.
 
Minden ember életében vannak nehéz pillanatok. Ennek különböző okai lehetnek: fájdalmas, 
gyógyíthatatlan betegségek, családi tragédiák, anyagi gondok, lelkiismeret-furdalások és még 
sok más minden. Ilyenkor az az érzés vehet erőt az emberen, hogy a bűnei miatt haragszik rá 
és  elhagyta őt. Ha pedig akkora bűnt nem tud felfedezni magában, hogy ekkora büntetést 
érdemelne, akkor az a kísértés környékezheti meg a szenvedő embert, hogy kételkedjék Isten 
létében. Ha nincs Isten, akkor az egész világ létezése tényleg értelmetlen, és reménytelen 
helyzetekben a legjobb megoldás kiszállni a világ forgásából, és hagyni, hogy az tovább 
forogjon „keserű levében”.
 
Ezért az öngyilkos jelöltek számára a legfontosabb, hogy meg ne fogyatkozzék a hitük: 
higgyék rendületlenül, hogy van Isten, szeret az Isten, velünk az Isten, és földi utunk végén 
haza vár az Isten. A Bibliában Jób könyve megrázó olvasmány. Az ártatlan Jób rettenetesen 
szenved, szenvedésében Istennek panaszkodik, még veszekszik és kiabál is Istennel, de az 
Isten nem haragszik meg rá, hanem még meg is dicséri és visszaadja boldogságát. Ezért, ha az 
öngyilkos jelölt azt hiszi, hogy az Isten haragszik rá, nézzen a keresztre feszített Jézusra, Isten 
szeretett Fiára, aki azért vállalta a kínhalált, hogy a bűnös világot üdvözítse. Mindnyájan 
bűnösek vagyunk. Ha ezt elismerjük,  kérjünk bocsánatot Istentől, mennyei Atyánktól. Szent 
Ágoston mondta, hogy az Istent azért mondjuk mindenhatónak, mert a legnagyobb és 
legborzasztóbb bűnöket is meg tudja bocsátani. Jézus pedig azt mondta el a tékozló fiúról szóló 
példabeszédében, hogy miként fogadja vissza az Atyaisten a megtérő bűnöst. Egy dorgáló 
szava sincs a példabeszédbeli atyának, csak túláradó szeretettel öleli át fiát, aki „elveszett, de 
megtaláltatott.” (Lukács 15,11-24) 
 
Missziós szándék: (Missziós világnap) Hogy a missziós világnap ünneplése 
valamennyi keresztényt ébressze annak tudatára, hogy ők Isten Szavának nem 
csupán befogadói, hanem hirdetői is.
 
A mai világban üzenetek, tudósítások tömege áraszt el, és a tömegkommunikációs eszközök 
egyre hatékonyabban működnek. Ilyen helyzetben még az átlagembert is naponta sok 
százezer szó bombázza. E szavak óceánjában milyen esélye van az Isten szavának arra, hogy 
meghallják, hiszen úgy tűnik, hogy e szó is csak egy hang a többi versengő szó 
hangzavarában?   
 
A keresztények millióinak élete, hite és reménysége évszázadok óta tanúskodik arról, hogy az 
Isten Szava végtelenül többet jelent, mint betűk sorozatát. A világ szavai múlékonyak, Isten 
Szava pedig örökké megmarad. Az információk tengerével elárasztott mai világban az Isten 
szava alakító és reformáló erővel rendelkezik. E világban, ahol az kommunikáció egyre inkább 
személytelenné vált, az Isten Szava elsősorban személyes megszólítás. Az Isten Igéjének 
legtökéletesebb kifejezése pedig egy élő személy: Jézus Krisztus, aki az alfa és az omega, a 
kezdet és a vég, „az út, az igazság és az élet.”

Idén októberben újból megünnepeljük a missziós világnapot. Ez alkalommal kérjük az Urat, 
hogy szavai belénk hatoljanak, és hogy életünkkel és szavainkkal Isten Igéjének tevékeny 
hirdetőivé legyünk. 
 
Francis Juan SJ, az imaapostolság indiai koordinátora, Bombay
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Felelős szerkesztő: Dohány Zoltán plébános www.siklosiplebania.hu

Októberi programjaink:

Október 1. Hétfő       

Október 3. Csütörtök  

Október 4. Péntek       

Október 5. Szombat                                         
                                           

Október 6. Vasárnap    

Október 7. Hétfő         
                                    
Október 9. Csütörtök    

Október 11. Péntek        

Október 12. Szombat    

Október 13.Vasárnap     

Október 14. Hétfő          

Október 18. Péntek       

Október 20. Vasárnap     

Október 25. Péntek         

Október 25-26-27. 
/Péntek-Szombat-Vasárnap/  

Október 26. Szombat      

                                        
Október 27. Vasárnap 
     
Október 30. Szerda       

19 óra  A Katekumen csoport találkozója a plébánián.

6 óra  Szentmise az Oltáriszentség tiszteletére.
          24 órás szentségimádás.

6 óra  Litánia és szentségbetétel.
18 óra Szentmise a rózsafüzér társulat élő és elhunyt tagjaiért.
17 órától-19 óráig gyermek klub a gyűdi plébánián.
19 órától a Házas Hétvége mozgalom találkozója a plébánián.

17 órától Imaóra a templomban.
18 óra Szentmise a fatimai Szűzanya tiszteletére.
                                     
16 óra szentmise Kisharsányban.
16 óra 30 perc Rózsafüzér titokcsere és szentségimádás.

19 óra A Katekumen csoport találkozója a Plébánián.
                                    
18 óra 45 perctől Bibliaóra a plébánián.

17 órától-19óráig gyermek klub a siklósi plébánián.

Egyházmegyei Családi Nap a várban.
16 óra 30 perckor szentmise a templomban.
Ezen a napon 18 órakor nem lesz szentmise.

16 órakor Gyerekmise a templomban.

19 órától Testületi ülés a plébánián.

17 órától-19 óráig gyermek klub a gyűdi plébánián.
19 órától A Házas Hétvége mozgalom területi találkozója, valamint a 
siklósi egyes csoport találkozója a plébánián.

Az idei évben ez a missziós vasárnap, így ezen a vasárnapon a 
missziók javára lesz országos templomi gyűjtés.
16 órakor Szentmise Nagytótfaluban. 

17 órától-19 óráig gyermek klub a siklósi plébánián.

Őszi lelkigyakorlat.
Őszi lelkigyakorlatunkat 
Illéssy Mátyás százhalombattai plébános úr vezeti.

15 óra 30 perctől  Szeretetláng imaóra a siklósi templomban.
19 órától Taize-i imaóra Siklóson.

16 órakor Szentmise Kistapolcán.

18 óra 45 perctől Bibliaóra a plébánián.

A siklósi templomban október hónapban hétfőn, szerdán, csütörtökön és pénteken 18 órakor 
kezdődnek a szentmisék.
Októberben -lehetőség szerint- minden esti szentmise előtt elmondjuk a rózsafüzért.
Keddi napokon nincs szentmise, de 15 órától imaórát tartunk a templomban.
Szombaton 18 órakor kezdődik a szentmise, de elsőszombaton 15 óra a kezdési időpont.
V a s á r n a p  8  ó r a  3 0  p e r c k o r  é s  1 8  ó r a k o r  v a n n a k  a  s z e n t m i s é k .
A  hónap  másod ik  vasárnapján  16  órakor  tar tunk  gyermekmisét  i s .
Az ettől eltérő időpontban kezdődő liturgikus programokat a fenti programrendben találhatja 
meg.
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