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BEVEZETÉS.

A legszentebb Rózsafüzér
imára (Sacratissimum Rosaritun] a
jámbor hagyomány, és több pápának
kijelentése szetini mag,a a Boldogs.ágos

.Szűz Mária tanitotta meg Szent Do
monkost és általa az egész világot.

Ez az ájtatosság k,él részből áll:
a) Szóbeli t m á dsá q b á l. 150

Udvözlégy .Mária tizedekre osztva és
mituieii tized kezdetén egy Miatyánk
ésa tized végén egy Dicsőség mon
dandó.

b) Elmélkedő im.á d s á q b á l.

Minden tized elmondása alatt megvá1
tásunk történetének egy-egy titkár6l
elmélkedünk. Amint az első rész, úgy
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ez is lényeges része a helyes rózsafü
zér imádkozásnak. Ha bármelyiket el
mukssztanók, semmitéle búcsút sem
nyerhetünk. A 15 tizednek megfelelően

tizenöt titok van: öt örvendetes, öt
fájdalmas és öt dicsőséges. Ezeket a
titkokat az egyes Udvözletekbe "Jé
zus" legszentebb nevének kiejtése után
szoktuk betesztuu s így a szent ese
ményeket a szobelt imádság alatt meg
fontolni, átgondolni, elménkben iorqat
ni. Ezáltal érlelödnek bennünk a szent
gerjedelmek, a jó gondolatok és üdvös
elbatározások. Előzőleg olvassuk el a
titok-képen a szoveqet.

A rózsafüzér igazi katolikus és je
les imádság, a kereszténységnek egyik
legrégibb és legelterjedtebb ájtatos
sága. A legnagyobb szentek és minden
rangú hivó, kiváló férfiak gyakoroJták
ezt az ájtatosságoi. Az Anyaszentegy-



ház mindíg pártolta, nagyra becsülte és
nagy kiváltságokkal, búcsukkal hal
mozta el a rozsaiűzért és cmnak ápo
lására alakult rózsafüzér társulatokai.

Maga .a Boldogságos Szűz is ismétel
len jeIét adta és kifejezte, mennyire
kedves előtte és Szetit Fia előtt ez az
ájtatosság. [Lourdes, Fatima.) Hatal
mas eszköz ez az eretnekségek legyőzé

sére, a bűnök kiirtására, az erények
ápolására és az isteni irgalom elnye
résére.

A rózsafüzér nagy számú tisztelőit

tuuotn csoportra oszthatjuk, ezek: 1. A
Rózsafüzér-fötársulatnak taqiai, 2. az
tJrökös Rózsafüzérnek és 3. az Élő, Ró
zsafüzérnek a tagjai.

Más módon ugyan, de mégis tnitui
egyik ugyanattól az eszmétől lelkesítve
szívügyének tekinti a rózsafüzér imád
kozását és terjesztését.
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I. Mi az Elő Rózsafüzér?

Az Élő RózsafÜzér olyan egylet, amely
nek tagjai tizenötöscsoportokban maguk
közt havonkint változtatják il rózsafüzér
titkait, hogy míndegyikűk naponkint egy
titok fölött elmélkedjék és a Szent Domon
kos-rendi szerzetesek, vagy a kellőképen
meghatalmazott más paptól megáldott rózsa
füzéTen egy szakaszt, vagyis egy Miatyán
kot, tíz űdvözlégyet és egy Dicsőséget imád
kozzék..

Az egyletet 1826-ban Lyon francia vá
rosban a boldogemlékű Jaricot [Zsárikö]
Mária Paulina [boldoggáavatása megindult]
hozta létre a francia forradalom után.
XVI. Gergely pápa 1832. évi január 27-én
megerősítette. Ez az egylet tehát különbö
zik az ősrégi Rózsafüzér Fötársulattől, va
Iamint az Örökös Rózsafüzértől, . (melyet
1635-ben alapítottak].
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II. Az Elő Rózsafüzér szervezete.

IX. Pius 1877. évi augusztus 17-én kelt
brévéjében (Quod jure) ennek az egylet
nek legfőbb vezetését örök időkre a Do
monkos-rendíek időszerinti generálisára
bízta. E bréve következtében és ama ren
deletek folytán, melyeket a nevezett rend
generálisa 1877: évi november IS-én és
1879. évi június 5-én kiadott. ez egyletnek
a következő szervezete van:

1. Egyetemes főigazgató.

Az Élő Rózsafüzér főigazgatója a Szent
Domonkos-rend általános főnöke (Generá
lis) Rómában. Ű hatalmazza fel a rendnek
tartományfőnökeit a különböző országok
ban, hogy helyi igazgatókat nevezhessenek
ki.

2. Helyi igazgatók.

1. Ahol a Rózsafüzér Főtársulat törvé
nyesen megalakult, ott annak igazgatója
minden külön felhatalmazás nélkül az Élő
Rózsafüzérnek is lehet igazgatója.

2. Egyébként helyi igazgatók kizárólag
a Szent Domonkos-rend Generálisától vagy·
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az illetékes tartományi főnöktől kinevezett
áldozópapok, kiknek hatalma azonban sze
mélyük.höz van kötve és csak arra a helyre
terjed, amelyre az igazgatói okmány szől.
Erről a helyről (plébániáról) való eltávo
zása után az· igazgatói okmányban meg
adott felhatalmazás magától megszűník és a
hívatalbeli utódnak hasonlóképen folya
modnia kell a felhatalmazásért. Ezt az ok
mányt a Rózsafüzér Társulatok Központja
közvetíti, Budapest, XIV.• Szent Domon
kos-utca 3. Egy városban több Élő R.
egylet müködhetik külön kinevezett helyi
igazgató vezetése alatt.

3. A helyi igazgatók szervezik az egy
leteket. Azok nevezik ki az elömózdítókat,
(zelátorokat, rózsalöket. csoportvezetöket},
akik összegyüjtik maguk mellé a 14 tagot. .

4. Ha 11 rózsa (165 tag = rözsabokor]
alakul. az igazgató egy elnököt vagy elnök
nőt nevez ki; 15 rózsabokor (= 2475 tag)
egy rózsakertet képez.

5. Az igazgató időről-időre összegyüjti
az elnököket vagy egyedül vagy az elő-·
mozdítókkal együtt tanácskozás vagy buz
ditás céljából. Ha küls l> tevékenységet is
akarunk kifejteni az Élő Rózsafüzér szer-
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vezetével, vagyis hogy résztvegyenek az
Actio Catholica szellemében a világi apos
tolkodásban is, akkor itt előre megállapí
tolt terv szerint megbeszélhetjük az elmúlt
és a következő hónap felmerült kérdéseit,
a terveket, indítványokat, ünnepség-rende
zéseket, az egylet felvirágoztatását, stb.
(Lásd: Rózslúüzér a pap kezében c. könyv
ben: liA világi apostolkodás és a rózsalü-
zér" cikket.) .

6. Rózsafüzér megáldására újabb időkben
nem közvetíthelünk facultas-t, hanem azt
az egyházmegyei hatóság útjáal. kell kérel
mezni Rómából. (Akik azt 1933. márc. előtt
megkapták a Szent Domonkos-rend Gene
rálisától, az érvényben marad halálukig.)

3. Elnökók és elnöknók.
Ahol több rózsa van, az 1-11, 12-22,

23-33 stb. rózsák részére az igazgató egy
egy elnököt vagy elnöknöt nevez .ki, akik
felügyeletet gyakorolnak az egylet fölött
és támogatják az igazgatót hivatalában.

Az elnökök gondoskodnak arról, hogy
minden rózsanak legyen elömozdftója (ze
lator, csoportvezetö).
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Éppígy gondoskodnak arról, hogy az el ö
mozdítók híven teljesítsék feladalaikat.

KözbenjárÓi tisztet viselnek az előmoz
dítók és az igazgató között, aki elé terjesz
tenek minden kívánaimat a tagok vagy
elömozdítók részéről.

Segédkezet nyujtanak az előmozdítók
nak a nem teljes Rózsák kiegészítésében
azáltal, hogy ide átveszik azokat a tago
kat, akik más Rózsáknál fölös számmal
jelentkeznek.

Aki a Rózsafüzér Társulatnak tagja (he
tenkint elmondja az egész 15 tizedes rózsa
füzért), vállalhat az Élő Rózsafüzérben is
kísorsolt titkot s akkor azt a tizedet min
dennap külön elmondja.

Amikor többen együtt imádkozzák a
rózsafűzért, elegendő, ha egy közülük kéz
ben tartja .a megáldott rőzsalűzért.
Midőn valaki munkája miatt a kötelező

tizedjét nem tudja elmondani, elegendő,
ha magánál tartja a megáldott rózsafüzért a
zsebében és közben úoádkozza a NUatyán
kot és üdvözlégyeket. IS. poenit. 1933.
nov. 9~)

Nem okvetlenül szűkséges, hogy az üd
vözlégyben a "Jézus" szó után közbe-
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mondjuk a titkokat. Ha valaki járatos a
rózsafüzér titkainak felsorolásában, elegen
dŐl ha az imádság közben a megfelelő tit
kokról elmélkedik.

Az Élő Rózsafüzér egyletet más jámbor
imaegyesülettel összekeverni, egybeolvasz
tani tilos.

IiI. Az Egylet tagja

mindenki, akit a törvényes előmozdító a
Rózsa tagjai közé felvett. Az É. R. egylet
nek anyakönyve nincs, sem a Központba
nem kell beküldeni a tagok neveit. (Aján
latos mégis, hogy az igazgató kezében
együtt legyen a csoportok, Rózsák név
sora.)

Mindazok az Élő Rózsafüzér egyletek.
amelyek esetleg nem törvényesen, nem ká
nonszerűen léteznek és működnek, fordul
janak ez űgyben papjaikhoz, azok pedig a
Szent Domonkos-rendhez, "a Rózsafüzér
Társulatok Központjához, hogy eme szabá
lyok szerint pótolják mielöbb a hiányokat.
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IV. Az Elő Rózsaíüzéreqylet célja:

Az Egylet kiválóan alkalmas eszköz arra,
hogy a Bold. Szűz Mária tisztelete és sze
retete, példájának követése minden időben
és minden helyen mindíg jobban elterjed
jen.

A titkok fölött való elmélkedéssel mín
díg jobban behatolunk az Úr Jézus és a
Boldogságos Szűz életébe s ez!l.tal Önma
gunkat és jó példánkkal másokat is rá
vezetűnk Krisztus Urunk és aSzentszűz
példájának követésére. vagyis a jó keresz
tény életre.

Számos tag szövetkezése és egyesűlése
bizonyos tekintetben nagyobb· tekintélyt
és erőt nyer Isten elött és biztosabban
kieszközli Isten kegyelmét és irgalmát.
M~ndnyájunknak szüksé~ünk van Isten se
l!ítségére s azt biztosabban elnyerjük, ha
sokan el!yűtt imádkozunk a hif" fenntartá
sáért és előmozdításáért önma~unkban és
másokban. Imádkozzunk azért sokat az
igazakért és bűnösökért. az eretnekekért
és szakadárokért, a hitetlenekért, zsidó
kért. pol!ányokért. az élőkért és meghol
takért. Imádkozzunk Egyházunkért s azo-
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kért, akikre annak kormányzása bízva van.
Imádkozzunk azokért, akik azt üldözik és
gyalázzák, rágalrnazzák. Imádkozzunk' kü
lőnösen sokat szenvedett hazánkért, hogy
hitéből végkép ki ne vetkőztessék és el
ne pusztuljon,

Az Élő Rózsafüzérnek, egyik fontos célja,
hogy azzal ráneveljük a híveket a rózsa
füzér imádság szeretetére annyira,' hogy
mielőbb beíratkozzanak a Rózsafüzér Fő
társulatba. Az Élö Rózsafüzér csak kez
dete, bevezetése a tökéletes' rózsafüzér
ájtatosságnak és átmenet a tulajdonképeni
Rózsafüzér Főtársulathoz (testvérülethez),
amely nagyobb lelki épülésre szolgál és
sokkal gazdagabb bücsukegyelmekkel van
ellátva. (Róma, gen. 1879. jún. 5.)

V. A tagok egyetlen kötelessége
naponkint egy Miatyánk, Hz űdvözlégy és
egy Dicsöségnek a kellőleg megáldott rózsa
füzéren való elimádkozása és a sorsolás út
ján neki jutott titok fölötti elmélkedés.

Kötelességének me.l!felel, ha e tizedet
bármilyen szándékra imádkozza, akár áll
va, akár ülve, akár járva, akár fekve (be
tegség esetén], akár pedig, ami a legillóbb,
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Szüz Mária. képe vagy az Oltáriszentség
előtt térdelve. .

Efmulasztása nem bűn, de megfosztja az
illető tagot a búcsuk élvezésétől. Egyéb
iránt a szent rózsafüzér buzgó gyermeke
rnindíg megtiszteltetésnek veszi, ha a sze
retetnek ezt a csekély áldozatát naponkint
hűségesen bemutathatja mennyei Anyjának.
A hanyag tagok pedig tudják meg, hogy
ők lesznek annak okai, ha a napi szent
rózsafüzért nem végzik el egészen és
e miatt veszít értékéből és hatályábóI.

Az ilyenek nem tartják ,meg ígéretüket
és szőszegést követnek el Isten és a Bold.
Szűz, továbbá a tagok iránt is. Mindenki
vegye tehát komolyan ezt a könnyű köte
lességet és ápolja ügybuzgóságát a testvéri
szeretet, a szerénység. jámborsá!! erényei
nekgyakorlásával. továbbá a szentséaek
hez. való l!yakori. járulássaI. Jó, példájuk
majd másokat is arra indítanak, hogy e
szent egyletbe lépjenek.

Új Rózsákat alakítanak és ezekhez akár
szóval, akár írásban új elömozdítókat aján
lanak megerősítés végett az igazgatónak.
Arra az esetre, ha az il!azl!aló me\!hal
vagy áthelyezik, gondoskodnak arról. hogy
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az egylet egy hónapon túl árván ne ma
radjon, hanem a legrosszabb esetben egy
szomszédos törvényszerü igazgatóhoz csa
toltassek.

Feladatuk az új elömczdítóktől, a Rózsa
füzér föünnepén (okt. első vas.] pedig min
denegyes előmozdítótól beszedni az egyea
Rózsáknévsorának másolatát s az igazga
tónak átadni: hogy pedig ez könnyen meg
történhessék. iöelöre minden előmozdító
nak két rovatozott ívet adjanak át kitöltés
végett.

1. Előmozdítók és előmozdítóDók [zeláto-
rok, csoportvezetók). .
• Az igazgató által kinevezett vagy meg

erősített elömozdítök érvényesen vesznek
föl tagokat. A felvéte1nél az új tagnak nem
szükséges személyesen jelen lennie.

A tagok neveit az ő Rózsaívíikbe beve
zetik. Az. így kítöltött ívröl másolatot.' ad
nak az elnöknek. Ez annál is inkább aján
latos. mert egyéb följegyzése a tagoknak
valamely főkönyvbe nem történik. Miután
pedig .az e~yes Rózsák tagjai halálozás
vagy egyéb körülmények folytán változnak,
csak úgy szerézhet mal!ának kellő tájéko-
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zást az, igazgató mindenegyesRózsa tag
jairól, ha az előmozdítók évenkint új íven
átadják az egyes Rózsák tagjainak névso
rát az elnöknek. E névsor átadása a Ró
zsafüzér ünnepén történik.

Gondoskodnak arról, hogy a Rózsa tel
jes legyen. Ha valamely tag meghal, kilép
vagy elköltözik, .úgy gondoskodjanak vagy
maguk vagy az elnökkel egyetemben arról,
hogy a hiány pótolva legyen. -

Mind a Rózsák alakulásánál. mind azok
kiegészítésénél igyekezzenek lehetőleg a
szomszédságból nyerni tagokat.
. Ezért egymásközt a Rózsalevelek (titkok)
kisorsolásánál, éspedig közvetlenül a sor
solás előtt, a tagok az elnök engedélyével
egyik Rózsaből a másikba léphetnek és az
igazgató e dologban egyetemes újjászerve
zést is végbevihet.

Feladatuk lelkiismeretesen gondoskodni
a titkok hónaponkinti kisorsolásáról és a
kihúzott Rózsalevelek szétosztásáról.

Ha valamely Rózsa 15 tagnál keveseb
bet számlál (pl. lJ-at), akkor az előmoz
dító fellidata vagy maga vagy más által
végeztetni a hiányzó tagok ájtatosságát (ez
esetben 2 titok), éspedig mindaddig, amíg
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a Rózsa teljessé nem lesz. Mert minden
Rózsa feladata naponkint egyszer az egész
rózsafüzért elimádkozni.

Ha valamely .Rózsában 15 tagnál több
van (pl. 20), akkor az előmozdító dolga a
fölös számú tagoknak névsorával az elnök
höz menni s megkérni, hogy alakítson új
Rózsát. Ha az elnök ezt nem tehetné, mi
vel a többi előmozdítónál még nem jelent
kezett elég számú fölös tag, akkor egye
lőre magánál tartja a fölös tagok névsorát
és köztük havonkint sorsolas útján a tit
kokat kiosztja, ami ekképen történik:

Az előmozdító a sorsolást először az ő
Rózsája tagjai közt intézi el. Ezután a fenn
maradt 5 tag között sorsolja ki a titkokat:
a megmaradt tíz titok céduláját visszate
szi és azok végeztetésére nincs kötelezve.

Feladatuk felügyelni a tagok erkölcsi
magaviseletére és előforduló esetben az el
nököt és ennek útján az igazgatót értesí
teni.

2. Egyéb hasznos tudnivalók.
Rózsafűzérünk (5, 10 vagy 15 tizedes) le

gyen domonkosrendi atyától vagy más arra
kellőkép felhatalmazott paptól megáldott.
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Az érvényesen megáldott rózsafüzéren nem
csak a domonkos búcsúk, hanem a Keresz
tesek búcsúja is elnyerhető. (500 napi b.
minden Miatyánk és minden üdvözlégyért.)
X. Pius, 1907. jún. 12. .

A rózsafüzér csak akkor veszíti el a
megszentelés által ráadott búcsúkat, ha na
gyobb része elpusztul vagy ha másnak el
adjuk pénzért. Ha csak elszakad vagy ·egy
két szem hiányzik vagy' újra lesz fűzve,
akkor nem veszíti el a búcsúkat. Nem ve
szlt; el akkor sem, ha más imádkozik róla,
ha kölcsönadjuk vagy valakinek odaaján
dékozzuk.

A rózsafüzér elején a Hiszekegy, a Mi
atyánk, .a három üdvözlégy azok titkaival
nem tartoznak okvetlenü1a rózsafüzérhez.
Dicséretes szokásból az végzi el, akinek az
első titkot sorsolták.

VI. A titkok kisorsolésénak szabályai.

Azt a titkot, amely fölött a rózsafüzér
imádkozásánál mínden tagnak naponkint
elmélkednie kell. sorshúzás által kell meg
határozni. Annak egyszerű kiosztása nem
elég. (Válasz Rómából 1879. évi szept.
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20-án.) Lehetséges és. megengedett azon
ban, hogya tagok, ha egyszer sorsolás ál
tal megkapták a titkot, a következő hó
napban egyszerűen a következőt veszik
(S. Congr. Rit. 1894. május 25. Analecta O.
P. 1895. 21.) . ,

A sorsolásnállehetőleg mindenki legyen
jelen. A távollevők az ő titkukat az elő
mozdító vagy valamely jelen volt tag köz
vetítésével nyerhetik meg. (Határozat Ró
mából, 1835. évi nov. 8.)

Rendkívűli nehézségek esetén az igaz
gató az elnök által és valamely Rózsa ve
zetőjének vagy 1-2 tagjának közbejöttével
is vége~heti a titkok kisorsolását.

Ha a sorsolást nem lehetne pontosan a
hónap elején megtartaní. akkor elég a.zt a
hónap első felében végbevinni. Mivel pe
dig a hónap első vasárnapja régóta éL szent
rózsafüzérnek van szentelve, ez a nap
mutatkozik legcélszerűbbnek a sorsolásra.
(1839. VII. 7.) .

Akik sokáig távol vannak vagy akik
csak nagynehezen. tudhatták meg, minö ti
tok jutott nekik a sorsolásnál, meg van
engedve, hogy a hó végeztével a követ-
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kező titkot vegyék elmélkedésűktárgyául.
(1839. VII.· 7.)

Minden sorselásnál minden tag új titok
képet kap és azt az új sorsolás alkalmá
val visszajuttatja. .Ha a képek már elsza
kadoztak, rendeljünk újakat.

A titok kisorsolását a Szentlélek és a
Boldogságos Szűz segítségül hívásával kell
kezdeni. Ugyanazon titkoknak többszöri
kihúzásaból az illető Isten ujját ismerje föl
és igyekezzék azt lelki hasznára fordítani.

Ima sorsolás előtl

Jöjj el Szentlélek Úristen, töltsd el hí
veid szívét és éleszd fel azokban a te sze
retetednek tüzét.

ElQimádkozó: Araszd reánk Szeritlelke
det és újjászületünk.

Valamennyien: És megújítod a föld szí
nét.
Kcnyörőgjűnk.

Isten! ki híveidnek szívét a Szeritlélek
Ielvdlágosítása által tanítottad, adjad ne
künk, hogy ugyanazon Szentlélek kegyel
mével a jót megkedveljük s az ő vigaszta
lásának örökké örvendhessünk. A mi
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Urunk Jézus Krísztus által, ki veled és a
Szentlélekkel egyetemben él és uralkodik
most és mindörökké.

Valamennyien: Amen.
Előimádkozó: Legszentebb Rózsafüzér

KirálynéjaI
Valamennyien: Könyörögj érettűnlol

Előimádkozó: Szent Domonkos atyánk,
Szent Filoména pártfogónk.

ValaJuennyien: Könyörögjetek érettünk!
Miatyánk, stb.

Ima sorsolas után.
Oltalmad alá futunk, Istennek szent

Anyja! Ne vesd meg könyörgésünket szük-
. ségünk idején, hanern oltalmazz meg min
ket minden veszedelemtőlmindenkor dicső
séges ás áldott Szűz, Asszonyunk, Közben
járónk és SzószólónkI Engeszteld értünk
Fiadat, ajánlj minket Fiadnak, mutass be
rninket Fiadnak. Amen.
űdvözlégy Mária stb.
Úr Isten, ki egyszülött Fiad élete, ha

lála és föltámadása által nekünk az örök
boldogság jutalmát szerezted, engedd ké
rünk, hogyaBoldogságos Szűz Mária szent
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rózsafüzérének titkait tisztelve, azokat,
amiket magukban foglalnak, kövessük, és
amiket megígérnek, elnyerhessük. A mi
Urunk Jézus Krisztus által. Amen.

A mindenható Atyának, Fiúnak és Szerit
lélek Istennek áldása szálljon reánk a leg
szentebb Rózsafüzér Királynéja esedezése
által és maradjon velünk rnindörökkön
örökké. Amen.

VII. Agyennekek
Elő Rózsafüzéregyesülele.

Lényegében egyezik a lelnöttekével.
azonban a gyakorlati szempontból a gyer
mekek részére külön is megvan a szabály
zat. (Fillérekért megrendelhető a Rózsafü
zér Társulatok Központjánál: Budapest,
XIV., Szent Domonkos-utca 3.)

Célja: 1. A rózsafüzér titkainak megisme
résével a helyes rózsafüzér-imádkozásnak
elsajátítása.

2. Szűz Mária bensőbb tisztelete és a
helyes keresztény életre való nevelés.

Tagjai: akiket érvényesen felvettek az
egyesületbe.

Vezetöi: Az Élő Rózsafüzér igazgatója
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(pap), elnök (világi: tanító vagy tanítónő],
koszorúlök [csoportvezetökl.:

Jelvénye: énnecske a Rózsafüzér Király
néja képével kék. szalagon.

Kötelezettsélle: A kisorsolt tizednek na
ponkint való elmondása. Nyári szünetben
mindenki a következö tizedet veszí.

A szent titkoknak megfelelő erénygya
korlás és lehetőleg minden hónapban gyó
nás és áldozás (első vasárnap).

Havonta kétszer összejövetelt tartanak.
(Lelki és szórakoztató foglalkozás.)

Előnyei: A búcsukban és kiváltságokban
való részesedésen kívül a rózsafüzér sze

.rétetével sokat visznek magukkal az élet
be ahittan anyagából. mert a rózsafüzér
ben ott vannak megváltásunknak legfon
tosabb titkai (dogmatika, rnorális, liturgia,
szentek élete), amelyeknek imádkozása és
gyakori átelmélkedése nagy nevelő és meg
szentelő erőt ad a gyenneki lelkeknek.
Alakítsunk tehát mindenütt R6zsakertet az
iskolásgyermekekből az Élő Rózsafüzér
megszervezése által. A gyennekek nagyon
megszeretik a rózsafüzért. A gyermeke
ket az Élö Rózsafüzér által a rózsafüzér
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imáiba bevezetni egyik leghálásabb és leg
áldásosabb apostoli műkődés. Semmi sem
hagy oly mélynyomokat a gyermeki lel
kekben, mint a rózsalüzér titkainak, Jé
zus és Sz~z Mária életének szemlélete. A
rózsa1üzér imával egész életében ismétli
azt, amit a Katekizmusban s a szent Bib
liában tanult.

VID. Dicséretes szokások.

l. Adakozások. A sorsolás alkalmával
némi adománnyal szoktak hozzájárulni a
tagok a szűkséges költségek fedezéséhez.
Ilyenek pl. új titok-képek meghozatala, a
"RózsafüzéT Királynéja" folyóirat megren
delése. Az elömozdítók nemes feladata e
füzet terjesztésével odahatni. hogy a rózsa
füzér ima jeles voltát minél többen megis
meriék és megszeressék.

Ha valami a begyült pénzből fennmaradt,
a fölösleget a templom vagy a Szűz Má
ria-oltár szépitésére, gyertyák beszerzésére
lehet fordítani

2. Közös 'itatosságok. Szép szokás, ha az
Élő Rózsafüzér tagjai vas ár- és ünnepna
pokon az istentiszteletek elÖtt vagy a
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délutáni ájtatosság alkalmával, továbbá az
egész október hónapban közösen elmond
ják a rózsafűzért, éspedig lehetőleg kar
ban a férfi és női oldal felváltva. A va
sárnap délutáni ájtatosság alkalmával kap
janak néha egy rövid szentbeszédet is. Dí
cséretes, szép szokások a rendezett búcsú
járások is.

3. Az Élő Rózsafüzér miséi. Több he
lyen az a szép szokás van; hogy minden
hónapban szolgáltatnak a tagok egy szent
misét az élő, egyet pedig a megholt ta
gokért. Másutt negyedévenkint gyakorol
ják. ezt a szokást.. Ha ennyÍlt sem tudnak
teljesíteni, legalább egy szentmisét szolgál
tassanak az élő és megholt tagokérl ok
tóber vagy november hónapban.

4. A meghalt tagok temetése. Sok helyen
az elhúnyt társulati tagok fölött imádkozva
és énekelve virrasztanak, majd elkísérik a
társulati zászló alatt a nagy rózsafüzérrel át
font koporsót a temetőbe.

Némely helyen szokás a meghalt kopor
sójába a gyászoló Rózsa részéről három
koszorút tenni: egyet öt fehér, egyet öt
piros és egyet öt sáTga rózsából. Ezek a
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koszorúk az Élő Rózsafüzért képviselik.
Ezek a szokások legnagyobbrészt öserede
tüek. Megérdemlik, hogy általánosan isme
retesek legyenek az Élő Rózsafüzérekben.

IX. Az Egylet ünnepei.

l. Rózsafüzér főünnepe október 7-én
van, de a Szent Domonkos-rend még okt.
első vasárnapján tartja.

Az Egyletnek ezt a Iöünnepét a lehető
legnagyobb ünnepélyességgel kell megülni
azzal, hogy a tagok igyekeznek számosan .
résztvenni a közös szentáldozásban s .azt
e.z Egylet javára felajánlják. Délután a ki
tett Oltáriszentségnek közős imádása egy
órán át a mi Urunk és űdvözítőnk engesz
telésére ajánljuk fel mindazokért a tiszte
letlenségekért és sérelmekért, melyekkel
különősen az Egylet tagjai illették.

2. Szent Domonkos ünnepe augusztus hó
4-én. rA szent rózsafüzér alapítója.)

Ezt az ünnepet is nagymisével és dél
utáni istentisztelettel lehet megülni. Szent
Domonkos az Egyház egyik legnagyobb
apostola. Az E1:!ylet külőnös hálára van
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iránta kötelezve, mert hármas szerzeles
rendjének imáiban és érdemeiben részesül.

3. Szent Filoména szűz és vértanú ÜIi
r:epe. (Szept. 1.)

Ez a szent az Egyletnek pártfogója. XVL
Gergely pápa helyezte azt pártfogása alá,
mivel az Egylet alapítója, Jaricot Mária
Paulina, az ő sírjánál csodálatosan meg-
,gyógyult betegségéből. '

4. Urunk és a Boldogságos Szűznek főbb
ünnepeit, amennyiben azok valamely rózsa
fiizértitkot foglalnak magukban, iIlik szin
tén kitüntetnünk. Minden tag igyekezzék
e napokat bizonyos tekintetben a Rózsa
füzér ünnepeinek tekinteni és a nap hit
titkait különös szent elmélkedéssel és meg
felelő erénygyakorlatokkal megünnepelni.

X. Az Élő Rózsafüzérnek
kegyelmei és búcsut.

Mind a Fötársulat, mind az Élő Rózsafüzér
tagjai részesednek a Szent Domonkos-rend
hármas szerzetes ágazatának (férfi, női II.
és női III. rend), valamint az egész világon
elterjedt rózsafüzér társulati tagoknak ér
demeiben, jócselekedeteiben, imáiban és
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szentmiséiben életükben és haláluk után is.
amennyiben szükségük volna rá a tisztító
helyen. (1839. V. 24. és 1877. nov.· Gen.)
Csak ezért is érdemes az Élő Rózsafüzér
nek tagjává lenni.

Teljes búcsut nyerhetnek a tagok:

Felvételük gapján, vagy az utána követ
kező vasárnapon, ha ájtatosan a szentsé
gekhez járulnak.

Évenkint egyszer, egy szabadon választott
napon, ha valaki a kellöen megáldott rózsa
füzéren az éven át naponkint elimádkozta
tizedét, a szentségekhez járul és a Szent
atya szándékára imádkozik valamit.

A következő ünnepeken: karácsony, újév,
vízkereszt, húsvét, Urunk mennybemene
tele, Úrnap, pünkösd, Szentháromság. 
A Bold. Szűz Mária egyes ünnepein (eltö
rölt ünnepein is), Szent Péter és Pál nap
ján, Mindenszentek ünnepén és mindea hó
nap harmadik vasárnapján. A feltételek
ugyanazok, mint az elöbbi pontban.

(A teljes búcsu elnyeréséhez mindíg meg
kivántatik a szentgyönás és áldozás elvég
zése. Akik azonban hetpnkint vagy ké.t'-
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hetenkint gyónnak, és legalább ötször egy
héten szentáldozáshoz járulnak, ezzel meg
nyerhetik a közbeeső napokra en~edélye
zett teljes búcsukat.]

Nem teljes búcsukat nyerhetnek az egy
let tagjai:

1. A köteles tized elmondásáért 100 napi
búcsut minden hétköznapon; hét évi] és hét
szer negyven napi búcsut minden vasárna
pon és ünnepen, még az eltörölt ünnepna
pokon isi továbbá karácsony, húsvét, Úr
napja, pünkösd, Nagyboldogasszony, Kis
asszony napja és a Szeplötelen Fogantatás
ünnepeit követő hét napon át, vagyis az
illető ünnepek nyolcadain.

Mindenegyes Miatyánk és míndenegves
üdvözlégyelimádkozásáért 100 napi búcsu
nyerhető, ha a rózsafüzért domonkosrendi
atya vagy a Domonkos-rendtől kapott fel
hatalmazással más pap megáldotta.

Az elöljárók, akik a törvényes igazgató
által rendszerint k~ vannak nevezve és meg
erősítve, külön búcsút nyernek- mind
annyiszor, valahányszor valami hivataluk
körébe eső teendőt végeznek, éspedig:
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Az elömozdítók mindannyiszor :100 napi
búcs lit.

Az elnőkők és elnöknök, akik legalább
11 Rózsát vezetnek, mindannyiszor 300
napi búcsut

Mindezen búcsukat könyörgésképen a
tisztítóhelyen szenvedö lelkek javára is
lehet alkalmazni.

XI. A rózsafüzér imádkoljási módja.

A szent rózsalűzér imádkozásánál kettőt

kell figyelembe vennünk. Ha akár az egyi
kel, akár a másikat elmulasztjuk, serni
lven búcsut sem nyerhelünk.

1. Az egyik lényeges része, hogy a szerit
rózsafüzérnek legalább egy szakaszát imád
kozzuk el megszakítás nélkül.

2. A másik lényeges rész, hogy imád
ság közben tehetségünk szerint elmélked
jünk arról a titokról, melyet éppen imád
kozunk.

Mind a kettő szűkséges tehát a bú~su el
nyerésére, mind az ajakkal való imádkozás,
mind a megváltás titkai felett való elmél

.kedés..
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Áz ajakkal való imádkozás és az elmél
kedés úgy viszonyianak egymáshoz, mint
a test a lélekhez. Valamint a test a lélek .
nélkül nem egész ember, sem pedig a lé
lek test nélkül: úgy sem az imádság elmon
dása elmélkedés nélkül, sem pedig az el
mélkedés az 'imák elmondása nélkül nem
rózsafüzér. Mind a kettő egyesülve ké
pezi azt. És az Egyház, gyermekeinek lelki
űdvősségét szívén hordozó eme gondos
anya, oly szigorúan ragaszkodik e feltéte
lekhez, hogy csak azokat menti föl, akik
vagy nem jutottak még eszük használatá
ra vagypedig részben elvesztették. De
még ezektől is megkívánja, hogy mialatt
az imádságokat elmondják, legalább az
illető titkok főtárgyát igyekezzenek eszük
ben forgatni, mint például azokat egyes ti
tok-képeken ábrázolva látják, így Jézust
a jászolban, a \ templomban, a kereszten;
stb.

Talán ha kérdezi valaki: mi módon el
mélkedjék a nép, mely az imádságnak ezt
a módiát nehezen tudja megszokni ?

Nagyban megkönnyíti az. elmélkedést az
illető titok-kép szemlélete. Ajánlatos, ho~y
a rózsafiizért tiihbször a titokképre Híg-
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gesztett szemmel végezzük. Akkor az a
szent történet, melyet az előttünk levő
kép ábrázol, minden körülményeivel együtt
eszünkbe jut és elménket elfoglalja. Ha
például az első titkot végezzük, elénk tesz
szük tehát az első titok-képet. Látjuk ott
Gábor arkangyalt leszállani a .Bold. Szűz
höz. Nem jut-e eszünkbe ekkor, hogy
maga az Isten is mennyire megtisztelte
Máriát, midőn az angyal által üdvözölte?
Hát, miként kell minekünk őt tisztelni ?
Mily alázatos engedelmességgel hajolt meg
az Úr akarata előtt. Mily alázatos maradt
azután is, noha jól tudta, hogy páratlan
méltóságra választotta ki őt a Teremtő!
Hát mi alázalosak vagyunk-e? Követjük-e
Máriát e szép úton? Nincs-e szívünkben
kevélység? ... Ilyen és hasonló ~ondola
tok támadnak elménkben minden titoknál.
ha a titok-képre függesztett szemmel
imádkozunk. - Az elmélkedés megköny
nyitése vé~ett vannak a rózsalevelek. az
ú. n. szent titkok. hogy alkalmat nyujtsa
nak mindenkinek bármely titok-képet szem
lélni . és a rózsafüzért elmélkedve imád
kozni, De hogy még jobban megkönnyít
sük, az imádkozók kezébe mintegv vezér-
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fonalat adjunk, minden titoknál alkalmas
és könnyü elmélkedést is találsz a rózsa
leveleken. Nem szűkséges ugyan az imád
kozáskor ezt is elmondani, mert az elmél
kedésekkel csak útmutatással akartunk
azoknak szolgálni, akik éppen nem tudják
elgondolni, hogy miként elmélkedjenek.
Azoknak, akik olvasni tudnak, ennek nyo
mán bizonyára nem lesz nehéz elmél
kedve végezniök a gyönyörű olvasóimád-
ságot. .

3. Meg kell azt is jegyeznünk, hogy a
rózsafüzér imádkozásához füzött búcsú
engedélyeket, a föntebbi két feltétel mel
lett is csak az nyerheti el, akinek rózsa
füzérét a felhatalmazott pap megáldotta.
Akinek ilyen pap által megáldott rózsafüzér
je nincs, habár egyidőben ímádkozik és el
mélkedik is: búcsúban nem részesül. Akö
zös ímádságnál azonban nem szűkséges,
hogy míndenkinek legyen ilyen rózsafüzér a
kezében. Elég, ha csak az előimádkozó for
gatja és ezzel a többiek hangosan együtt
imádkoznak.

4. Nem okvetlenül szűkséges, hogy a
rózsafűzért imádkozó az üdvözlél!yben a
"Jézus" szó után közbetoldja az illető tit
kokat.
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XII.
A rózsafüzér közös elDloadása.

A k a r v e z e t ő: Az Atyának t és
Fiúnak t és Szentlélek t Istennek ne
vében. Amen.

Val a pl e n n y i e n e g y ü t t: Ud
vözlégy Királyné, irgalmasság Anyja..
életünk, édességünk, reménységünk,
üdvözlégyl Hozzád kiáltunk, Évának
számkivetett fiai. Hozzád sóhajtunk
sírva és zokogva e siralom völgyéből.
fordítsd reánk tehát, szószólónk, irgal
mas szemedet, és e számkivetés után
mutasd meg nekünk Jézust, méhednek
áldott gyümölcsét, Ú irgalmas, ó ke
gyes, ó édes Szűz Mária!

A k a r v e z e t ő: Imádkozzál éret
tünk Istennek Szent Anyja.

Val a m e n n y i e n: Hogy méltók
lehessünk a Krlsztus ígéretére.

A k a r v e z e t ö: Irgalmas Úristen,
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hallgasd meg a te szolqáídnak és szol
gálóleányaidnak alázatos könyörgését,
hogy akik a te Szent Anyádnak, a
mindenkoron szeplőtelen Szűz Mária
nak tiszteleiére e szent rózsafüzér el
mondására összegyüIekeztünk, az ő
közbenjárása folytán mindennemű ve
szedelemtől megszabaduljunk. AllÍi
Urunk- Jézus Krisztus által. Amen.

Most elmondjuk a (örvendetes, fáj
dalmas vagy dicsőséges) szentolvasót
és azt felajánljuk a teljes Szenthárom
ságnak, a szentséqes Szűz Mártának,
Szent Domonkos atyánknak és minden
m.ennyei szentnek: a róm.ai Anya
szentegyháznak, orszaqunknek és az
egész kereszténységnek boldog állapo
táért; az igazi keresztény hitnek gya
rapodásáért, az eretnekségeknek kiir
tásáért. a keresztény fejedelmek közt
való egyességért, a mí egész társasa
gunkért, mind élőkérl és megholtakért;
különösen pedig felajánljuk - [észau
dékra, .- élö, - beteg és - meghclt
atyánkfiáért.
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J o b b k a r: (férfi oldal): Hiszek egy
Istenben. .. stb.

B a l k a r: (asszonyok oldala): Hi
szek Szentlélekben... stb.

J o b b k a r: Miatyánk... stb.

. B a l k a r: Mindennapi kenyerün
ket ... stb.

J o b b k a r: Udvözlégy Mária... stb.

B a l k a r: Asszonyunk Szűz Má
ria ... stb.

Ekkép váltakozva elmondják egy
másután il tíz Udvözlégyet, míre az
első tizedet így fejezi be a

J Q b b k a r: Dicsőség az Atyának
és Fiúnak és Szentlélek Istennek.

B a l k a r: Miképen kezdetben vala.
most és míndörökké. Amen.

Igy megy tovább a 2., 3., 4., 5. tized
azzal a különbséggel, hogy minden
egyes tízedben más-más titkot f~lal·
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nak az Udvözlégyek közé. Az 5. tized
végén

Val a ro e n n y i e n: Hálákat adunk
Tenéked, - örök mindenható Úristen,
- mindennemű velünk tett jóvoltodérl,
- melyeket nekünk - ez (örvendetes,
fájdalmas, dicsőséges) titkok által ki
jelentettél, -ki .élsz és uralkodol
mindörökkön-örökké. Amen.

XDI. Lorel16i Iiláaia.
7 évi búcsu az első könyörgésseL

.P.: Uram, irgalmazz nekünk I
H.: Uram, irgalmazz- nekünkl
P.: Krisztus, kegyelmezz nekünk!
H.: Krisztus, kegyelmezz nekünk I
P.: Uram, irgalmazz nekünk l
H.: Uram, irgalmazz nekünk!
P.: Krisztus, hallgass minket!
H.: Krisztus, hallgass minket!
P.: Krisztus, hallgass meg minket!
H.: Krisztus, hallgass meg minket!
Mennyei Atyaisten,
Megvá1tó Fiúisten!
SzenUélek Úristenl
Szentháromság egy Isteni
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Ssentséges Szűz Mária,
Istennek szent Anyja,
Szűzek szent Szűze,
Krisztus szent Anyja,
Isteni kegyelem Anyja,
Tisztaságos Anya,
Szeplőtelen Szűzanya,
Sérelem nélkül való Anya,
Szűzvirág szent Anya,
Szeretetreméltó Anya,
Csodálatos Anya,
Jótanács Anyja,
Teremtőnk Anyja,
üdvözítőnk Anyja,
Nagyokosságú Szűz,
Tiszteledő Szűz,
Dícsérendő Szűz,
Nagyhatalmú Szűz,
Irgalmas Szűz,
Hűséges Szűz,
Igzaság tükre,
Bölcseség széke,
örömünk oka,
Lelki edény,
Tiszteletes edény,
Áitatossá!! jeles edénye,
Titkos érlelmű rózsa,
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Dávid király tornya,
Elefántcsont torony,
Mária aranyház,
Frigynek szent szekrénye,
Mennyország ajtaja,
Hajnali csillag,
Betegek gyógyítója,
Bűnösök menedéke,
Szomorúak vigasztalója,
Keresztények segUsége,
Angyalok királynéja,
Pátriárkák királynéja,
rróf~ták királynéja,
Apostolok királynéja,
Vértanúk királynéja,
Hitvallók királynéja,
Szű:cek királynéja, ~:
Minden szentek királynéja, t:I

Áteredő bűn nélkül iogantatott királyné, ll1'

Szentolvasó királynéja,
Béke királynéja,
Magyarok Nagyasszonya,

Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit,
Kegyelmezz r:ekünkl

Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit,
Hallgass meg minket!
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Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit,
Irgalma~ nekünk!
P.: Imádkozzál érettünk, Istennek szent

Anyjai
H.: Hogy méltók lehessünk Krisztus igé

reteirel
K ö n y ö r ö g j Ü n k, Add, Uram. hogy

mi, a te szolgáid folytonos lelki és testi jó
létnek örvendhessünk. a Boldogságos, min
denkor szeplőtelen Szű. Máriának dicső
séges közbenjárása által a jelen szomorú
ságt61 megszabadulfunk, és örökkétart6 örö
met élvezzünk. A mi Urunk, Jézus Krisz
tus által. Amen.

Val a m e n n y i e n: 6, irgalmasságnak
szent Anyja. - "Boldogsá.gos Szűz Mária, 
mi kegyes szószólónk, - 6 áldott Szűz, 
vedd fel tőlünk ezt a szent r6zsafűzért, 
melyet mi a teljes .Szentháromságnak, 
az összes mennyei karolmak, - de Jávált
képen - a te tiszteletedre és dicsősé
gedre - most elmondottunk, - mutasd be
azt -'-- a te szent Fiadnak - Jézus Krisz
tusnak, - a római Anyaszentegyháznak, 
országunknak, - és az egész keresztény
ségnek - boldog állapotáért, - az igaz
keresztény hitnek gyarapodásáérl, - az
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eretnekségeknek kiirtásáérl, - a keresz
tény fejedelmek közétt való egyességért, 
mind élőkért és megholtakért, - egész w
saságunk fiaiért és leányaiért, - az egész
ségesekért és betegekért, - a rabokért és
az elkeseredettekért, minden jóte
-vőnkért, - miérettünk, szolgáidért és szol
gálóleányaidért, - imádkozzál érettünk, 6
szentséges Rózsafüzér Királyné Asszonyai
- hogy inindnyájan ez élet után - Ve
led a mennyei boldogságban, - a válasz
tottakkal együtt - végnélkül örvendez
hessünk.

Mária, mindenkoron szeplőtelen Szűz, 
az ő áldott· gyümölcsével, Jézussal, áldjon
meg bennünket, - oltalmazzon meg min
ket minden veszedelemtől, - az Atya, 
Fiú, - és Szentlélek úristen, - áldott le
gyen az édes űdvözítő Jézus neve, - ál
dott legyen a szentséges Rózsafüzér Ki
rályné Asszonyának, - a mindenkoron
lilZeplőtelen Szűz Máriának neve, - Szent
Domonkos atyánké, - és minden meny
nyei karok - dicsértessenek és tiszleltes
senek - mindörökkön örökké. Amen.

A k a r v e z e t ő: Az Atyának t és Fiú-
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nak t és SzenUélek· t IsteDDek nevébe...
Amen.

J e g y z e t. Azokban a templomokban,
amelyekben a rózsafüzért minden D&POD
nyilvánosan és közösen imádkozzák, ott a
régi szokás alapján hétfön és csütörtökön
az örvendetes, kedden és pénteken a fáj
dalmas, szerdán, szombaton és vasárnapon
a dicsőséges rózsafüzért mondjuk; Ezen a
sorrenden az egyházi évnek megfelelően
lehet változtatni; úgyszintén, ha valame
lyik titoknak az üDDepe van, akkor azt a
fÓzsafüzért imádkozzuk.

DV. ÖD.epélye. lel"éleO
••eI'lCll'lá••

A felveendök gyertyával és rózsafüzér
rel a kezükben Szűz Mária oltára előtt tér
delnek és a pap karingben. fehér stólával
vagy pluviáléban rövid szentbeszéd után a
következő imákat mondja a nép felé for
dúlva:
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Adjutorium nostrum in nomine Domini
Qui fecit coeium et terram.
Domine cxaudi orationem meam
Et clamor meus ad te veni~t.
Dominus vobi.scum - Et cum spiritu tuo.

Oremus. Omnipotens sempiterne Deus,
qui per mortem Unigeniti· Filü tui mundum
coUapsum restaurare dignatus es, at DOS

a morte aeterna liberares, et ad gaadia
caelestis regni perduceres; respice quaesu
mus saper bOI famulos tuos (bas famulas
taas), qui inter filios (filias) Societatis
Beatissimae Virginis Sacratissimi Rosarii
Viventis CODDumerari desiderant, et per me
rita eiasdem Genitricis Dei eHande super
iIIos benedietionem taam, quatenos bene
dicti, sic in hoc saeculo vivut, at inter
oves dexterae tuae in perpetuum eollo
cari mereantur. Per Cbr.

Következik a rázsafiizérek megáldása a
kóvetkezö imával, (ha megvan hozzá a
facultas):

Ad laadem et --gloriam Deiparae Virginis
Mariae in memoriam mysterioram vitae,
mortis et ressurrectionis eiasdem Domini
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nostri Jesu Christi, bene t dicantar, et
sancti t ficentar haec sacratissimi RosarU
coronae: in lIOIIlÍDe t Patris t et Filii t et
Spiritus Sancti. Amen.

Azután mondja a következőket:

Auctoritate, qua fungor, et mihi a Re
verendissimo Patre Magistro Generali Or
dÍDÍs Praedicatorum tradíta, ego a.dmitto
vos ad Societatem Sacratissimi Rosaríi Vi
ventis et recipio vos ad parlicipationem
Indulgentiarum eius, que per Sanctam Se
dem Apostolicam concessae fuerunt item
participes vos Iacío omnium honorum spi
ritualiam totius sacri Ordinis Fratnun Prae
dicatorum, sicut et onlnium aliorum hono
rum spiritualium et operum, quae passim,
cooperante Dei gratia a fratribus et soro
ribus Societatis Sanetissimi Rosarü per
universum mundum peraguntur, In nomine
Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen.

Szenteltvízzel meghintendök és egyenkint
átnyujtva nekik a rózsafűzért (kezükben
megérinti) a következő szavakkal:

Accipe signum Dei viventis ab ipsa
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sanctissima Virgine sic nuncupatum: ut sit
tibi in pignus et medium ad vitam aeter
nam promerenclam. Amen.

Most megcsókolják a stólát és pap az
oltár felé fordulva mondja:

Adjutorium nostrum in nomine Domini 
Qui fecit coeium et terram.
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