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Rózsafüzér ígéretek 
 

1. Aki a rózsafüzér imádkozásával hőségesen szolgál, jelentıs kegyelmekben fog részesülni. 

2. Különleges védelmem és legnagyobb kegyelmeket ígérem azoknak, akik a rózsafüzért 
imádkozzák. 

3. A rózsafüzér erıteljes védelem lesz a pokollal szemben. Felırli az erkölcstelenséget, csökkenti a 
bőnt, és legyızi az eretnekséget. 

4. Erényességet és jó munkát nyújt a gyarapodáshoz; a lélek bıséges isteni irgalomban fog 
részesülni; az emberek szívét visszahúzza a világ hiúságainak szeretetétıl, és örökkévaló dolgok 
iránti vágyakozásra emeli. A lelkek ezáltal megtisztulnak. 

5. Az a lélek, amelyik a rózsafüzér imádkozásával rám bízza magát, nem fog elveszni. 

6. Aki ıszintén imádkozza a rózsafüzért, fontolóra veszi és alkalmazza magára a szent hittitkokat, 
azt sosem gyızi le a szerencsétlenség. Isten nem fogja büntetni az igazságszolgáltatásakor, nem 
fognak elveszni egy felkészületlen halállal; ha igazságosak, akkor Isten kegyelmében maradnak 
és méltók lesznek az örök életre. 

7. Aki igaz áhítattal imádkozza a rózsafüzért, nem fog az Egyház oltáriszentsége nélkül meghalni. 

8. Akik hően imádkozzák a rózsafüzért, azok életükben és halálukban Isten világosságában és 
bıséges kegyelmében lesznek; haláluk pillanatában pedig a paradicsomban a szentek érdemében 
részesülnek. 

9. A tisztítótőztıl megszabadítom azokat, akik hőek voltak a rózsafüzérhez. 

10. A rózsafüzér hőséges gyermekei nagy dicsıségben fognak részesülni a mennyben. 

11. Mindent meg fogsz kapni, amit a rózsafüzér imádkozásakor kérsz tılem. 

12. Akik terjesztik a szent rózsafüzért, azokat szükségükben segíteni fogom. 

13. Isteni fiamnál elértem, hogy a rózsafüzér pártolóinak életükben és haláluk órájában 
közbenjárójuk lesz a teljes égi törvényszéken. 

14. Akik imádkozzák a rózsafüzért, azok gyermekeim, és egyetlen fiamnak, Jézus Krisztusnak 
testvérei. 
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Unalmas-e a rózsafüzér? 

Üdv mindenkinek az ısz kezdetén! 
Bizonyára már mindenkit olvasás 
közben, sulis kedvében találok, s nem lesz 
nehéz titeket rábírni, hogy átfussatok egy kis 
irományt. Ha már az iskola elkezdıdött, 
akkor a hittanórák sem maradhatnak el, s ha 
itt nem is, de a szentmiséken rájöhettetek, 
hogy a rózsafüzért ebben a hónapban 
buzgóbban imádkozzák. Október ugyanis a 
Szőzanya tiszteletére szánt 31 nap, amikor a 
rózsafüzér imádkozásával mutatjuk ki, hogy nekünk van egy égi 
édesanyánk is, akinek nem szégyen közbenjárását kérni. İ olyan 
édesanya, aki segít a tanulásban, és mindig közbenjár értünk, de 
nekünk azért kérnünk kell ıt. 

Kíváncsi vagyok arra, hogy nektek mit jelent a rózsafüzér. 
Érdekel-e titeket, vagy már a szentmise elıtt, ha meghalljátok, még 
fordultok egyet a templom körül. 

A hittanosok unják a rózsafüzért? Nem szokatlan, de mégis 
érdekes. Mi a teológián is elég gyakran végeztük ezt az imát, s 
sokaknak megfordult már a fejében, hogy miért kell ilyen unalmas 
imákat végezni. A válasz erre az, hogy az imát nem kell unni, csak 
rá kell hangolódni. Mindig meg kell találni a megfelelı módot a 
végzésre. Ez lehet a társakkal együtt vagy felváltva. Ne figyeljetek 
mindig a teljes szövegre, hanem csak egy-egy szóra, amelyik 
megragad, esetleg érdekesebbnek tőnik. Vagy még jobb, ha közben 
a „titkok” tartalmára figyeltek, azt képzelitek el közben. A példaadás 
leginkább a nagyobbak részérıl fontos, hogy a kisebbek ne unott 
képeket lássanak a szentmise után, hanem igenis kedveljék meg a 
rózsafüzér imádkozását. Szentmise elején, ha többen vagytok már 
felkészülve a ministrálásra, az Üdvözlégyeket akár felváltva is 
mondhatjátok; ha a templomban hangosan imádkoznak, 
kapcsolódjatok ti is úgy be, hogy magatok között felváltva, 
egymásnak szinte átadva mondjátok az imát. A lényeg a közös 
imádkozáson van. Ha megtanultok közösen imádkozni 
ministránstársaitokkal, barátaitokkal, akkor bízhattok abban, hogy jó 
kis csapattá forrtok össze. Senki sem üdvözülhet egyénileg, Isten 
közösséget vár el tılünk, s a szentmisét követı imádság jó mód a 
közösség építésére. Egy próbát megér, s ki tudja, talán a jövıben ti 
lesztek majd azok, akik elkezdik a templomban imádkozni a 
rózsafüzért. Azért is megéri kérni a Szőzanya segítségét, mert ı 
elıszeretettel jár közben a hittanos iskolásokért, azokért, akik 
mellette állnak. Sokan megtapasztalják ezt napról napra, miért pont 
mi maradnánk ki ebbıl? Többektıl hallottam már, hogy a rózsafüzér 
megnyugtatja ıket. Ez azért van, mert mindig mindenki rohan, 
zsong a számítógép elıtt, s nem tud lecsillapodni, már csak a 
könyvekbıl ismeri a türelem fogalmát. 

A jókedvetek soha ne fogyjon el, s ha még nincs, szerezzetek egy 
rózsafüzért ti is, hogy lélekben felkészültebbek s egyre csak jobb és 
jobb hittanosok legyetek! Találkozzunk az esti szentmiséken és 
utána a rózsafüzéren, legalább egy-két alkalommal októberben! 
Szép, a Szőzanyától megáldott hónapot kívánok nektek!  

 

  

 

  
 
Egy csoport  diák, akik nagy karriert 
futottak be, összejöttek, hogy 
meglátogassák régi  egyetemi 
tanárukat. A beszélgetés hamar 
panaszkodásba csapott át a 
stresszes  élet és munka kapcsán. A 
tanár, kávét ajánlva fel vendégeinek, 
kiment a  konyhába, s egy nagy 
kannányi kávéval és többféle 
csészével tért vissza:  porcelán, 
mőanyag, üveg; némelyik sima, 
némelyik közülük drága és  ritkaság 
volt, s szólt, hogy mindenki szolgálja 
ki magát. 
  
Amikor  minden diák kezében egy 
csésze kávé volt, a tanító így szólt: 
"Megfigyeltétek,  minden szép és 
drága csésze elkelt, hátrahagyva az 
olcsó, mőanyag csészéket. 
  
 Habár, mindannyiótoknak az a 
természetes, hogy mindenbıl a 
legjobbat  kívánjátok önmagatoknak, 
ez a problémáitok és a stresszetek 
forrása is. Amit  valójában mindenki 
akart, az a kávé volt, s 
nem a csésze, de tudatosan a jobb  
csészékre vadásztatok, s egymás 
csészéit figyeltétek." 
 
"Feltételezzük, hogy az  Élet a kávé, s 
a munkahelyek, a pénz, és a 
társadalmi pozíció a csészék. Ezek  
csak eszközök az Élethez, de az élet 
minıségét nem változtatják  meg." 
   
 "Néha, azzal, hogy csak a  csészére 
figyelünk, elmulasztjuk élvezni a 
benne lévı kávét." Tehát, barátaim,  
ne engedjétek, hogy a csészék 
irányítsanak....a kávét élvezzétek  
helyette! 
 

Nem a győzelem, a részvétel, hanem a 
fontos. ☺ 
Nem a győzelem a fontos, hanem az 
őszinte részvétem.☺ 
Éhes makkal disznókat álmodsz.☺ 
Ahány ház, annyi baj legyen.☺ 
Ki a hideget nem szereti, hó ember nem 
lehet.☺ 

         



 

 

Böjte Csaba OFM levele tanévkezdésre 

  
Szaporodjatok, sokasodjatok, hajtsátok uralmatok alá a földet! (Ter 1,22) 
A Kárpát-medencében, Kelet-Európában a nyolcvanas évek végére a kommunista ideológia által visszafogott, minden mástól 

elzárt emberekben hatalmas éhség uralkodott el. Természetes, hogy nemcsak a szellemi, lelki nyitottság, ıszinteség, 
szabadság iránti éhség volt az emberekben, hanem a fizikai, anyagi dolgok iránti vágyódás is. Az emberek a televíziókban és 
más hírforrásokban látott finomságokra, luxuscikkekre elemi erıvel vágyódtak. Vágytak a finom, ismeretlen ízek, ételek, 
italok után. Vágyódtak arra, hogy megismerhessék, használhassák az emberiség kutató, kísérletezı munkája által 
megszületett gépeket, eszközöket, utazási lehetıségeket. E hatalmas, követelızı éhségnek útjába álló rendszert taposták 
szét kérlelhetetlenül a sokféle módon megnevezett 1989-es év végi események. 

Hiszem, hogy minden bennünket mozgató éhséget, szomjúságot a végtelen Isten olt a szívünkbe. Isten vágyaink által 
vezet, irányít mindannyiunkat. Egy fiatal a szíve vágyódása, szerelme által vezérelve találhatja meg élete társát. Hiszem, hogy 
Isten akarta és most is akarja, hogy szép, kényelmes lakásokban lakjanak a gyermekei, és finom, tápláló ételekkel oltsák 
éhségüket. Hiszem, hogy az emberiséget a kutató, felfedezı munkájában, a teremtés hajnalán, még a bőnbe esés elıtti isteni 
parancsok vezérelik: Szaporodjatok, sokasodjatok és hajtsátok uralmatok alá a földet!  

Hiszem, hogy jóságos mennyei Atyánk rejtette el a világunkban rejlı lehetıségeket, titkokat. 
Csodálatos, ahogyan a jó Isten vezet bennünket ıszinte kíváncsiságunk, éhségünk által. Bennem nincs 
félelem, szorongás, amikor látom, hogy az emberiség mint nagyra nıtt gyermek kíváncsian bontogatja a 
mennyei Atyánk által hatalmas karácsonyfánk alá rakott ajándékokat. Csodálatos dolgok vannak a szépen 
becsomagolt ajándékokban, amelyeknek kibontásához, megismeréséhez folyamatosan nı fel az emberiség. 
Szerintem természetes, hogy a kibontott, megismert értékeket az emberiség örömmel ki is próbálja a maga 

javára.. Nem bőn kibontani egy-egy csomagot, amelyet a szülı ajándékozó szeretettel átad. Ha Isten azt akarta volna, hogy 
gyermeke ne ismerje meg titkait, akkor azokat olyan magas polcra rakta volna, amelyeket az ı drága „szeme fénye” nem ér el. 

Nem tartom rossznak, még kevésbé bőnnek térségünkben a kilencvenes évek elején megjelent, az anyagi dolgok 
megismerésére, fogyasztására késztetı éhséget, amely által oly sok új dolog áramlott be az életünkbe! Örvendek, hogy 
gyermekeimnek finom ételeket tudunk adni, hogy olyan ruhákban járathatom ıket, amelyben jól érzik magukat, és nem fáznak 
a hideg téli estéken, hogy otthonaikban kényelem és tisztaság van. Örvendek annak, hogy mobiltelefonon felhívhatom 
nagyra nıtt gyermekeimet bárhonnan, ahova az életutam vezet. Annak is örvendek, hogy kis laptopomon bármikor 
megnézhetem, mit kérnek vagy kínálnak fel családomnak az emberek. Milyen jó, hogy nemcsak írásban, hanem akár 
kisfilmek által is üzenhetnek nagyra nıtt családom tagjai, elmondhatják, mi történt velük, és mi az, ami szerintük fontos a 
nagyvilágban. És milyen jó, hogy éjjel felkelve e kis gépen megfogalmazhatom és rögzíthetem ezeket a gondolatokat is, és az 
internet által szétröppenthetem a nagyvilágba! Hiszem, hogy mindez az én gondoskodó, jóságos Istenem drága ajándéka. 
Biztos vagyok benne, hogy ı vezet lépésrıl lépésre nagy szeretettel, de hihetetlenül biztos kézzel, ahogyan egy gondos, 
szeretı atya vezeti gyermekeit. És úgy gondolom, most, a 21. század elején ı bátran tovább akar vezetni bennünket. 

Örömmel látok körvonalazódni egy újabb éhséghullámot a szívünkben! Vágyódunk egy meghittebb, békés világ után. 
Vágyódunk arra, hogy szorosabban megfogjuk egymás kezét, de arra is, hogy a lelkünk ajtaján kopogtató Istent beengedjük 

az életünkbe. Határozottan érzek egy ıszinte vágyódást az emberek szívében egy sokkal mélyebb, nyitottabb, 
emberhez méltóbb kapcsolatrendszer után. Vágyódunk arra, hogy megmutathassuk magunkat, hogy megismerjük 
egymást, és hogy teremtı Istenünkkel egy asztalhoz ülve elbeszélgessünk. Körvonalazódik egy ıszinte lelki igény, 
egy tiszta éhség, amely magasabbrendő vágyainknak nyit utat. Hiszem, hogy mindannyian új korszak, nagy 

erkölcsi, lelki forradalom elıtt állunk! Bennem hihetetlen kíváncsiság, remény és bizalom van ezen újabb fogás iránt.  
Szeretettel bátorítalak, ne féljetek a holnaptól, az új tanévtıl, ne hagyjátok, hogy a mindent beszennyezni akaró gonosz 

Isten legszebb ajándékát, a holnapba vetett hitünket elorozza tılünk! Mindennapi munkánkban ne becsületbıl játsszuk végig 
e „vesztes meccset”. Higgyünk a holnapban, higgyünk abban, hogy az emberiség nagy tornájában a mi generációnk által 
megvívandó meccset igenis megnyerhetjük! A magunk kis lépésével elıbb vihetjük a társadalmunkat, és egy tisztább, 
nyugodtabb, verejtékes munkánk által is szépülı világot hagyhatunk a gyermekeinkre. Olyan jó lenne, ha a múltban való 
nosztalgikus elmerülés helyett bátran elıre néznénk, és a holnapban keresnénk a bennünket mozgató éhségre a választ. Az 
idık Ura szelíden vezet, és nem a múltban, hanem a jövıben vár ránk a nekünk szánt csodás ajándékaival. Én nyugodt vagyok, 
és bátorítlak, hogy szívetek vágyára hallgatva elinduljatok, mert tudom, hogy évmilliárdok óta tartó feltartóztathatatlan 
utazásunk, a végtelenül szeretı szentháromságos egy Istenünk karjaiba vezet.  
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http://www.piar.hu/magyarszentek. 
 

Október 23-án szombaton este 
fél 7 órakor az ’56-os forradalom 
áldozataiért a  mondunk 
szentmisét, utána a 
templomkertben lévı emlékmőnél 
imádkozunk és gyertyát gyújtunk. 

Október hónapban minden este a 
rózsafőzért imádkozzuk  különbö-
zı szándékokra. Hétköznap a 
szentmisék után, szombaton és 
vasárnap a szentmise elıtt, ott, ahol 
az esti szentmise van. 

Október 16., szombat 18,30-tól ( az esti szentmise keretében) a Magyar Szentek Templomában G.J. 
Werner: Missa Laus Deo, Haydn: Eja, gentes, Vinci: Agatha laetissime, Schütz, Casciolini, Gasparini 
kórusmővei. Elıladja a Guido Kamarakórus és Kamarazenekar, vezényel: Király Miklós , orgonál: 
Göblyös Péter, szólót énekel: Kertész Szilvia,  Várhelyi Éva, Pivarcsi Gábor, Tarnai Dávid. 
                                                                         ********** 
Október 30., szombat, 18,30-tól: Rheinberger: Á-dúr nıikari mise, Fauré kórusmővei, Pergolesi: Stabat 
Mater ( a szerzı születésének 300. évfordulója alkalmából ). Közremőködik az Adorate Vegyeskar Nıi 
részlege ( mővészeti vezetı: Dombó Dániel ) és az Albinoni Kamarazenekar ( mővészeti vezetı: 
Zsigmond Balassa ). Orgonál: Harmath Dénes, szólót énekelnek: Barta Viktória, Lobmayer Margit, 
Tóth Renáta   -  Besenyei Éva, Barlay Zsuzsanna. 
 

TELJES  
BÚCSÚ  
NYERHETİ… 

 

Aki a temetıt ájtatos lélekkel 
látogatja, és legalább lélekben 
imádkozik a megholtakért, 
november 1 – 8–ig minden 
nap teljes búcsút nyerhet.  
Feltételek: gyónás, áldozás, 
imádság a pápa szándékára. Az 
év többi napján részleges búcsút 
lehet nyerni a temetı 
meglátogatásakor. 
Akik halottak napján (vagyis az 
azt megelızı nap delétıl a 
halottak napját követı éjfélig) 
meglátogatnak egy templomot 
vagy nyilvános kápolnát, teljes 
búcsút nyerhetnek a szokott 
feltételekkel. A látogatáskor egy 
Miatyánkot és egy Hiszekegyet 
kell imádkozni. Ez a búcsú 
elnyerhetı a megelızı vagy a 

következı vasárnapon és 
Mindenszentek ünnepén is. 
 
Halottak napi esti szertartás 
templomunk urnatemetıjé-

ben 
november 1-jén hétfın este  6 

órakor lesz. 
 

 

2010. október 31-én 8-kor lesz  
Szent Júdás Tádé kápolna búcsúi miséje 

 
 

Fohász Szent Tádéhoz 
Szent Tádé, a mi Urunk és Üdvözítınknek, Jézus Krisztusnak 

vérrokona, apostol és vértanú, erényeid és csodatetteid által kiváló 
férfiú és hőséges szószólója azoknak, akik nehéz és reménytelen 

bajaikkal folyamodnak Hozzád, köszöntelek Téged! Hozzád 
folyamodom odaadó bizalommal, mert Te különös jósággal és 

segítséggel viseltetsz azok iránt, akik reménytelen ügyükkel Hozzád 
fordulnak, és kérve-kérlek, jöjj nekem is segítségemre ebben a nagy 
bajomban…(Itt röviden foglald be kérésedet.) Helyzetem nehéz és a 

magam erejével nem tudok megküzdeni vele. Ígérem Neked, ó 
Szent Tádé, hogy nem felejtem el jótéteményedet egész életemen át 
és különös oltalmazómul foglak tisztelni. Hallgasd meg kérésemet 

és jöjj segítségemre a mi Urunk Jézus Krisztus által. Ámen. 


