Mi a története a rózsafüzér imának?
 A 12. századból származik. Abban az időben, amikor az egyházat az
albigens eretnekség támadta meg, Szt. Domonkost a Szűzanya inspirálta,
hogy egy korábban ismeretlen megközelítést alkalmazzon. Amikor a
faluról falura járva prédikált az üdvösség titkairól, mint amilyen a
megtestesülés, a megváltás, az örök élet és a Szentháromság, Domonkos
minden tanítás után tíz Üdvözlégyet imádkozott. Így a rózsafüzér Biblia
lett a térdünkön.
Milyen imákból áll a rózsafüzér?
 A benne található imák közvetlenül az Atyától, a Fiútól és a Szentlélektől
származnak.
 A dicsőség
o Az angyal hirdette a pásztoroknak Jézus születése után: Dicsőség a
magasságban Istennek. Békesség a földön a jóakaratú embereknek.
Ez egy a Szentháromságot dicsőítő himnusz. Akkor lehet béke a mi
életünkben a földön, ha megadjuk a dicsőséget Istennek.
 A Miatyánk
o Közvetlenül Jézustól származik és a Mennyei Atyára irányul.
 Az Üdvözlégy első fele
o Az angyali üdvözletkor Gábriel angyal köszöntötte így a
Szűzanyát: Üdvözlégy, kegyelemmel teljes, az Úr van teveled.
 Az Üdvözlégy második fele
o Erzsébettől származik, akit a Szentlélek inspirált: Áldott vagy te az
asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
A befejező fohászt
az Egyház tette hozzá a Szentlélek irányításával: Asszonyunk Szűz
Mária, Istennek Szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és
halálunk óráján.
Vajon a rózsafüzér csupán az Üdvözlégyek jelentéktelen, gépies ismétlése?
 Akár közösségben, akár egyedül imádkozzuk, szívből kell imádkoznunk.
Az Üdvözlégyek ismétlése a mi elmélkedésünk könyörgő hátterét képezi
mindegyik titoknak, és segít, hogy értelmünket elcsendesítsük. Ha
sietősen imádkozzuk, elveszítjük a szépségét és a hatalmát, és az imádság
elveszhet. De ha a rózsafüzért a mi szívünktől a Szűzanya szívéig
szeretettel imádkozzuk, imánk eljut az örökkévalóságba.
Miben rejlik a rózsafüzér sajátos ereje?
 Minden más ájtatossággal szemben közelebb hoz az Eucharisztiához,
mivel Mária szíve egyesült Fiának, Jézusnak a Szívével. Ha ezt
kipróbáljuk és begyakoroljuk, sikerülni fog, mert a lényegét tekinve a
rózsafüzér Jézus imádása az Ő Édesanyjának a szívén keresztül.


Forrás: https://www.ath‐stl.org/rosary‐in‐latin.html

