
A mennyország kulcsa 

Amint beköszönt ez a csodálatos őszi hónap, az október, a hívők 
délutánonként összegyűlnek a Római Katolikus templomba a 
rózsafüzért imádkozni. Az egyházi év liturgiájában létezik ugyanis 
egy ünnep, amely kifejezetten a rózsafüzérnek lett szentelve: 
október 7. a Rózsafüzér Királynéjának ünnepe. Ennek gyökere 
1571. október 7-ig nyúlik, a keresztény seregek törökök feletti 
lepantói tengeri győzelmének napjáig, melyet V. Piusz pápa és a 
hívő nép a Szűz Mária különös segítségének tudta be. Nemzeti 
történelmünk feljegyzi, hogy Hunyadi János, a nagy törökverő 
állandóan kardjára csavarva hordta a szentolvasót. A 
nándorfehérvári és egyéb győzelmeit is a rózsafüzér segítségének 

tulajdonította. II. Rákóczi Ferenc hadvezér kezében is naponta ott volt a rózsafüzér, és 
rendszeresen el is végezte. Egyházunk a hálás megemlékezés jegyében nemcsak ezen az 
ünnepen, hanem egész hónap folyamán fokozottan ajánlja a közös rózsafüzér imádságot.  

De mi is ez a rózsafüzér? 

A rózsafüzér (latinul: rosarium, más szóval szentolvasó) a katolikus egyházban az imádság 
egyik közkedvelt formája, ill. az ehhez használt eszköz. Formáját tekintve lényege, hogy 
bizonyos imákat meghatározott számban és sorrendben kell mondani. A rózsafüzér gerincét 
az 5×10 Üdvözlégy imádkozása alkotja, oly módon, hogy a szövegben Jézus neve után 
beillesztjük az egyik titkot. A rózsafüzér titkai hosszú ideig három sorozatot 
alkottak: örvendetes, fájdalmas és dicsőséges titkokkal. Ezt II. János Pál Pápa egészítette ki 
a világosság titkaival. 

Miért kell imádkoznunk a rózsafűzért? 

A rózsafüzér az emberi szolidaritás imamódja. A hívek közös imája. Tükrözi az első 
megváltott emberi lény, Mária lelkületét, aki az egyház képe és anyja. Ez a világ minden 
emberéért végzett ima, az élőkért és az elhunytakért, fiatalokért és öregekért, a 
szenvedélybetegekért, a széthulló családokért, mindenki boldogulásáért és üdvösségéért. 

A rózsafüzérről, mint lélekmentő eszközről a Fatimai Szűzanya utolsó, október 13-i 
megjelenése alkalmával így nyilatkozik: „A Rózsafüzér Királynője vagyok. Továbbra is 
imádkozzátok a rózsafüzért. Ne bántsátok meg többé Istent! Imádkozzatok, sokat 
imádkozatok, és hozzatok áldozatot a bűnösökért, mert sok lélek elveszik!” 

Nem véletlen, hogy II. János Pál pápa és még sok elődje is oly annyira ajánlja az 
imádkozását.  
Szentatyánk egy élményét így fogalmazta meg: „A rózsafüzér elkísért engem örömben és 
próbatételekben egyaránt. Sok-sok gondomat bíztam rá és mindig bátorítást találtam benne.” 

Hasonlóan imádságot sürget korunk egy másik kritikus területe: a család, a társadalom sejtje, 
melyet egyre erősebben támadnak bomlasztó erők. A rózsafüzér imádkozásának sürgetése a 
keresztény családokban hatékony segítséget kínál a korunkat jellemző krízis, pusztító 



hatásának megfékezésére. Itt megemlítem példának a tavaly boldoggá avatott Batthyány-
Strattmann Lászlót, aki családjával minden nap elmondta ezt az imádságot. 

A rózsafüzér segít megtisztítani gondolkodásunkat. A titkok megtanítják, hogy a vallásnak 
örömtelinek kell lenni, mert Isten boldogságra alkotott minket. Isten nem azt kívánja tőlünk, 
hogy rendkívüli emberek legyünk, hanem azt, hogy jók legyünk, akik számára Krisztus a 
központ. A rózsafüzér segít elgondolkodni és erre irányítja figyelmünket. 

Hivatalos dokumentumok alapján, Polgáron, már 1928 – ban létezett rózsafüzér társulat. 
Jelenleg 4 rózsafüzér imacsoport működik, egy-egy vezetővel, akiket „társanyának” hívnak. 
Aki rózsafüzér tag akar lenni, annak vállalnia kell azt, hogy minden nap elimádkozza a 
rózsafüzért. A titkok kicserélése - a titokváltás, illetve cédulaváltás havonta történik. 

Végül egy rövid kis történet:  

I. János Pál pápa – még velencei pátriárka korában –egy kórházban egy síró asszony 
betegágyához ment és megkérdezte. Mi bántja? –Sírok, mert érzem, nem sok van már hátra… 
Félek is, mert egész életemben kerestem, de máig sem találtam meg a mennyország kulcsát… 
A pátriárka a zsebébe nyúlt, és rózsafüzérét a betegasszony kezébe tette és hozzá fűzte – Íme, 
itt van a mennyország kulcsa. 

Kedves Polgáriak! 

Várunk benneteket szeretettel a rózsafüzér imádkozására, október hónapban, minden nap 
17.00-tól a Római Katolikus templomba! Legyünk minél többen, és imádkozzuk együtt a 
Szűzanya legkedvesebb imáját! 

Kérjük látogassák meg honlapunkat is, ahol sok szép imát találhatnak:  

www.polgariplebania.hu 

            RJ 

       Forrás: http://www.agape.hu/ Szungyi László 

http://hu.wikipedia.org 

 

 


