
Rózsafüzér Szent Annához (tízharmados) 
A Szent Anna olvasón imádkozható, amely tíz harmadból áll. Minden harmadban egy 
Miatyánkot jelző kék gyöngyszemet követően három fehér foglaltatik. A rózsafüzér Szent 
Anna érmével van ellátva. 
Bevezetés: Előének, Hiszekegy… 
Előének, dallam: H 172B (Szűz Mária, gyászvirág): 1. Szent Annának hívei, / Jertek őt 
köszönteni, / Tiszta szívvel lélekkel, / A Szent rózsafüzérrel. 2. Szívünk gyöngyvirágából, / 
Szerelmünk rózsáiból / Kössük meg koszorúját, / Így köszöntsük Szent Annát. 3. Üdvözölt 
légy Szent Anna, / Üdvözítőnk nagyanyja! / Szívednek aranyága, / A tiszta szűz Mária. 4. 
Midőn téged köszöntünk, / Égi örömet érzünk, / Mert nékünk a te neved / Mindennél 
legkedvesebb. 5. Nyílik a rózsabimbó, / Készül a gyöngykoszorú, / Anyai Szent fejedre: / Ó 
jöjj segítségünkre. 
Harmad (10-szer): Miatyánk… Üdvözlégy (3-szor, kiegészítéssel)… Dicsőség… Dícséret… 
Énekvers (ez utóbbi a tizedik harmad után kimarad)… 
Kék szemre: Miatyánk... 
Fehér szemekre (3-szor): Üdvözlégy Mária, Szent Anna asszony leánya, kegyelemmel teljes. 
Az Úr van teveled, áldott vagy te az asszonyok között és áldott a te anyád, Szent Anna, akitől 
minden bűn és szeplő nélkül származtál, és tőled született az élő Isten áldott, Szent fia, Jézus. 
Asszonyunk szűz Mária, Istennek Szent Anyja, és dicsőséges Szent Anna, imádkozzatok 
érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen. 
Dicséret az áldott Bárány Szentséges Anyjának szűz Máriának, és Szent Annának, Jézus 
Krisztus nagyanyjának. 
Énekvers a harmadok között (ugyanarra a dallamra: H 172B) 
Első harmad után: Szent Anna aranyvirág, / Életfáján termett ág, / Koszorúdat készítjük, / 
Hogy Szent fejedre tegyük. 
Második harmad után: Üdvözölt légy Szent Anna, / Kit az Isten irgalma, / Kiválasztott 
magának, / Szent Fia nagyanyjának. 
Harmadik harmad után: Örömre vált bánatod: / Lejött égi angyalod. / Ily sok szenvedésedért, 
/ Szent nagyságot megígért. 
Negyedik harmad után: Égi harmat gyöngycseppje, / Hullott le kebeledre, / Mely ott egy 
rózsabimbó, / Új életre fakasztó. 
Ötödik harmad után: Leszállott kebeledre. / A mennyország szép Gyöngye, / Kit 
rejtett tiszta szíved: / Az égből leszállt kincset. 
Hatodik harmad után: Lett az égi sugárzás / Szeplőtlen Fogantatás. / E fogantatás 
titka / Lett a szép Szűz Mária. 



Hetedik harmad után: Te legboldogabb anya, / Dicsőséges Szent Anna, / Szíved alatt 
szunnyadott, / Ki nékünk üdvöt hozott. 
Nyolcadik harmad után: Várja az egész világ / Azt a boldog, szent órát, / Amelyben szűz 
virágod / Örömünkre elhozod. 
Kilencedik harmad után: Üdvözlégy örömhajnal, / Teljes égi malaszttal, / Melyben világra 
hozta, / Szűz Máriát Szent Anna. 
Befejezés: Lábaidhoz... Zárókönyörgés… Záróének. 
Lábaidhoz borulunk, ó, Szent Anna anyánk, és alázatosan tisztelünk, mert a teljes 
Szentháromság felmagasztalt téged az egekben, és ragyogó dicsőséggel és boldogsággal 
ajándékozott meg. Csodálandó fényben ragyog már méltóságod, melyet e földön mint a Szűz 
Mária anyja és a Jézus Krisztus nagyanyja viseltél. A menny lakói imádva magasztalják az 
Urat, ki téged ily fenségesen megdicsőített. Örvendünk dicsőséged és boldogságod fölött, s 
alázatosan kérünk, hogy nyerj nekünk vágyat és igyekezetet a mennyország után, ahol egykor 
tanúi lehetünk dicsőségednek, és hálát zenghetünk Istennek, aki téged megdicsőített. Ámen. 
Könyörögjünk. Fogadd kegyesen szívünk hódolatát, Isten kegyelméből megdicsőült Szent 
Anna, mely úgy száll égi lakod felé, mint völgyben nyíló ibolyák illata. Fogadd szívünk 
rózsakoszorúját, melyet az édes Jézus Szentséges Szíve által nyújtunk neked, a te örömödre. 
Ajánld fel isteni Unokádnak a mi szegény bűnös lelkünkért. Szent Anyánk, soha ne 
feledkezzél meg értünk Jézus és Mária előtt könyörögni. Jézusod irgalma vezessen minket az 
üdv honába, ahol az örök élet hervadhatatlan koronáját adja meg nekünk, aki az Atyával és 
Szentlélekkel együtt él és uralkodik mindörökkön örökké. Amen. 
Záróének: ÉE 279. Üdvözlégy, Szent Anna... vagy ÉE 280/1-2. (H 214/1, 5) Krisztus Jézus 
nagyanyjának... 
 
 


