LETANÍAS DE NUESTRA SEÑORA.
Senyor, tin pietat.
R/.- Senyor, tin pietat.
Crist, tin pietat.
R/.- Crist, tin pietat.
Senyor, tin pietat.
R/.- Senyor, tin pietat.
Crist, sent-nos.
R/.- Crist, sent-nos.
Crist, escolta'ns.
R/.- Crist, escolta'ns.
Déu Pare Celestial.
R/.- Tin misericòrdia de
nosaltres.
Déu, Fill Redemptor del
món.
R/.- Tin misericòrdia de
nosaltres.
Déu, Esperit Sant.
R/.- Tin misericòrdia de
nosaltres.
Trinitat Santa, un sol Déu.
R/.- Tin misericòrdia de
nosaltres.
Santa Maria.
R/.- Prega per nosaltres.
Santa Mare de Déu.
Santa Verge de les Verges.
Mare de Crist Rei.
Mare de l'Església.
Mare de la divina gràcia.
Mare puríssima.
Mare castíssima.

Mare i verge.
Mare santa.
Mare immaculada.
Mare amable
Mare admirable
Mare del bon consell.
Mare de Déu de Mont-Sió.
Mare de Déu del Vedat.
Mare del Creador.
Mare del Salvador.
Mare dels Desemparats.
Mare de Déu del Pòpul.
Verge prudentíssima.
Verge digna de veneració.
Verge digna d'alabança.
Verge poderosa.
Verge clement.
Verge fidel.
Ideal de santedat.
Tron de la saviesa.
Causa de la nostra alegria.
Temple de l'Esperit Sant.
Honor dels pobles
Model d'entrega a Déu.
Rosa escollida.
Fort com a torre de marfil.
Bella com a casa d'or.
Arca de la Nova Aliança.
Porta del Cel.
Estrela del matí.
Salut dels malalts.
Refugi dels pecadors.
Consol dels afligits.

Auxili dels cristians.
Reina dels Àngels.
Reina dels Patriarques.
Reina dels Profetes.
Reina dels Apòstols.
Reina dels Màrtirs.
Reina dels Confessors.
Reina de les Verges.
Reina de tots els Sants.
Reina concebuda sense
pecat original.
Reina Asunta al cel.
Reina del Sant Rosari.
Reina de la família.
Reina de la pau.
Corder de Déu que lleves
el pecat del món.
R/.- Perdona'ns, Senyor.
Corder de Déu que lleves
el pecat del món.
R/.- Escolta'ns, Senyor.
Corder de Déu que lleves
el pecat del món.
R/.- Tin misericòrdia de
nosaltres.
Prega per nosaltres, Santes
Mare de Déu.
R/.- Perquè siguem dignes d'aconseguir les promeses de Crist.

PREGUEM.
Oh Déu, el Fill del qual ens va obtindre la salvació eterna per mitjà de la seua
vida, mort i resurrecció: concedix-nos als que meditem estos misteris en el Rosari de la Mare de Déu, imitar el que ensenya i aconseguir el que promet. Per
Jesucrist nostre Senyor. Amén

Pel señal † de la Santa Creu…

MISTERIS GOJOSOS (Dilluns i Dissabtes)

ACTE DE CONTRICIÓ.

1.
2.
3.
4.
5.

Senyor meu Jesucrist, Déu i home verdader, Creador, Pare i redemptor meu.
Per ser Tu qui eres, Bondat infinita, i perquè t'ame sobre totes les coses, em
pesa de tot cor haver-te ofès. També em pesa que pugues castigar-me amb les
penes de l'infern.
Ajudat de la teua divina gràcia propose fermament mai més pecar, confessar-me
i complir la penitència que me n'anara imposada. Amén.
Implorem l'auxili del Cel, com en l'Ofici Diví.
V.- Senyor, obri'm els llavis.
R.– I la meua boca proclamarà la teua alabança.
V.- Déu meu, vine en el meu auxili.
R.– Senyor, donat pressa a socórrer-me.
V.- Gloria al Pare, al Fill i a l'Esperit Sant.
R.- Com era en el principi, ara i sempre, pels segles dels segles. Amén.
Els misteris que contemplarem en el dia de hui, són els misteris:
Es proclamen els misteris corresponents al dia de la setmana.

L'encarnació del Fill de Déu.
La visitació de María a la seua cosina Santa Isabel.
El naixement de Jesús en Betlem.
La presentació del Xiquet Jesús en el temple.
El Xiquet Jesús perdut i trobat en el temple.

MISTERIS DOLOROSOS (Dimarts i Divendres)
1.
2.
3.
4.
5.

L'oració de Jesús en l'hort de les oliveres.
Els assots de Jesús lligat a la columna.
Jesús és coronat d'espines.
Jesús amb la creu a costes.
La morts de Jesús en la creu.
MISTERIS LLUMINOSOS (Dijous)
1.
2.
3.
4.
5.

El baptisme de Jesús en el Jordà.
Les bodes de Canà.
La predicació de Jesús i la crida a la conversió.
La transfiguració del Senyor.
La institució de l'Eucaristia.

MISTERIS GLORIOSOS (Dimecres i Diumenges)

Després de proclamar cada un dels misteris es resa per este orde:
Pare nostre
10 Ave Maries
Glòria al Pare
A continuació es resa una de la següent Jaculatòria:
Jaculatòria 1ª
Déu et salve, María, Filla de Déu Pare;
Déu et salve, María, Mare de Déu Fill;
Déu et salve María, Muller de l'Esperit Sant.
Temple i sagrari de la santíssima Trinitat, no permeteu, Senyora, que cap cristià
visca ni muiga en pecat mortal ni venial. Amén.
Jaculatòria 2ª
María, Mare de gràcia, Mare de misericòrdia, defèn-nos de la nostra enemiga i
empara'ns ara i a l'hora de la nostra mort. Amén.

1.
2.
3.
4.
5.

La triomfant Resurrecció de Jesucrist
L'Ascensió del Senyor a al cel.
La vinguda de l'Esperit Sant, sobre la Mare de Déu i els apòstols.
La Transfiguració del Senyor.
La coronació de la Mare de Déu com a Reina de cel i terra.

Acabat el rés dels misteris corresponents, sol saludar-se a la Mare de Déu amb
les "tres pureses" i recitar-li la Salve:
V.- Mare de Déu puríssima abans del
Déu et salve María...
part.
V.- Mare de Déu puríssima després
R.- Purifica els nostres pensaments.
del part.
Déu et salve María...
R.- Purifica les nostres obres i desitV.- Mare de Déu puríssima en el part. jos.
R.- Purifica les nostres paraules.
Déu et salve María...
Saludem la Mare de Déu Santíssima, amb el rés d'una "Salve":
Déu et salve, Reina i Mare...

