DOA ROSARIO

PERISTIWA GEMBIRA (Senin, Sabtu)
 Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin
Aku percaya akan Allah, Bapa yang Mahakuasa, pencipta
langit dan bumi. Dan akan Yesus Kristus, Putra-Nya yang
tunggal, Tuhan kita. Yang dikandung dari Roh Kudus,
dilahirkan oleh perawan Maria. Yang menderita sengsara
dalam pemerintahan Ponsius Pilatus, disalibkan, wafat
dan dimakamkan. Yang turun ke tempat penantian, pada
hari ketiga bangkit dari antara orang mati. Yang naik ke
surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang
Mahakuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang
hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, gereja
katolik yang kudus, persekutuan para kudus,
pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan
kekal. Amin.
 Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus,
seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang
segala abad. Amin.
Terpujilah nama Yesus, Maria dan Yosef, sekarang dan
selama-lamanya. Amin.
Bapa kami yang ada di surga, Dimuliakanlah nama-Mu.
Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas
bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada
hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun
mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah
masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah
kami dari yang jahat. Amin.
 Salam, Putri Allah Bapa.
Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah
engkau di antara wanita. Dan terpujilah buah tubuhmu,
Yesus.
Santa Maria, bunda Allah. Doakanlah kami yang berdosa
ini. Sekarang dan waktu kami mati. Amin.
 Salam, Bunda Allah Putra.
Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah
engkau di antara wanita. Dan terpujilah buah tubuhmu,
Yesus.
Santa Maria, bunda Allah. Doakanlah kami yang berdosa
ini. Sekarang dan waktu kami mati. Amin.

 Salam, Mempelai Allah Roh Kudus.
Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah
engkau di antara wanita. Dan terpujilah buah tubuhmu,
Yesus.
Santa Maria, bunda Allah. Doakanlah kami yang berdosa
ini. Sekarang dan waktu kami mati. Amin.

 Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus,
seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang
segala abad. Amin

 Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus,
seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang
segala abad. Amin.

Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa - dosa kami.
Selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwajiwa ke dalam surga, terlebih jiwa-jiwa yang sangat
membutuhkan kerahiman-Mu, Amin.

Terpujilah nama Yesus, Maria dan Yosef, sekarang dan
selama-lamanya. Amin.
Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa - dosa kami.
Selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwajiwa ke dalam surga, terlebih jiwa-jiwa yang sangat
membutuhkan kerahiman-Mu, Amin.
PERISTIWA PERTAMA
Maria Menerima Kabar dari Malaikat Gabriel
Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai
engkau; jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh
kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau
akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki
dan hendaklah engkau menamai dia Yesus
(Luk1:28b,30b-31).
Bapa, jika Engkau bersabda maka semuanya terjadi.
Bersabdalah, ya Bapa, aku ini hamba-Mu, terjadilah
padaku menurut kehendak-Mu.
Bapa kami yang ada di surga, Dimuliakanlah nama-Mu.
Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas
bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada
hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun
mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah
masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah
kami dari yang jahat. Amin.
 Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu.
Terpujilah engkau di antara wanita. Dan terpujilah buah
tubuhmu, Yesus.
Santa Maria, bunda Allah. Doakanlah kami yang berdosa
ini. Sekarang dan waktu kami mati. Amin. 10x

Terpujilah nama Yesus, Maria dan Yosef, sekarang dan
selama-lamanya. Amin.

PERISTIWA KEDUA
Maria Mengunjungi Elisabeth
Diberkatilah engkau di antara semua perempuan dan
diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai Ibu
Tuhanku datang mengunjungi aku? (Luk1:42-43)
Bapa, hatiku memuliakan Dikau dan jiwaku bersorak
sorai karena Engkau Allah penuh kasih. Engkau
menciptakan dan memelihara kami, anak-anakMu.
Bapa kami yang ada di surga, Dimuliakanlah nama-Mu.
Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas
bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada
hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun
mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah
masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah
kami dari yang jahat. Amin.
 Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu.
Terpujilah engkau di antara wanita. Dan terpujilah buah
tubuhmu, Yesus.
Santa Maria, bunda Allah. Doakanlah kami yang berdosa
ini. Sekarang dan waktu kami mati. Amin. 10x
 Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus,
seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang
segala abad. Amin
Terpujilah nama Yesus, Maria dan Yosef, sekarang dan
selama-lamanya. Amin.
Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa - dosa kami.
Selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwajiwa ke dalam surga, terlebih jiwa-jiwa yang sangat
membutuhkan kerahiman-Mu, Amin.

PERISTIWA KETIGA
Yesus Dilahirkan di Betlehem
Maria melahirkan seorang anak laki-laki, lalu
dibungkusnya dengan kain lampin dan dibaringkannya di
dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di
rumah penginapan (Luk 2:7)
Bapa, kami bersyukur karena Engkau telah merelakan
Putra-Mu menjadi manusia demi menebus dan
mengampuni dosa-dosa kami jadikan kami layak
menjadi anak-anakMu.
Bapa kami yang ada di surga, Dimuliakanlah nama-Mu.
Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas
bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada
hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun
mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah
masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah
kami dari yang jahat. Amin.
 Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu.
Terpujilah engkau di antara wanita. Dan terpujilah buah
tubuhmu, Yesus.
Santa Maria, bunda Allah. Doakanlah kami yang berdosa
ini. Sekarang dan waktu kami mati. Amin. 10x
 Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus,
seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang
segala abad. Amin
Terpujilah nama Yesus, Maria dan Yosef, sekarang dan
selama-lamanya. Amin.
Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa - dosa kami.
Selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwajiwa ke dalam surga, terlebih jiwa-jiwa yang sangat
membutuhkan kerahiman-Mu, Amin.
PERISTIWA KEEMPAT
Yesus Dipersembahkan dalam Bait Allah
Simeon berkata pada Maria, Sesungguhnya Anak ini
ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan
banyak orang di Israel dan untuk menjadi suatu tanda
yang menimbulkan perbantahan. Kelak suatu pedang
akan menembus jiwamu sendiri (Luk 2:34-35).

Bapa, kami mempersembahkan segenap diri kami
kepada-Mu. Terimalah kami sebagai persembahan yang
layak, demi jasa Putra-Mu, Juruselamat kami.
Bapa kami yang ada di surga, Dimuliakanlah nama-Mu.
Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas
bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada
hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun
mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah
masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah
kami dari yang jahat. Amin.
 Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu.
Terpujilah engkau di antara wanita. Dan terpujilah buah
tubuhmu, Yesus.
Santa Maria, bunda Allah. Doakanlah kami yang berdosa
ini. Sekarang dan waktu kami mati. Amin. 10x
 Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus,
seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang
segala abad. Amin
Terpujilah nama Yesus, Maria dan Yosef, sekarang dan
selama-lamanya. Amin.
Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa - dosa kami.
Selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwajiwa ke dalam surga, terlebih jiwa-jiwa yang sangat
membutuhkan kerahiman-Mu, Amin.
PERISTIWA KELIMA
Yesus Ditemukan dalam Bait Allah
Mengapa kamu mencari Aku? Tidaklah kamu tahu,
bahwa Aku harus berada di dalam Rumah Bapa-Ku?
Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakan-Nya
kepada mereka (Luk 2:49-50).
Bapa, Putra-Mu sepenuhnya hidup demi kemuliaan-Mu
dan keselamatan kami. Bentuklah kami menjadi serupa
dengan Putra-Mu.
Bapa kami yang ada di surga, Dimuliakanlah nama-Mu.
Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas
bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada
hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun
mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah

masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah
kami dari yang jahat. Amin.
 Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu.
Terpujilah engkau di antara wanita. Dan terpujilah buah
tubuhmu, Yesus.
Santa Maria, bunda Allah. Doakanlah kami yang berdosa
ini. Sekarang dan waktu kami mati. Amin. 10x
 Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus,
seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang
segala abad. Amin
Terpujilah nama Yesus, Maria dan Yosef, sekarang dan
selama-lamanya. Amin.
Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa - dosa kami.
Selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwajiwa ke dalam surga, terlebih jiwa-jiwa yang sangat
membutuhkan kerahiman-Mu, Amin.
Salam, Ya Ratu, Bunda yang berbelas kasih, hidup,
hiburan dan harapan kami. Kami semua memanjatkan
permohonan, kami amat susah, mengeluh, mengesah
dalam lembah duka ini.
Ya Ibunda, ya pelindung kami, limpahkanlah kasih
sayang-Mu yang besar kepada kami. Dan Yesus, PutraMu yang terpuji itu, semoga Kau tunjukkan kepada kami.
O Ratu, o Ibu, o Maria Bunda Kristus.
V : Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah
U : Supaya kami dapat menikmati janji Kristus
Marilah berdoa:
Ya Allah, Putra-Mu telah memperoleh bagi kami
ganjaran kehidupan kekal melalui hidup, wafat dan
kebangkitan-Nya.
Kami mohon, agar dengan
merenungkan misteri Rosario Suci Santa Perawan Maria,
kami dapat menghayati maknanya dan memperoleh apa
yang dijanjikan. Demi Kristus, Tuhan kami. Amin
 Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin

