DOA ROSARIO

PERISTIWA TERANG (Kamis)
 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.
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
Yesus Dibabtis di Sungai Jordan
Sesudah dibabtis, Yesus segera keluar dari air dan pada
waktu itu juga langit terbuka dan Ia melihat Roh Allah
seperti burung merpati turun ke atas-Nya, lalu
terdengarlah suara dari surga mengatakan, "Inilah AnakKu yang terkasih, kepada-Nyalah Aku berkenan."
(Mat 3:16-17).
Bapa, kamipun Engkau beri misi sebagai anak-Mu dan
pengikut Yesus. Buatlah kami menerima tugas itu
dengan hati terbuka dan penuh suka cita.
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 KEDUA
Yesus Menyatakan Diri-Nya dalam Pesta Pernikahan di
Kana
Atas permintaan Maria, bunda-Nya, Yesus mengatasi
kekurangan anggur. Hal itu dilakukan Yesus sebagai yang
pertama dari tanda-tanda-Nya dan dengan itu Ia telah
menyatakan kemuliaan-Nya, dan murid-murid-Nya
percaya kepada-Nya (Yoh 2:11).
Bapa, tolonglah kami mampu menghadapi setiap
masalah hidup ini dengan tenang sambil mengandalkan
kasih-Mu kepada 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 jiwa-

jiwa ke dalam surga, terlebih jiwa-jiwa yang sangat
membutuhkan kerahiman-Mu, Amin.

kepada-Nyalah Aku berkenan, dengarkanlah Dia" (Mat
17:2,5).

PERISTIWA KETIGA
Yesus Memberitakan Kerajaan Allah dan Menyerukan
Pertobatan
Bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat. Yesus
pun berkeliling di seluruh Galilea, Ia mengajar dalam
rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan
Surga serta menyembuhkan orang-orang di antara
bangsa itu (Mat 4:17,23).

Bapa, ajarlah kami mendengarkan Yesus dan
sepenuhnya menerima ajaran-Nya. Izinkanlah kami
semakin mengenal Dia, terutama dalam sengsara-Nya.

Bapa, pertobatkanlah kami. Ampunilah dosa kami.
Jadikanlah kami mampu mengampuni orang yang telah
menyakiti 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 KEEMPAT
Yesus Menampakan Kemuliaan-Nya
Yesus berubah rupa di sebuah gunung yang tinggi.
Wajah-Nya bercahaya seperti matahari. Allah bersabda
kepada tiga rasul Yesus, "Inilah Anak-Ku yang terkasih,

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 Menetapkan Ekaristi
Yesus mengambil roti, mengucap syukur, memecahmecahkannya lalu memberikannya kepada mereka dan
berkata, "Ambilah, inilah tubuh-Ku". Sesudah itu Ia
mengambil
cawan,
mengucap
syukur
lalu
memberikannya kepada mereka. Ia berkata, "Inilah
darah-Ku yang ditumpahkan bagi banyak orang"
(Mar 14:22-24).
Bapa, Sucikan dan kuduskanlah kami pada saat kami
menerima Tubuh dan Darah Putra-Mu yang terkasih;
pakailah kami sekehendak-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

