
Neitsi Maarjale  
pühendatud kuu                                   

Maarja kuu: mai 



 

Kiriku traditsiooni järgi on maikuu paljudes maailma 
paikades pühendatud meie Pühimale Neitsi Maarjale. 
Siinkohal mõned Püha Johannes Paulus II ja Püha 
Josemaria mõtted. 
 
"Maikuu on alanud. Issandal on soov, et me kasutaksime seda 
võimalust kasvada armastuses Tema vastu Tema ema kaudu. 
Proovigem oma igapäevasel teel näidata väikeste  asjade kaudu, et 
meie, kes me oleme tema 
lapsed, armastame teda ning 
et meie jõupingutused 
pühaduse saavutamisel ja 
apostolaadi läbiviimisel 
muudavad midagi reaalselt, et aidata kaasa Kristuse lunastussõnumi 
levitamisele maailmas". 
 
Traditsiooniliselt pühendab kirik paljudes maailma paikades maikuu 
pühimale Neitsi Maarjale. See on aeg, mille kestel kõik katoliiklased 
veelgi enam püüavad hoida Jumalaema oma südames ja armastusega 
näidata talle oma hella poolehoidu. 
 
Pühale Josemariale meeldis näidata oma armastust Maarja vastu 
väga erineval moel, kuid palverännak üksi või koos kahe-kolme 

sõbraga oli üheks 
tema eelistatuimaks 
viisiks. "Ma austan ja 
armastan suuri 

pühendunud meeleavaldusi, kuid pean samas tunnistama, et eelistan 
pakkuda Maarjale sama kiindumust ja entusiasmi läbi privaatsema 
küllamineku, olgu siis üksi või koos mõttekaaslastega." 
 
Aastal 1935, pärast oma esimest visiiti  Avila lähedal asuvasse 
Sonsoli kirikusse, alustas Opus Dei asutaja maikuu palverännaku 
tava levitamist  Opus Dei inimeste hulgas.  See tähendas soovitust  

Maikuu palverännak on külaskäik Neitsi 

Maarja juurde, mille käigus me näitame 

talle oma lapselikku armastust 

„Jumala poole pöördumisega seotud 

otsustele eelneb sageli kohtumine 

Neitsi Maarjaga“ 



korraldada maikuus armastusest juhitud palverännakuid Maarja 
auks. Nende rännakute  sihtpunktiks võisid olla pühamud või muud 
paigad, kus asus Neitsi Maarja pühapilt ning kus koos sõpradega 
avaldati Maarjale austust. Sellest ajast alates on see tava ja sõnum 
levinud väga paljude inimeste hulgas. 
 
Maikuu palverännak on 
külaskäik Neitsi Maarja 
juurde, mille käigus me 
näitame talle oma lapselikku 
armastust. Püha Josemaria 
pakkus välja viisi, kuidas palverännaku käigus palvetada Roosipärja 
kolme saladust: üks saladus teel eesmärgi poole; teine saladus, 
vastavalt nädalapäevale - Neitsi Maarja pildi juures; ning kolmas 
saladus tagasiteel.  
 
Palverännaku käigus võib pühendada väikese ohverduse Neitsi 
Maarjale isikliku vajaduse või kogu kiriku eest, võttes oma 
palverännaku ette (vähemalt osaliselt) jalgsi, trotsides 
rõõmsatujuliselt halba ilma ja tihedat liiklust või paastudes jms. 
Maikuu  palverännak on selgelt apostelliku vaimuga. Püha Josemaria 
julgustas meid soovitama seda kaaslastele või kasutama võimalust 
teha seda koos sõpradega, et astuda oma kristlikus elus edasi veel 
üks samm. 
 
„Jumala poole pöördumisega seotud otsustele eelneb sageli 
kohtumine Neitsi Maarjaga. Püha Neitsi on alati julgustanud meid 
otsima Jumalat, et me oleksime valmis muutusteks ning elaksime 
edasi uut elu. Maarja julgustus: „Tee nagu ta ütleb“, on tõelise 
kristliku enese-andmise kutse, mis sellega nõustumise hetkest alates 
valgustab kogu meie isiklikku elu.“ 
 
Johannes Paulus II ütles Fatimas: „Maailmas on paiku, kus Neitsi 
Maarja on oma ilmutuse kaudu näidanud, et ta on emaks kogu 
inimkonnale. Seal on meie ristilöödud Issanda tunnistus täitunud. 
Inimkond on usaldatud Maarjale ning seal saame me temaga 
kohtuda nagu meie oma emaga, avada talle oma südame ja temaga 
kõnelda – kõigest.”   
 

Püha Josemaria pakkus välja viisi, 

kuidas palverännaku käigus 

palvetada Roosipärja kolme saladust 



Püha Josemaria soovitas teha 
maikuus kingitus Neitsi 
Maarjale, külastades  
Jumalaema temale pühendatud 
kirikus või kabelis, samal ajal 
palvetades Roosipärga. 
 
Tavaliselt tegi Opus Dei asutaja 
sellise rännaku koos väikese 
grupi inimestega, kes üheskoos 

suundusid mõne kiriku poole 
ning samal ajal palvetasid 
vagaduses Roosipärga. 
 
Ta ütles: “Sellise imelise kombe 
kaudu, ja puhta armastuse läbi 
Maarja vastu,  võid sa õppida, 
kuidas ise külvata maailma 
rahu ja rõõmu.” 
 

 

"Olles otsustanud minna Sonsolesi, tahtsin pühitseda Püha 
Missat enne Avilast lahkumist. Missal, elavate meenutamise 
palve ajal, tundsin endas erilist otsustavust ja ma palusin, et 
meie Issand Jeesus suurendaks meis –Opus Dei peres- meie 
armastust Maarja vastu. Ja ma palvetasin, et see armastus võiks 
väljenduda tegudes.” 
 
"Kui me olime rongis, liikusid mu mõtted spontaanselt tagasi 
samale teemale: süvenes veendumus, et kindlasti on meie Neitsi 
Maarjal rõõm meie kiindumusest ning selgines mõistmine, kui 
oluline on meie pühendumine Maarjale: hoida Maarja kuju oma 
silme ees; tervitada teda tulles ja lahkudes; meie Neitsi Maarja 
vaesed (haigete, üksikute, haavatavate külatsamine ja 
abistamine); laupäevased korjandused ; omnes ... ad Iesum per 
Mariam ( kõik ... Jeesuse juurde, Maarja kaudu ), Kristus , Maarja, 
paavst .... Aga maikuu vajas endas midagi veel... Ja siis ma 
taipasin "Maikuu Palverännak", mille peab Opus Deis 
traditsiooniks muutma – ja nii saigi.  
 

Maikuu palverännakud  



...Püha Josemaria jälgedes 

Laskudes alla müüridega ümbritsetud Avilast, suundusid nad 
otse kiriku poole viivale teele. Kaugelt nägid nad mäel seisvat 
pühamut. Mäele tõustes palvetasid nad Roosipärja rõõmsaid 
saladusi; kirikus, seistes Neitsi Maarja küünalde ja lilledega 

ümbritsetud ikooni ees, 
valurikkaid saladusi ning 
tagasiteel raudteejaama, 
aurikkaid saladusi.  
Sellel palverännakul sai Isa 
Josemaria inspiratsiooni 
mõtiskledes sihikindlusest ja 
truudusest:  
”Kui me väljusime Avilast, olid 
meie silmad suunatud eemal 
mäel paistvale kirikule, ent 
mäe jalamile jõudes kadus 
Maarja pühamu meie 
vaateväljast. Me rääkisime 
sellest, miks Jumal nii sageli 
meiega sedasi teeb.  

Püha Josemaria soovitas teha 
maikuus kingitus Neitsi 
Maarjale, külastades  
Jumalaema temale pühendatud 
kirikus või kabelis, samal ajal 
palvetades Roosipärga. 
 
Tavaliselt tegi Opus Dei asutaja 
sellise rännaku koos väikese 
grupi inimestega, kes üheskoos 

suundusid mõne kiriku poole 
ning samal ajal palvetasid 
vagaduses Roosipärga. 
 
Ta ütles: “Sellise imelise kombe 
kaudu, ja puhta armastuse läbi 
Maarja vastu,  võid sa õppida, 
kuidas ise külvata maailma 
rahu ja rõõmu.” 
 

2. mai 1935 on see kuupäev, mil 
Püha Josemaria algatas Opus 
Dei´s Neitsi Maarjale 
pühendatud palverännakute 
traditsiooni.  
 
Too-kord läks ta koos kahe 
üliõpilasega Avilasse, et 
külastada Jumalaemale 
pühitsetud kirikut Sonsoles.  

Ta tahtis väljendada oma erilist 
tänu Jumalaemale õnnistuse 
eest, mis selle aasta jooksul oli 
talle osaks saanud. 
 
 Järgnev kirjeldab esimest palve-
rännakut, mida sellest ajast 
alates on järginud tuhanded 
inimesed, avaldades sel moel 
austust Neitsi Maarjale. 



Ta lubab meil näha meie teekonna eesmärki ja hoida seda oma 
silme ees, et me asuksime oma kõige armastusväärsema sooviga 
kindlalt rajale. Ja siis, kui me 
oleme jõudnud lähedale, jätab 
ta meid pimedusse, näiliselt 
meist loobudes. "See on 
kiusatuse aeg: aeg kahtlusteks, 
võitluseks,  pimeduseks, seleta-
matuks väsimuseks, sooviks 
jäädagi lamama.... Aga ei: 
edasi ! Kiusatus on selleks, et 
me kindlalt hoiaksime oma 
usku ja oleksime usaldavalt 
valmis alistuma Jumala - meie 
Isa- tahtele."  
 
”Eemalda kõhklused, ebakindlus, otsustusvõimetus! Mina olen 
seda teed .näinud ja  järgin seda: mäest üles - tule, kiirusta! 
Hingelda, lõõtsuta vaevast, kuid ära peatu, et imetleda endast 
vasakul ja paremal õilmitsevaid lilli. Nad lubavad pakkuda hetke 
puhkust ja veetlevad värvi ning lõhnaga... ja enesele 
märkamatult - oledki äkki nende võimuses. Sest ma tean väga 
hästi, omaenda kibedast kogemusest, et kui ma peaksin valima 
nemad, oleksid nad koheselt kuivanud ja pleekinud ja neil ei 
oleks enam midagi pakkuda - ei värvi, lõhna ega rahu."  
 
Selle palverännaku mälestuseks hoidis Isa Josemaria väikeses 
laekas peotäit nisuteri. See oli tema lootuse märk, viljakast, 
eesmärgini viivast, apostelikkust maikuust. 

(tekst: ”Opus Dei asutaja”,  A. Vasquez de Prada) 



Rõõmurikkad müsteeriumid      
1. Ingli kuulutus Neitsi Maarjale 
2. Külaskäik Eliisabeti juurde 
3. Jeesuse sündimine 
4. Jeesuse esitlemine templis 
5. Jeesuse leidmine templist 
 
 
Valurikkad müsteeriumid      
1. Jeesuse palve Ketsemani aias 
2. Jeesuse piitsutamine 
3. Jeesuse kroonimine okaskrooniga 
4. Jeesuse ristitee 
5. Jeesuse surmristil 
 

Valgusrikkad müsteeriumid        
1. Jeesuse ristimine Jordani jõel 
2. Jeesus ilmutab end Kaana pulmas 
3. Jumala riigi ja meeleparanduse 

kuulutamine 
4. Kirgastamine 
5. Euharistia seadmine 

 
Aurikkad müsteeriumid        
1. Jeesuse ülestõusmine 
2. Jeesuse taevaminek 
3. Vaimu väljavalamine  
4. Neitsi Maarja taevassevõtmine 
5. Neitsi Maarja kroonimine taevas 

Meie Isa (Pater Noster) 
Meie Isa, kes Sa oled taevas. 
Pühitsetud olgu Sinu nimi. Sinu riik 
tulgu.  Sinu tahtmine sündigu nagu 
taevas, nõnda ka maa peal. Meie 
igapäevast leiba anna meile 
tänapäev. Ja anna meile andeks meie 
võlad, nagu meiegi andeks anname 
oma võlglastele. Ja ära saada meid 
kiusatusse, vaid päästa meid ära 
kurjast. Aamen 
 

Inglitervitus  (Ave Maria) 
Ole tervitatud, Maarja, täis armu, 
Issand on Sinuga, Õnnistatud oled Sa 
naiste seas ja õnnistatud on Sinu ihu 
vili Jeesus.  Püha Maarja, Jumala 
Ema, palu meie, patuste eest, nüüd ja 
meie surmatunnil.  Aamen 
 

Au olgu Isale ja Pojale ja Pühale 
Vaimule. Nõnda kui alguses oli, 
nüüdki on ja jääb igavesest ajast 
igavesti. Aamen 

 
Usutunnistus (Credo) 
 
Mina usun Jumalasse, kõigeväelisse 
Isasse, taeva ja maa Loojasse. 
Ja Jeesusesse Kristusesse, Tema 
ainsasse Pojasse, meie Issandasse, 
kes on saadud Pühast Vaimust,  
ilmale toodud Neitsist Maarjast, 
kannatanud Pontius Pilatuse ajal,  
risti löödud, surnud ja maetud,  
alla läinud surmavalda,  
kolmandal päeval üles tõusnud 
surnuist, läinud taevasse, istub oma 
kõigeväelise Isa paremal käel;  
sealt Ta tuleb kohut mõistma 
elavate ja surnute üle. 
Mina usun Pühasse Vaimusse, püha 
katoliklikku kirikut, pühade osadust, 
pattude andeksandmist, ihu 
ülestõusmist ja igavest elu.  
Aamen.  



Issand, halasta, Issand, 
halasta    
Kristus, halasta, ...  
Kristus, kuule meid, ...  
 
Jumal, taevane Isa,  
Halasta meie peale 
Jumal Poeg, maailma 
Lunastaja,  ...    
Jumal, Püha Vaim,  ... 
Püha Kolmainsus Jumal,   
Püha Maarja, Palu meie 
eest 
Püha Jumalasünnitaja, ... 
Püha Neitsite Neitsi 
Kristuse Ema 
Kiriku Ema 
Jumaliku Armu Ema 
Kõige Puhtam Ema 
Kõige Kasinam Ema 
Rüvetamata Ema 
Häbistamatu Ema 
Armastatav Ema 
Imetlusväärne Ema 
Hea Nõu Ema 
Looja Ema 
Lunastaja Ema 
Kõige Targem Neitsi 
Austusväärne Neitsi 
Ülistusväärne Neitsi 
Abivalmis Neitsi 
Helde Neitsi 
Ustav Neitsi 
Õigluse Peegel 
Tarkuse Aujärg 
Meie Rõõmu Põhjus 
Vaimulik Astja 
Auväärne Astja 
Ülla Harduse Astja 
Taevalik Roos  
Taaveti Kindlus     

Vandlist Kindlus 
Kuldne Koda 
Seaduse Laegas 
Taeva Värav 
Koidutäht 
Haigete Kosutus 
Patuste Varjupaik  
Kurbade Lohutaja 
Kristlaste Abi  
Inglite Kuninganna 
Patriarhide Kuninganna 
Prohvetite Kuninganna 
Apostlite Kuninganna  
Märtrite Kuninganna 
  
Usukannatajate Kunin-
ganna 
Neitsite Kuninganna 
Kõigi Pühakute Kunin-
ganna 
Pärispatuta Saadud 
Kuninganna 
Taevassevõetud Kun-
ninganna 
Püha Roosipärja Kunin-
ganna 
Maarjamaa Kuninganna 
Perekonna Kuninganna 
Rahu Kuninganna 
 
Jumala Tall, kes Sa 
maailma patud ära 
kannad,  
Hoia meid, Issand 
 
Jumala Tall, kes Sa 
maailma patud ära 
kannad,  
Võta meid kuulda, Is-
sand 
 

Jumala Tall, kes Sa 
maailma patud ära 
kannad,  
Halasta meie peale 
 
Palveta meie eest, Püha 
Jumalaema! 
Et me Kristuse tõotusi 
vääriksime! 
 
Palugem. 
Issand! Sinu ainsa Poja 
elu, surm ja ülestõusmi-
ne tõid meile igavese 
õndsuse tõotuse –luba 
meil neid saladusi pü-
has Roosipärjas austa-
da, nende tõotuseni 
jõuda. Seda palume 
Kristuse, meie Issanda 
nimel. 
Aamen.  
 
Kiriku ja Riigi heaks 
Meie Isa... 
Ole Tervitatud... 
Au olgu... 
 
Selle diötseesi Piiskopi 
ja tema eesmärkide 
heaks 
Meie Isa... 
Ole Tervitatud... 
Au olgu... 
 
Hingede eest kes on 
puhastus tules 
Meie Isa... 
Ole Tervitatud... 
Puhaku nad rahus.    
Aamen. 


