El Sant Rosari
Fixeu-vos en una de les devocions
més arrelades entre els cristians, en
el rés del Sant Rosari. L’Església ens
anima a la contemplació dels
misteris: perquè se’ns gravi en el cap

i en la imaginació, amb el goig, el
dolor i la glòria de Santa Maria,
l’exemple esbalaïdor del Senyor, en
els seus trenta anys d’obscuritat, en
els seus tres anys de predicació, en la

V/. Pel senyal de la santa Creu, dels
nostres enemics allibereu-nos,
Senyor, Déu nostre. En el nom del
Pare i del Fill i de l'Esperit Sant.
Amén.

LLETANIES
V/. Senyor, tingueu pietat.
R/. Senyor, tingueu pietat.
V/. Crist, tingueu pietat.
R/. Crist, tingueu pietat.
V/. Senyor, tingueu pietat.
R/. Senyor, tingueu pietat.
V/. Crist, oïu-nos.
R/. Crist, oïu-nos.
V/. Crist escolteu-nos.
R/. Crist escolteu-nos.
V/. Déu Pare celestial,
R/. tingueu pietat de nosaltres.
V/. Déu, Fill, Redemptor del món,
R/. tingueu pietat de nosaltres.
V/. Déu, Esperit Sant,
R/. tingueu pietat de nosaltres.
V/. Trinitat Santa, un sol Déu,
R/. tingueu pietat de nosaltres.

V/. Sigueu amb nosaltres, Déu
nostre.
R/. Senyor, veniu a ajudar-nos.
V/. Glòria al Pare i al Fill i a
l’Esperit Sant.
R/. Com era al principi, ara i sempre
i pels segles dels segles. Amén.
MISTERIS DE GOIG
1.- L'encarnació del Fill de Déu.
2.- Maria visita la seva cosina
Elisabet.
3.- El naixement de Jesús a Betlem.
4.- La presentació de Jesús al
temple.
5.- La presentació de Jesús al
temple.
MISTERIS DE DOLOR
1.- L'oració de Jesús a l'hort de
Getsemaní.
2.- Els assots a Jesús lligat a la
columna.
3.- La coronació d'espines.
4.- Jesús, amb la creu al coll, camí
del Calvari.
5.- La crucifixió i mort del Senyor.
MISTERIS DE GLÒRIA
1.- La resurrecció del Fill de Déu.
2.- L'ascensió de Jesús al cel.
3.- La vinguda de l'Esperit Sant.
4.- L'assumpció de Maria al cel.
5.- La coronació de Maria com a
reina i senyora de cels i terra.
MISTERIS DE LLUM
1.- El baptisme de Jesús al riu Jordà.
2.- Jesús a les noces de Canà.
3.- Anunci del Regne i invitació a la
conversió.
4.- La transfiguració del Senyor.
5.- La institució de l'eucaristia.
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V/. Santa Maria,
R/. pregueu per nosaltres.
Santa Mare de Déu,
Santa Verge de les verges,
Mare del Crist,
Mare de l’Església,
Mare de la misericòrdia,
Mare de la divina gràcia,
Mare de l'esperança,
Mare puríssima,
Mare castíssima,
Mare virginal,
Mare sense corrupció
Mare immaculada,
Mare amable,
Mare admirable,
Mare del bon consell,
Mare del Creador,
Mare del Salvador,
Verge prudentíssima,
Verge venerable,
Verge predicable,
Verge potent,
Verge clement,
Verge fidel,
Mirall de justícia,
Seu de la saviesa,
Causa de la nostra alegria,
Vas espiritual,

seva Passió afrontosa i en la seva
gloriosa Resurrecció. Sant Josepmaria
Escrivà de Balaguer. Amics de Déu, 299, 3.

Vas honorable,
Vas insigne de devoció,
Rosa mística,
Torre de David,
Torre de marfil,
Casa daurada,
Arca de la Nova Aliança,
Porta del cel,
Estel del matí,
Salut dels malalts,
Refugi dels pecadors,
Consol dels emigrants,
Consoladora 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 sens pecat original,
Reina al cel assumpta,
Reina del sacratíssim rosari,
Reina de les famílies,
Reina de la pau,
V/. Anyell de Déu, que lleveu el pecat
del món,
R/. perdoneu-nos, Senyor.
V/. Anyell de Déu, que lleveu el pecat
del món,
R/. escolteu-nos, Senyor.
V/. Anyell de Déu, que lleveu el pecat
del món,
R/. tingueu pietat de nosaltres.
Concediu, Senyor Déu, als vostres
servents, que frueixin de salut
perpètua en l'ànima i en el cos; i per
la gloriosa intercessió de la benaurada
sempre Verge Maria, siguin ara
alliberats de tristesa i gaudeixin
després l'alegria eterna del cel. Us ho
demanem per Crist, Senyor nostre.
Amén.

