ROSENKRANSEN-ÄRORIKA MYSTERIER
I Faderns  och Sonens
och den helige Andes namn. Amen.

Jag tror på Gud Fader Allsmäktig, himmelens och jordens Skapare. Jag tror och på
Jesus Kristus, Hans enfödde Son, vår Herre, vilken är avlad av den Helige Ande, född
av Jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven,
nedstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till
Himmelen, sittande på Allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till
att döma levande och döda. Jag tror och på den Helige Ande, den Heliga Katolska
Kyrkan, de Heligas samfund, syndernas förlåtelse, köttets uppståndelse och ett evigt
liv. Amen.
Fader vår,
som är i himmelen,
helgat varde ditt namn,
tillkomme ditt rike,
ske din vilja, såsom i himmelen, så och på jorden
Vårt dagliga bröd giv oss i dag,
och förlåt oss våra skulder,
såsom och vi förlåta dem oss skyldiga äro,
och inled oss icke i frestelse,
utan fräls oss ifrån ondo. Amen.
Var hälsad Maria,
full av nåd,
Herren är med dig.
Välsignad är du bland kvinnor,
och välsignad är din livsfrukt, Jesus.
Efter Jesus tillfogas:
som i oss föröke tron (första gången)
som i oss styrke hoppet (andra gången)
som i oss upptände kärleken (tredje gången)
Heliga Maria, Guds Moder,
bed för oss syndare,
nu och i vår dödsstund. Amen
Ära vare Fadern och Sonen och den Helige Ande,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen

Efter varje dekad ber man enligt Guds Moders begäran i Fatima:
”O min Jesus, förlåt oss våra synder, bevara oss från helvetets eld. Led alla själar till
himmelen, särskilt dem som behöver din barmhärtighet allra mest.”

DEN ÄRORIKA HEMLIGHETER (mysterier) Text ur nya Oremus



Jesu uppståndelse från de döda.



Jesus far upp till himlen.



Jesus utgjuter sin Ande på Pingstdagen.



Jesus upptar sin moder till himlens härlighet.



Jesus kröner sin moder i himlen.

”Har vi blivit ett med honom genom att dö som han, skall vi också bli förenade med
honom genom att uppstå som han” (Rom.6; 5)

”Gud har gjort oss levande tillsammans med Kristus och uppväckt oss med honom
och gett oss en plats i himlen genom Kristus Jesus” (Ef.2; 5f).

”Hoppet sviker oss inte, ty Guds kärlek har ingjutits i våra hjärtan genom att han
har gett oss den helige Ande”. (Rom.5; 5)

”Stora ting låter den Mäktige ske med mig.
Alla släkten skall prisa mig salig ”. (Luk.1; 49)

”Salig är den som håller ut då han prövas; när han har bestått provet skall han få
det eviga livets segerkrans, som Gud har lovat dem som älskar honom” (Jak.1; 12)

DEN HELIGE BERNHARDS MEMORARE
(Bön till Maria, inspirerad av Bernhard av Clairvaux. På latin kallas den efter
begynnelseordet Memorare.)

Påminn dig, milda Jungfru Maria, att det aldrig någonsin har blivit hört, att någon
som tagit sin tillflykt till dig och anropad din förbön har blivit övergiven. Full av
förtröstan kommer jag därför, arma syndare, till dig, min moder, du jungfrurnas
jungfru. Överge mig inte i min nöd, utan hör mig och
hjälp mig, du Ordets moder, Maria. Amen
AVE.... AVE.... AVE MARIA.........(4)
I Faderns  och Sonens
och den helige Andes namn. Amen.

