Iloiset salaisuudet
1.
2.
3.
4.

Enkeli Gabriel tuo ilosanoman Marialle
Maria vierailee Elisabetin luona
Jeesus syntyy Betlehemissä
Jeesus omistetaan Jumalalle 		
temppelissä
5. Jeesus löydetään 12-vuotiaana 		
temppelistä
Valoisat salaisuudet
1. Jeesuksen kaste Jordanvirrassa
2. Jeesus ilmoittaa itsensä Kaanan häissä
3. Jeesus julistaa Jumalan valtakuntaa ja
kutsuu kääntymykseen
4. Jeesuksen kirkastuminen
5. Jeesus asettaa eukaristian
Murheelliset salaisuudet
1.
2.
3.
4.
5.

Jeesuksen kuolemantuska Getsemanessa
Jeesusta ruoskitaan
Jeesus kruunataan orjantappuroilla
Jeesus kantaa ristiään
Jeesus kuolee ristillä

PYHÄ RUUSUKKO

PYHÄ RUUSUKKO

Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen.
Aamen.

Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen.
Aamen.

Minä uskon Jumalaan, Isään, kaikkivaltiaaseen,
taivaan ja maan Luojaan,
ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan
Poikaan, meidän Herraamme, joka sikisi
Pyhästä Hengestä, syntyi Neitsyt Mariasta,
kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiinnaulittiin,
kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi
kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös
taivaisiin, istuu Jumalan, Isän, kaikkivaltiaan,
oikealla puolella ja on sieltä tuleva tuomitsemaan
eläviä ja kuolleita.
Ja Pyhään Henkeen, pyhän katolisen kirkon,
pyhäin yhteyden, syntien anteeksiantamisen,
ruumiin ylösnousemisen ja iankaikkisen elämän.
Aamen.
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ruumiin ylösnousemisen ja iankaikkisen elämän.
Aamen.

Isä meidän, joka olet taivaissa. Pyhitetty olkoon
sinun nimesi. Tulkoon sinun valtakuntasi.
Tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä
niin kuin taivaassa.
Anna meille tänä päivänä jokapäiväinen
leipämme. Ja anna meille anteeksi velkamme,
niin kuin mekin annamme anteeksi
velallisillemme. Äläkä saata meitä kiusaukseen,
vaan päästä meidät pahasta. Aamen.
Terve Maria, armoitettu, Herra sinun kanssasi.
Siunattu sinä naisten joukossa ja siunattu
kohtusi hedelmä Jeesus.
Pyhä Maria, Jumalanäiti, rukoile meidän
syntisten puolesta nyt ja kuolemamme hetkenä.
Aamen.
Kunnia Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle,
niin kuin oli alussa, nyt on ja aina,
iankaikkisesta iankaikkiseen. Aamen.
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Herra Jeesus, anna meille anteeksi velkamme
ja pelasta meidät helvetin tulesta. Johdata
taivaaseen kaikki sielut, erityisesti ne, jotka
eniten tarvitsevat armeliaisuuttasi.
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Jeesus nousee kuolleista
Jeesus astuu ylös taivaaseen
Jeesus lähettää Pyhän Hengen
Neitsyt Maria otetaan taivaaseen
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Viiden dekadin (tai kaikkien salaisuuksien)
jälkeen lausutaan tai lauletaan Salve Regina:
Terve, kuningatar, laupeuden äiti,
elämä, ihanuus ja toivomme, terve.
Sinua huudamme, me Eevan karkotetut lapset,
sinulle huokaamme
vaikeroiden ja itkien tässä kyynelten laaksossa.
Eijaa siis, varma puoltajamme,
laupias katseesi puoleemme käännä,
ja Jeesus, kohtusi siunattu hedelmä,
tämän maanpaon jälkeen näytä meille.
Oi lempeä, oi uskollinen, oi ihana Neitsyt Maria.
Tämän jälkeen voidaan lausua Loreton litania
sekä sen loppurukous:
Herra armahda. – Herra armahda.
Kristus armahda. – Kristus armahda
Herra armahda. – Herra armahda.
Kristus, kuule meitä. – Kristus, kuule 		
rukouksemme
Taivaallinen Isä, Jumala, – armahda meitä.
Poika, maailman Lunastaja, Jumala,
– armahda meitä.
Pyhä Henki, Jumala, – armahda meitä.
Pyhä Kolminaisuus, yksi Jumala,
– armahda meitä.
Pyhä Maria, – rukoile puolestamme.
Pyhä Jumalansynnyttäjä, ...
Pyhä neitsyiden Neitsyt, ...
Kristuksen äiti, ...
Kirkon äiti, ...
Jumalallisen armon äiti, ...
Puhtain äiti, ...
Neitsyiden äiti, ...
Koskematon äiti, ...
Loukkaamaton äiti, ...
Rakastettava äiti, ...
Ihmeellinen äiti, ...
Hyvän neuvon äiti, ...
Luojan äiti, ...
Vapahtajan äiti, ...
Viisain Neitsyt, ...
Kunnioitettava Neitsyt, ...
Ylistettävä Neitsyt, ...
Voimallinen Neitsyt,
Lempeä Neitsyt, ...
Uskollinen Neitsyt, ...

Viiden dekadin (tai kaikkien salaisuuksien)
jälkeen lausutaan tai lauletaan Salve Regina:

Vanhurskauden kuvastin, ...
Viisauden istuin, ...
Ilomme lähde, ...
Pyhän Hengen malja, ...
Kallisarvoinen malja, ...
Hartauden malja, ...
Mystinen ruusu, ...
Daavidin torni, ...
Norsunluinen torni, ...
Kultainen huone, ...
Liiton arkki, ...
Taivaan portti, ...
Kointähti, ...
Sairaiden parantuminen, ...
Syntisten turva, ...
Murheellisten lohduttaja, ...
Kristittyjen auttaja, ...
Enkelien kuningatar, ...
Patriarkkojen kuningatar, ...
Profeettojen kuningatar, ...
Apostoleiden kuningatar, ...
Marttyyrien kuningatar, ...
Neitsyiden kuningatar, ...
Tunnustajien kuningatar, ...
Kaikkien pyhien kuningatar, ...
Perisynnitön kuningatar, ...
Taivaaseenotettu kuningatar, ...
Pyhän ruusukon kuningatar, ...
Perheen kuningatar, ...
Rauhan kuningatar, ...

Terve, kuningatar, laupeuden äiti,
elämä, ihanuus ja toivomme, terve.
Sinua huudamme, me Eevan karkotetut lapset,
sinulle huokaamme
vaikeroiden ja itkien tässä kyynelten laaksossa.
Eijaa siis, varma puoltajamme,
laupias katseesi puoleemme käännä,
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rukouksemme
Taivaallinen Isä, Jumala, – armahda meitä.
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Jumalan Karitsa, joka pois otat maailman synnin.
– Säästä meitä, Herra.
Jumalan Karitsa, joka pois otat maailman synnin.
– Kuule rukouksemme, Herra.
Jumalan Karitsa, joka pois otat maailman synnin.
– Armahda meitä.
Rukoile puolestamme, pyhä Jumalansynnyttäjä.
– Että me Kristuksen lupausten arvoisiksi
tulisimme.
Rukoilkaamme. Isä Jumala, ainosyntyinen Poikasi
valmisti meille elämällään, kuolemallaan ja
ylösnousemuksellaan iankaikkisen pelastuksen
palkinnon. Me rukoilemme sinua: suo, että me
näitä Neitsyt Marian ruusukon salaisuuksia
mietiskellen ymmärtäisimme niiden merkityksen
ja eläisimme niiden mukaan. Tätä pyydämme
Kristuksen, Herramme, kautta. Aamen.
KATT 2014
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