Roosipärg
Roosipärg on väga pika traditsiooniga ja sügav
palveviis, kahe palve – hääle- ja mõttepalve
ühendus. See tähendab, et teatud palveid
lugedes mõtiskletakse Jeesuse ja Maarja elu
sündmuste üle, mida nimetatakse saladusteks.
Saladusi on kakskümmend ning need on
jaotatud
neljaks
osaks:
rõõmurikkad,
valgusrikkad,
valurikkad
ja
aurikkad
saladused. Iga osa koosneb viiest saladusest ja
tavaliselt palvetatakse korraga üks osa:
esmaspäeval ja laupäeval rõõmurikkad,
neljapäeval valgusrikkad, teisipäeval ja reedel
valurikkad ning pühapäeval ja kolmapäeval
aurikkad saladused.
Roosipärja alguses tehakse ristimärk, öeldes
„Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimel“. Seejärel
loetakse:
• Mina usun
• Meie Isa
• 3x Ole tervitatud
• Au olgu
Iga saladuse üle mõtiskledes
järgmised palved:
• Meie Isa
• 10x Ole tervitatud
• Au olgu
• Mu Jeesus

loetakse

Roosipärja lõpus võib lugeda litaania Neitsi
Maarjale.

Roosipärja esimene osa: rõõmurikkad
saladused (esmaspäev, laupäev)
1. saladus: Ingli kuulutus Neitsi Maarjale
2. saladus: Neitsi Maarja külaskäik Eliisabeti
juurde
3. saladus: Jeesuse sündimine
4. saladus: Jeesuse esitlemine templis
5. saladus: Jeesuse leidmine templist
Roosipärja teine osa: valgusrikkad
saladused (neljapäev)
1. saladus: Jeesuse ristimine Jordanis
2. saladus: Jeesus ilmutab ennast Kaanas
3. saladus: Jeesus kuulutab Jumalariiki
4. saladus: Jeesus muudetakse apostlite nähes
5. saladus: Jeesus seab sisse Armulaua
Roosipärja kolmas osa: valurikkad
saladused (teisipäev, reede)
1. saladus: Jeesuses kannatused Getsemani
aias
2. saladus: Jeesuse piitsutamine
3. saladus: Jeesuse kroonimine
kibuvitsakrooniga
4. saladus: Jeesus kannab risti
5. saladus: Jeesus sureb ristil
Roosipärja neljas osa: aurikkad saladused
(pühapäev, kolmapäev)
1. saladus: Jeesuse ülestõusmine
2. saladus: Jeesuse taevasseminek
3. saladus: Püha Vaimu saatmine
4. saladus: Neitsi Maarja taevassevõtmine
5. saladus: Neitsi Maarja kroonimine
taeva ja maa kuningannaks

Mina usun Jumalasse, kõigeväelisesse Isasse,
taeva ja maa Loojasse. Ja Jeesusesse
Kristusesse, Tema ainsasse Pojasse, meie
Issandasse, kes on saadud Pühast Vaimust,
ilmale toodud Neitsist Maarjast, kannatanud
Pontsius Pilaatuse 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
katoliiklikku Kirikut, pühade osadust, pattude
andeksandmist, ihu ülestõusmist ja igavest elu.
Aamen.
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.
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 surma tunnil. Aamen.
Au olgu Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule. Nii
kui alguses oli, nüüdki on ja jääb, igavesest
ajast igavesti. Aamen.
Mu Jeesus, andesta meile meie patud, päästa
meid põrgutulest ja võta taevasse kõik hinged,
eriti aga need, kes Sinu armu kõige enam
vajavad. Aamen.

Loreto litaania
(loetakse Roosipärja lõpus)
Issand, halasta. - Issand, halasta.
Kristus, halasta. - Kristus, halasta.
Kristus, kuule meid. - Kristus, kuule meid.
Kristus, võta meid kuulda. - Kristus, võta meid
kuulda.
Jumal, taevane Isa - halasta meie peale.
Jumal Poeg, maailma Lunastaja - halasta meie
peale.
Jumal, Püha Vaim - halasta meie peale.
Püha Kolmainus Jumal - halasta meie peale.
Püha Maarja - palu meie eest.
Püha Jumalasünnitaja Püha neitsite Neitsi Kristuse Ema Jumaliku armu Ema Kõige puhtam Ema Kõige kasinam Ema Rüvetamata Ema Häbistamatu Ema Pärispatuta 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 Kuninganna Neitsite Kuninganna Kõigi pühakute Kuninganna Pärispatuta saadud Kuninganna Taevassevõetud Kuninganna Püha roosipärja Kuninganna 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, Issand.
Jumala Tall, kes Sa maailma patud ära kannad
halasta meie peale.
Palu meie eest, püha Jumalaema,
et me Kristuse tõotusi vääriksime.
Palvetagem:
Halastaja Jumal, kes Sa oled Neitsi Maarja meile
kõigile emaks andnud: võta kuulda tema palveid
kui ta meie eest kostab; hoia meid meeleheitest ja
lase meil pälvida igavene rõõm. Kristuse, meie
Issanda läbi.
Aamen.

