
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOA ROSARIO 
 

terangiman.com 

Peristiwa Mulia (Rabu & Minggu) 

1. Yesus bangkit dari kematian. 

2. Yesus naik ke surga. 

3. Roh Kudus turun atas para rasul. 

4. Maria diangkat ke surga. 

5. Maria dimahkotai di surga. 

Perlindungan Bunda Maria 
Santa Maria, Bunda Kristus, 

kami berlindung padamu. 

Janganlah mengabaikan doa kami 

bila kami dirundung nestapa. 

Bebaskanlah kami selalu 

dari segala mara bahaya, 

ya Perawan mulia yang terpuji. 

Amin. 

Doa St. Mikael Malaikat Agung 
Santo Mikael,  

Bantulah dan lindungilah kami  

dalam perang melawan kejahatan  

dan tipu daya setan.  

Kami mohon dengan rendah hati  

kiranya Allah menghukumnya.  

Dan engkau panglima bala tentara surga, 

dengan kekuatan Ilahi, usirlah kembali ke 

dalam neraka, setan dan roh jahat lainnya 

yang berkeliaran di atas bumi yang hendak 

membinasakan segala jiwa. Amin. 

Salam, ya Ratu 
Salam, ya Ratu, 

Bunda yang berbelas kasih, 

hidup, hiburan, dan harapan kami. 

Kami semua memanjatkan permohonan. 

Kami amat susah, mengeluh,  

Mengesah dalam lembah duka ini. 

Ya Bunda, ya pelindung kami, 

limpahkanlah kasih sayangmu kepada kami. 

Dan Yesus, Putramu yang terpuji itu, 

semoga kautunjukkan kepada kami. 

O Ratu, o Ibu, o Maria, Bunda Kristus. 

V/. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah.  

R/. Supaya kami dapat menikmati janji Kristus. 
 

Doa Penutup Rosario 
Marilah berdoa: 

Ya Allah, Putera-Mu telah memperoleh bagi 

kami ganjaran kehidupan kekal melalui hidup, 

wafat dan kebangkitan-Nya. 

Kami mohon, agar dengan merenungkan 

misteri Rosario Suci Santa Perawan Maria, 

kami dapat menghayati maknanya dan 

memperoleh apa yang dijanjikan.  

Demi Kristus, Tuhan kami. Amin.  
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Tanda Salib 
Dalam nama Bapa dan Putra 

dan Roh Kudus. Amin 

Syahadat Para Rasul 
Aku percaya akan Allah,  

Bapa yang mahakuasa,  

Pencipta langit dan bumi. 

Dan, akan Yesus Kristus,  

Putra-Nya yang tunggal, Tuhan kita. 

Yang dikandung dari Roh Kudus,  

Dilahirkan oleh Perawan Maria. 

Yang menderita sengsara  

dalam pemerintahan Pontius Pilatus, 

disalibkan,wafat, dan dimakamkan. 

Yang turun ke tempat penantian,  

pada hari ketiga bangkit  

dari antara orang mati. 

Yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan 

Allah Bapa yang Mahakuasa, 

Dari situ, Ia akan datang,  

Mengadili orang yang hidup dan yang mati. 

Aku percaya akan Roh Kudus, 

Gereja Katolik yang Kudus, 

persekutuan para kudus,  

pengampunan dosa, 

kebangkitan badan, kehidupan kekal. 

Bapa Kami 
Bapa kami yang ada di surga, 

dimuliakanlah nama-Mu. 

Datanglah kerajaan-Mu. 

Jadilah kehendak-Mu 

Di atas bumi, seperti di dalam surga. 

Berilah kami rezeki pada hari ini, 

dan ampunilah kesalahan kami, 

seperti kami pun mengampuni 

yang bersalah kepada kami, 

dan janganlah masukkan kami ke dalam 

pencobaan, 

tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. 

Kemuliaan (Doxologi Minor) 
Kemuliaan kepada Bapa dan Putra 

dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, 

sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad.  

Salam Maria 
Salam Maria, penuh rahmat, 

Tuhan sertamu, 

terpujilah engkau di antara wanita, 

dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. 

Santa Maria, bunda Allah, 

Doakanlah kami yang berdosa ini 

sekarang dan waktu kami mati. 

Doa Fatima 
Ya Yesus, yang baik. Ampunilah dosa-dosa kami. 

Selamatkanlah kami dari api neraka, 

dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam Sorga, 

terutama mereka yang sangat membutuhkan 

kerahiman-Mu 

Renungan Peristiwa 
Peristiwa Gembira (Senin & Sabtu) 

1. Maria menerima kabar gembira 

dari Malaikat Gabriel. 

2. Maria mengunjungi Elisabet, saudarinya. 

3. Yesus dilahirkan di Betlehem. 

4. Yesus dipersembahkan di Bait Allah. 

5. Yesus diketemukan di Bait Allah. 
 

Peristiwa Terang (Kamis) 

1. Yesus dibaptis di Sungai Yordan. 

2. Yesus menyatakan Diri-Nya 

dalam pernikahan di Kana. 

3. Yesus mewartakan Kerajaan Allah 

dan menyerukan pertobatan. 

4. Yesus dimuliakan di gunung. 

5. Yesus menetapkan ekaristi. 

Peristiwa Sedih (Selasa & Jumat) 

1. Yesus berdoa kepada Bapa-Nya 

dalam sakratul maut. 

2. Yesus didera. 

3. Yesus dimahkotai duri. 

4. Yesus memanggul salib ke Gunung Kalvari. 

5. Yesus wafat di salib. 
Terpujilah 
Terpujilah nama Yesus, Maria dan Yusuf. 

Sekarang dan selama-lamanya 

 Salam Putri Allah Bapa. Salam Maria ... 

 Salam Bunda Allah Putra. Salam Maria ... 

 Salam Mempelai Allah Roh Kudus. Salam 

Maria .. 


