MATER FATIMA
VERDENSROSENKRANS
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4. VERDENSROSENKRANS 13. MAI 2022

I. INTRODUKSJON
I dag feirer vi 105 årsjubileet for Jomfru Marias åpenbaring i Fatima, Portugal.
I år inviterer MATER FATIMA alle troende og hyrder til å samles rundt Vår Mor, den
Katolske kirke, for å be til Maria, så hun kan gå i forbønn til Gud vår far for verdens behov
og for Kirken, i vissheten om at Hun er med på å forberede Kristi kongedømmes seier. Vi
har tillit at det er Hun, som Kirkens Mor, som forbereder Kristi kongedømmes seier.

II. FREMSTILLING AV DET VELSIGNEDE SAKRAMENT

III. TROSBEKJENNELSE (CREDO)
Jeg tror på Gud Fader, den Allmektige, himmelens og jordens Skaper, og på Jesus Kristus,
hans enbårne Sønn, vår Herre, som ble unnfanget ved den Hellige Ånd, født av Jomfru
Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfestet, død og begravet, som fór ned til dødsriket,
sto opp på den tredje dag fra de døde, fór opp til himmelen, sitter ved Gud Faders, den
Allmektiges, høyre hånd, skal derfra komme igjen for å dømme de levende og døde.
Jeg tror på Den Hellige Ånd, den hellige Katolske kirke, de helliges samfunn, syndenes
forlatelse, kjødets oppstandelse. og det evige liv. Amen

IV. BØNN TIL ERKEENGELEN MIKAEL
Hellige erkeengel Mikael forsvar oss i striden, vern oss mot djevelens ondskap og snarer.
Ydmykt trygler vi om at Gud må undertrykke den onde. Og vi ber deg, de himmelske
hærskarenes fyrste, om at du med den makt Gud har gitt deg, vil styrte i helvetet Satan og
ondskapens ånder som streifer omkring i verden til sjelenes ulykke. Amen

V. BØNN TIL FREDENS ENGEL
«Min Gud, jeg tror, tilber, håper og elsker deg. Jeg ber om miskunn for dem som ikke tror,
ikke tilber, ikke håper og ikke elsker deg»
Allerhelligste Treenighet, Fader Sønn og Hellig Ånd, jeg tilber deg inderlig og frembærer for
deg, Jesu Kristi høyst dyrebare Legeme, Blod, Sjel og Guddom, nærværende i alle
tabernakler i verden, som soning for krenkelsene, vanhelligelsene, og likegyldigheten som
han såres ved. Og gjennom hans aller helligste Hjertes uendelige fortjenester og Marias
uplettede Hjerte, ber jeg deg om de arme synderes omvendelse.

VI.DEN HELLIGE ROSENKRANS´ SMERTENS MYSTERIER [1][2]

FØRSTE SMERTENS MYSTERIUM: Jesu dødsangst i Getsemane

I det første mysteriet betrakter vi Jesus som ber til Faderen i Getsemane: Vår Frelser hengir
seg som lydig sønn til sin lidelse.

I Hebreerbrevet (10, 1 - 10), leser vi:
Slaktoffer og gaveoffer ville du ikke ha,
men et legeme formet du for meg,
brennoffer og syndoffer ønsket du ikke.
Da sa jeg: Her er jeg for å gjøre din vilje, Gud,
i bokrullen er det skrevet om meg.

Meningen med livet for en troende er å gjøre Guds vilje.

Siden Gud er det eneste gode og som ønsker å være vår Far, er lydighet mot Guds vilje den
eneste vei til lykke.
Derfor lærer Jesus oss i Fadervår å si: Far skje din vilje. Jomfru Maria er et ekko av disse
ordene når hun svarer engelen: Det skje meg etter ditt ord.
Dette lærer alle helgenene oss, særlig de tre gjeterbarna: Lucia, Jacinta og Francisco,
Jomfruens budbærere. De var alltid villige til å adlyde instruksjonene til Fredsengelen og Vår
Frue.

I dette mysteriet ber vi for den Katolske kirkes hellighet, for dens prester og ledere slik at
Den Hellige Ånds lys må lede dem til trofast å fullføre sitt oppdrag, og vite hvordan de skal
møte med visdom og kjærlighet utfordringene og behovene i sine menigheter .

ANDRE SMERTENS MYSTERIUM: Jesus blir pisket.
I det andre mysteriet betrakter vi Jesus som blir mishandlet av sine fiender.

Salm 129 [128] (1-4):
Hårdt har de plaget meg fra min ungdom, så skal Israel si.
De har plaget meg fra ungdommen av, men de kuet meg ikke.
Plogmenn har pløyd min rygg, de har gjort sine furer lange.
Herren er rettferdig, han har løst de gudløses lenker, alle Sions fiender skal vike tilbake med skam.

For oss syndere er det umulig å forestille oss Kristi lidelser på kropp og sjel.
Han er den uskyldige, derfor blir virkningen av slagene så mye verre. I lidelsen går moderens
og sønnens lidelser hånd i hånd, og hvert sår som Jesus mottar ryster Maria.
Den hellige Paulus sier (Kol 1,24): “Nå gleder jeg meg over det jeg har å lide for deres skyld;
det som ennå gjenstår av Kristi trengsler, utfyller jeg selv med dem jeg må bære på min egen
kropp, til beste for hans legeme, Kirken”

De små hyrdehelgenene, ble utvalgt til å være offer med Jesus gjenomm sykdom. Da Lucia
spurte Francisco om han led, svarte han bare: «Ganske mye; men, det gjør ikke noe. Jeg lider

for å trøste Vår Herre.» Jacinta måtte gjennomgå smertefulle operasjoner: to ribben ble
trukket ut og et stort hull gjensto, og dessuten smerten ved å dø alene, som jomfruen selv
hadde kunngjort. Himmelens mor sluttet aldri å besøke henne.
I dette mysteriet ber vi til Herren om fred i verden og i hvert hjerte, slik at hele
menneskeheten kan følge Guds vei, være åpne for dialog og komme til enighet som fører til
et mer rettferdig og broderlig samfunn.
TREDJE SMERTENS MYSTERIUM: Jesus blir tornekronet.
I det tredje mysteriet ser vi på Jesus kronet med torner og slått med stokk, ydmyket og
mishandlet.
Salme 21 [20] lyder:
4 For du kom ham imøte med velsignelse og lykke, du har satt en krone av gull på hans
hode.
5 Han ba deg om liv, og du gav ham det, en rekke av dager uten ende.
6 Stor er Hans herlighet blitt ved din hjelp, med glans og prakt har du omgitt ham.
7 Du har satt ham til velsignelse for alle tider. Du fyller ham med glede for ditt åsyn.
8 Kongen setter sin lit til Herren. Den høystes nåde verner ham mot fall.

I sin lidelse mottar Kristus en tornekrone fra en fiendtlig verden: Palmesøndag blir han hyllet
av mengden som hilser ham som konge, og på langfredag, etter å ha blitt forrådt og forlatt
av apostlene sine, velger den samme folkemengden Barabbas.
Gjennom historien roper mange, som opprørerne i lignelsen om pundene: "Vi vil ikke ha
denne mannen til konge over oss" (Lk 19, 14). Før Pilatus´ spørsmål svarer Kristus bestemt:
"Du sier at jeg er konge" (Joh 18, 37). Hans rike er ikke av denne verden, men er bestemt til
å gi menneskene fred og velstand som bare finnes der Kristus er konge over hjertene.

Til de små gjeterbarna snakket Vår Frue om ondskapen som verden líder under, krigene og
feilene i Russland som forårsaker mye lidelse for gode mennesker og forfølgelse av Kirken.
Derfor ber Vår Frue om konsekrasjonen til sitt uplettede hjerte og garanterer sin seier og en
tid med fred.
I dette mysteriet ber vi for familiene slik at de, etter model av Den hellige familie i Nasaret,
kan leve i nåde, beskytte livet, være en speil av ekte kjærlighet og håp for dem som har
mistet troen.

FJERDE SMERTENS MYSTERIUM: Jesus bærer sitt kors til Golgata
I det fjerde mysteriet betrakter vi Jesus som bar korset llangs Via Dolorosa. Der møter han
sin hellige og sorgtyngede Mor hans møte med sin mor, Mater dolorosa.
Kristus, det saktmodige Guds Lam, som bærer verdens synder går veien til Golgata plaget
av sine fiender, som beskrevet i Salme 22 [21] (12-13):

12 Herre jeg er i nød, og det er ingen som hjelper.
13 Tallrike okser omringer meg, stuter fra Basan floker seg rundt melg.

Denne salmen som begynner med følgende ord: “Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt
meg”, viser hvor hjelpeløs Jesus kjente seg i sin lidelse. Selv om mange synes synd på ham,
er det bare hans Mors nærvær som trøster ham.
Jesus er solidarisk med alle som bærer sitt kors, også når deres lidelse er ukjent for andre.

Gud vil være den den eneste støtten for dem som er kalt til å følge Guds Lam som ofre for
verdens frelse.
I Fatima, og på hvert sted hvor Vår Frue har åpenbart seg, hjelper hun oss på vår vei.
Når vi hilser Henne i Det lauretanske litani, er hun synderes tilflukt, sorgfulles trøster, og de
kristnes hjelper. Hun er "vita dolcedo et spes nostra", slik vi synger det i "Salve Regina".
I henne fant de små gjeterbarna glede og styrke på den offervei som Gud kalte dem til å gå.
Helt siden hennes første åpenbaring ble Jacinta aldri lei av å utbryte: "Å, for en vakker dame!"

I dette mysteriet ber vi om at den hellige Maria skal være vår tilflukt og veien som fører oss
til Gud; og gjennom hennes forbønn, måtte håpet til den oppstandne Kristus gi oss kraft til
kjærlig å omfavne vårt kors hver dag, til vi endelig skal møte Ham i det evige hjemland.

FEMTE SMERTENS MYSTERIET: Jesus blir korsfestet og dør

I det femte mysteriet betrakter vi Jesus naglet til korset på Golgata. Der han ofrer sitt liv i
lydighet mot Faderen til frelse for alle mennesker.
"Far, i dine hender overgir jeg min ånd".
Med disse ordene dør Jesus, og legger sitt liv, sin død og sitt offer i Faderens hender. Det er
ordene i Salme 31 [30] (10-12)
10 Vær meg nådig, HERRE, for jeg er i nød (...).
11 Livet mitt ender i sorg, årene mine i klage. Min styrke svikter på grunn av min skyld og
knoklene mine svinner.
12 Jeg blir til spott for fienden, til hån for naboene, en redsel for dem som kjenner meg, de
som ser meg på gaten viker unna.

Ved kraften av sin kjærlighet har Kristus forvandlet korset, fra et instrument for tortur og
død, til en kilde til liv; det er Livets tre som fornyer og gir næring til alle som nærmer seg
Ham med tillit som den gode røveren hvis skyld ble tilgitt og paradiset ble lovet.

Men det er ikke bare løftet om å komme til himmelen, men en forvandling av denne verden,
som Gud ønsker å redde, ved å fjerne ondskap, synd, død, ødeleggelse og all smerte.
Gjennom profeten Esekiel har Herren allerede sagt: "Si til dem: Så sant jeg lever sier Herren
GUD, jeg vil ikke at den urettferdige skal dø, men at han skal vende om fra sin vei og leve
(...)". (Esekiel 33, 11).
For søster Lucia, som en ung nonne, viste jomfruen og den hellige treenighet seg i klosteret
i Tuy, og viste henne et kors og "under hennes venstrea arm noen store bokstaver, som om
de var laget av krystallklart vann, som rant mot alteret, dannet ordene "Nåde og
barmhjertighet"[3]... det er det Kristus og Hans Mor ønsker å gi oss.

Gud Faderen ønsker seier for Marias uplettede hjerte, som en forberedelse for
grunnleggelsen av Jesu herrevelde.
I dette mysteriet, la oss be om omvendelsens nåde i våre liv, for å gjøre godt igjen gjennom
våre ofre krenkelsene begått mot Jesu og Marias hellige hjerter for å oppnå virkelig forsoning
og fornyelse i våre hjerter gjennom sakramentene, styrket ved Guds Ord og Eukaristien.
La oss be tre Hill deg Maria til ære for den salige Jomfru Maria og for den hellig Far, for å få
fullstendig avlat.

VII.

BØNN TIL SAINT JOSEPH (PAVE LEO XIII)

Til deg o velsignede Joseph, kommer vi i våre trengsler, og etter å ha bønnfalt din hellige
hustru om hjelp, ber vi tillitsfullt om ditt vern også.
Gjennom den kjærlighet som knyttet deg til den ubesmittede Jomfru, Guds mor, og gjennom
den faderlige kjærlighet som du omsluttet Jesusbarnet med, ber vi ydmykt om at du passer
på den arven som Jesus Kristus vant ved sitt blod og ved din kraft og styrke hjelper oss i
våre vanskeligheter
O du mest oppmerksomme verge for den Den hellig familie forsvar de barna Jesus Kristus
har utvalgt. O kjærligste Far, vern oss mot all smitte fra feil og ødeleggende innflytelse. O vår
mektigste beskytter, vær oss god og hjelp oss fra himmelen i vår kamp mot mørkets makt.
Som du en gang reddet Jesusbarnet fra dødlig fare, så vern Du nå den hellige Guds kirke
mot fiendens snarer og fra all motgan. Vern oss alle med din stadige beskyttelse så at vi,
styrket ved ditt eksempel og din hjelp, kan bli i stand til å leve fromt, få en salig død, og nå
frem til evig salighet i himmelen.
Amen

VIII.
Innvielse TIL JESUS KRISTUS AV MEST HELLIGE MARIA OG HELLIGE JOSEPH
(Inspirert av SAINT LOUIS MARY GRIGNION DE MONTFORT)

Å Jesu Hellige Hjerte, evig og inkarnert visdom! Sann Gud og sann mann, Eneste Sønn av
den evige Fader og Maria, alltid jomfru! Jeg forguder deg i Faderens herlighet, gjennom
evigheten og i Marias, din mors jomfruliv, under din inkarnasjon.

Jeg takker deg fordi du ved å ydmyke deg selv er kommet til verden, en mann blant
mennesker og en tjener for Faderen, for å fri meg fra syndens slaveri. Jeg priser og priser
deg Herre, fordi du har levd i kjærlig lydighet mot Maria, for å gjøre meg til hennes trofaste
disippel. Dessverre har jeg ikke holdt løftene og løftene om dåpen min, og jeg er ikke verdig
til å kalle meg et Guds barn. Derfor vender jeg meg til din mors barmhjertige forbønn, i håp
om å oppnå tilgivelse for mine synder gjennom hennes hjelp og et kontinuerlig fellesskap
med deg, o inkarnerte visdom.

Så jeg hilser deg, O Ulastelig Maria, levende Guds tempel: Evig visdom har tatt bolig i deg
for å motta tilbedelsen av engler og mennesker. Jeg hilser deg, himmelens og jordens
dronning: alle skapninger er underlagt deg. Jeg hilser deg, syndernes trygge tilfluktssted:
alle opplever din store barmhjertighet. Godta ønskene jeg har for guddommelig visdom og
min totale innvielse.

Jeg, ________________ klar over mitt kristne kall, fornyer i dag mine dåpsforpliktelser i dine
hender. Jeg gir avkall på satan, hans forførelser, hans prakt og hans gjerninger, jeg innvier
meg selv og Russland og hele verden til Jesu hellige hjerte for å bære mitt kors bak seg, i
troskap hver dag mot Faderens vilje. I nærvær av hele den himmelske domstol velger jeg
deg på denne dagen til min mor og lærer. Jeg gir meg selv og helliggjør til deg Marias
ulastelige hjerte, som din slave, min kropp og min sjel, mine eiendeler både indre og ytre,
inkludert verdien av alle mine gode gjerninger, fortid, nåtid og fremtid, og etterlater i deg,
hele og fullstendig rett til å råde over meg, og alt som tilhører meg, uten unntak, etter din
vilje, til Guds større ære i tid og evighet.

Herrens Mor, ta imot dette lille offeret fra mitt liv og presenter det til din Sønns Hellige Hjerte;
hvis Han forløste meg med ditt samarbeid, må han også nå motta fra din hånd, den totale
gave av meg selv. Fra nå av ønsker jeg å ære og adlyde deg i alt som din sanne slave.

Å Marias ulastelige Hjerte! Måtte jeg fullt ut leve denne innvielsen for å forlenge din Sønns
kjærlige lydighet i meg og svare på det transcendentale oppdraget som Gud har betrodd
deg i frelsens historie. Barmhjertighetens mor! Nå meg Guds sanne visdom, og gjør meg
fullstendig tilgjengelig for din mors handling. Plasser meg slik, blant dem du elsker, lærer,
veileder, mater og beskytter som dine barn. Å trofaste jomfru! Gjør meg til en sann disippel
og etterligner av din Sønn, inkarnert visdom. Med deg, mor og modell/forbilde av mitt liv, vil
jeg nå Jesu Kristi fullkomne modenhet på jorden og himmelens herlighet.
Amen
Totus Tuus!

IX.VELSIGNELSE MED DEN HELLIGE SAKRAMENT
X. OPPBEVARING AV SAKRAMENT I TABERNAKLET
XI. ANERKJENNELSER
XII.

AVE MARIA (FATIMA SANG)

[1]

Bibelske sitater hentet fra versjonen av LATIN-AMERICAN BIBLE (nettversjon)
De bibelske sitatene er formidlet for å basere meditasjonen, og for å støtte utdypingen til de som
ønsker å arbeide med refleksjonene. Derfor er de ikke ment å bli lest i fellesskapsbønn.
Nummereringen er den liturgiske (den tradisjonelle av Vulgata, brukt i leksjonsbøkene til den
eukaristiske feiringen). I hakeparenteser [-] er den moderne nummereringen plassert og i felles
parentes versene, som ikke ville bli lest, men bare nummeret på salmen (i henhold til nummereringen
som er valgt). For ikke å distrahere fra fromheten til de som ber, har begrepet "Jahve" blitt erstattet
av Herren og små redaksjonelle grep har blitt gjort i noen tilfeller.
[2]

[3]

Fragment av boken The Memoirs of Sister Lucia.

