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ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ 

4ο ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΡΟΔΑΡΙΟ ΤΗΣ MATER FATIMA 

13 MAÏOY 2022   

Α.  ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Σήμερα γιορτάζουμε την εκατοστή πέμπτη επέτειο της εμφάνισής της Υπεραγίας Θεοτόκου στη 
Fatima της Πορτογαλίας. 

Με την ευκαιρία αυτή, η MATER FÁTIMA προσκαλεί και ενθαρρύνει τους πιστούς να 
συγκεντρωθούν ως Εκκλησία, Ποιμένες και πιστοί για άλλη μια φορά γύρω από τη Μητέρα μας, για 
να υψώσουμε μέσω Αυτής, την προσευχή της δοξολογίας και ικεσίας μας στον Θεό Πατέρα μας, για 
τις ανάγκες του κόσμου και της Εκκλησίας, έχοντας κατά νου ότι αυτή ετοιμάσει τον  θρίαμβο της 
Βασιλείας του Χριστού.  

 

Β.  ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΤΑΤΟΥ ΜΥΣΤΗΡΙΟΥ 

 
Γ.  ΠΙΣΤΕΥΩ 
 
Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και Γης, ορατών τε πάντων και 
αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός 
γεννηθέντα 
προ πάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεού αληθινού εκ Θεού αληθινού. 
Γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον τω Πατρί, δι’ ου τα πάντα εγένετο. 
Τον δι’ ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών, και 
σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπήσαντα. 
Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου, και παθόντα και ταφέντα, και αναστάντα τη 
Τρίτη ημέρα κατά τας Γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του 
Πατρός. 
Και πάλιν ερχόμενον μετά δόξης κρίναι ζώντας και νεκρούς, ου της βασιλείας ουκ έσται τέλος. 
Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το ζωοποιόν το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί 
και Υιώ συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών. 
Εις μίαν, αγίαν, καθολικήν και αποστολικήν Εκκλησίαν. Ομολογώ εν βάπτισμα, εις άφεσιν 
αμαρτιών. Προσδοκώ ανάστασιν νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. 
 
Δ.  ΠΡΟΣΕΥΧΉ ΣΤΟΝ ΑΡΧΆΓΓΕΛΟ ΜΙΧΑΗΛ 
 
Άγιε Μιχαήλ Αρχάγγελε, υπεράσπισέ μας στον αγώνα ενάντιου του κακού και των παγίδων του 
διαβόλου. Άρχοντα των ουρανίων στρατευμάτων, με την δύναμη που ο Κύριος σας παρέχει, διώξε 
στον Άδη του Σατανά και όλα τα άλλα πονηρά πνεύματα που περιφέρονται στον κόσμο μας για την 
απώλεια των ψυχών. Αμήν.  
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Ένδοξε Αρχάγγελε, προστάτεψε την Ελλάδα και την Εκκλησία της, προστάτεψε τον Πάπα για να 
δούμε σύντομα το δοξασμένο θρίαμβο της Αμίαντης Καρδιάς της Μαρίας.  Αμήν. 
 
 

 
 
 
Ε.   ΠΡΟΣΕΥΧΕΣ ΤΟΥ ΑΓΓΕΛΟΥ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ  

 
«Θεέ μου, πιστεύω, λατρεύω, ελπίζω και σε αγαπώ. Σου ζητώ συγγνώμη για όσους δεν πιστεύουν, 
που δεν λατρεύουν, που δεν ελπίζουν και δεν σε αγαπούν» 
 
«Υπεραγία Τριάδα, Πατέρα, Υιέ και Άγιου Πνεύμα. Σας λατρεύω βαθιά και σας προσφέρω το 
πολύτιμο Σώμα, Αίμα, Ψυχή και τη Θεότητα του Ιησού Χριστού, παρόντος σε όλα τα Αρτοφόρια του 
κόσμου, για την εξιλέωση των υβρέων, των ιεροσυλίών και των ψυχροτήτων με τις οποίες ο ίδιος 
είναι προσβεβλημένος. Και με τις άπειρες αξιομισθίες της Ιερότατης Ιεράς Καρδιάς του Ιησού και 
της Αμίαντης Καρδιάς της Μαρίας, σας ζητώ τη μεταστροφή των φτωχών αμαρτωλών”.  

 
ΣΤ.  ΑΓΙΟ ΡΟΔΑΡΙΟ. ΛΥΠΗΡΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ 
 

 
Πρώτο Μυστήριο: Η Προσευχή του Ιησού στον Κήπο 

 
Στο πρώτο μυστήριο συλλογιζόμαστε τον Ιησού να προσεύχεται στον Πατέρα στον Κήπο των 
Ελαιών: Ο Σωτήρας μας διατίθεται στα Πάθη Του με στάση υιικής δέησης. 
 
Η Προς Εβραίους Επιστολή (10, 1-10) μας λέει ότι ο Χριστός, Ύπατος και Αιώνιος Ιερέας, με την 
είσοδό του στον κόσμο, τη στιγμή της Ενσάρκωσής Του, κάνει δικά του τα λόγια του Ψαλμού 
40[39] (7-9). : 
 

7 Δεν ήθελες θυσίες ή προσφορές — το είπες και μπήκε στα αυτιά μου — δεν ζήτησες ολοκαυτώματα ή 
θύματα. 
8 Τότε είπα: «Εδώ είμαι, είναι γραμμένο για μένα στον κύλινδρο του Βιβλίου. 
9 Επέλεξα, Θεέ μου, να κάνω το θέλημά σου, και ο νόμος σου είναι στα βάθη της ύπαρξής μου». 

 
Το νόημα της ζωής του πιστού συνίσταται στο «να κάνει το θέλημα του Θεού» με υπακοή, τόσο 
στην αποδοχή όσο και στην πράξη. 
 
Για κάθε άνθρωπο και για τον κόσμο, η συμμόρφωση με το Θείο Θέλημα είναι ο μόνος δρόμος προς 
την ευτυχία, αφού ο Θεός είναι ο μόνος καλός, η αρχή κάθε καλού, που θέλησε να είναι ο Πατέρας 
μας. 
 
Γι' αυτό, στο Πάτερ ημών, ο Ιησούς μας διδάσκει να λέμε: «Πάτερ… Γενηθήτω το θέλημά σου». Η 
Υπεραγία Θεοτόκος αντήχησε εκείνα τα λόγια του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και απάντησε στον 
Άγγελο: «Ας γίνει σε μένα σύμφωνα με τον λόγο σου». 
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Έτσι μας διδάσκουν όλοι οι Άγιοι, ιδιαίτερα, οι βοσκοί: η Λουκία, η Ιακίντα και ο Φραγκίσκος,  
αγγελιοφόροι της Παναγίας, που πάντα έδειχναν τόση υπακοή στη συμμόρφωση με τις οδηγίες του 
Αγγέλου της Ειρήνης και της Παναγίας μας.  
 
Σε αυτό το Μυστήριο, προσευχόμαστε για την αγιότητα της Καθολικής εκκλησίας, τους ιερείς και 
τους κυβερνήτες ώστε το φως του Αγίου Πνεύματος να τους συνοδεύει στην πιστή εκπλήρωση της 
αποστολής τους και να αντιμετωπίσουν με σοφία και με αγάπη θεού τις προσκλήσεις και της 
ανάγκες των κοινοτήτων τους.  
 
 

 
Δεύτερο μυστήριο:  Η μαστίγωση του Ιησού 

 
Στο δεύτερο Μυστήριο συλλογιζόμαστε τον Ιησού, που υποβλήθηκε σε κακομεταχείριση και 
σκληρότητα από τους εχθρούς του: τους υπηρέτες των Εβραίων ιερέων, κατά τη διάρκεια της 
νύχτας, και τους ειδωλολάτρες στρατιώτες κατά τη διαδικασία ενώπιον του Ρωμαίου εισαγγελέα. 

 
 
 
Λέει ο Ψαλμός 129 [128] (1-4): 
 

1 Έχω δεχτεί πολλές επιθέσεις από τότε που ήμουν νέος, 
1 ας το πει ο Ισραήλ. 
2 Έχω δεχτεί πολλές επιθέσεις από τότε που ήμουν νέος, 
2 αλλά δεν με κέρδισαν. 
3 Στην πλάτη μου όργωναν όργοι, 
3 ανοιχτά μακριά αυλάκια, 
4 αλλά ο Κύριος, ο δίκαιος, 
4 έκοψε τα σχοινιά των κακών. 

 
Για εμάς, που λόγω της κληρονομιάς της αμαρτίας έχουμε ατροφήσει την ευαισθησία μας, είναι 
αδύνατο να μετρήσουμε τον πόνο του Χριστού: όχι μόνο της ψυχής Του, αλλά και του σώματός Του. 
Είναι ο αθώος και η λεπτότητα της ευαισθησίας Του αυξάνει τον αντίκτυπο των χτυπημάτων. 
 
Η αμαρτία γονατίζει: σκοτεινιάζει το μυαλό, εγκλωβίζει τον εγωισμό και παραβιάζει την ευαισθησία 
ακόμα και των καλών ανθρώπων. 
 
Στα Πάθη, ο πόνος της Μητέρας και του Υιού πάνε χέρι-χέρι, και κάθε πληγή που δέχεται ο Ιησούς 
ταρακουνάει τη Μαρία. 
 
Οι Άγιοι είναι εκείνοι που ανοίγονται στην αγάπη και γι' αυτό αιχμαλωτίζουν περισσότερο τον πόνο, 
τον δικό τους και τους άλλους. Ο Άγιος Παύλος λέει: «Εγώ συμπληρώνω στο σώμα μου ό,τι λείπει 
από τις θλίψεις του Χριστού» (Κολ 1, 24). 
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Οι μικροί άγιοι βοσκοί, όντας τόσο μικροί, επιλέχθηκαν να είναι θύματα με τον Ιησού με την 
ασθένεια. Όταν η Λουκία ρώτησε τον Φραγκίσκο αν υπέφερε, εκείνος απλώς απάντησε: «Πολύ. 
αλλα δεν πειραζει. Υποφέρω για να παρηγορήσω τον Κύριό μας». Η Υασίντα, από την πλευρά της, 
χρειάστηκε να υποβληθεί σε επώδυνες επεμβάσεις: της αφαιρέθηκαν δύο πλευρά και παρέμεινε μια 
μεγάλη τρύπα. Και, επιπλέον, ο πόνος του θανάτου μόνη της, όπως της είχε ανακοινώσει η ίδια η 
Παναγία, αν και η ίδια η Μητέρα του Ουρανού δεν σταμάτησε να την επισκέπτεται. 
 
Σε αυτό το Μυστήριο, ας προσευχηθούμε στον Κύριο για ειρήνη στον κόσμο και σε κάθε καρδιά, 
ώστε όλη η ανθρωπότητα να ακολουθήσει το μονοπάτι του Θεού, να είναι ανοιχτή στο διάλογο και 
να καταλήξει σε συμφωνίες που οδηγούν στην οικοδόμηση μιας πιο δίκαιης και αδελφικής 
κοινωνίας. 
 
 
 

 
Τρίτο μυστήριο: Η ακάνθυνη στεφάνωση του Ιησού. 

 
Στο τρίτο μυστήριο συλλογιζόμαστε τον Ιησού στεφανωμένο με αγκάθια και χτυπημένο με 
μπαστούνι, ταπεινωμένο και κακομεταχειρισμένο. 
 
Ο Ψαλμός 21 [20] γιορτάζει τη νίκη του βασιλιά που επέλεξε ο Θεός λέγοντας (4-6. 8): 
 

4 Του δίνεις καλές ευλογίες, με χρυσάφι στεφανώνεις το κεφάλι του. 
5 Τη ζωή που ζήτησε, του την έδωσες: μέρες μεγάλες, πολλά και πολλά χρόνια. 
6 Λόγω της εύνοιάς σου, θα είναι πολύ διάσημος, βρέχεις πάνω του τιμή και μεγαλοπρέπεια. 
8 Ο βασιλιάς εμπιστεύεται στον Κύριο, η εύνοια του Υψίστου τον κάνει ακλόνητο. 

 
 
 

Στα Πάθη Του, ο Χριστός λαμβάνει από τον εχθρό κόσμο ένα αγκάθινο στεφάνι: Την Κυριακή των 
Βαΐων χαιρετίζεται από το πλήθος που τον χαιρετίζει ως Βασιλιά και τη Μεγάλη Παρασκευή, έχοντας 
προδοθεί και εγκαταλειφθεί από τους αποστόλους Του, το ίδιο πλήθος επιλέγει τον Βαραββά. 
 
Σε όλη την ιστορία, πολλοί φωνάζουν, όπως οι επαναστάτες της παραβολής: «Δεν θέλουμε αυτός να 
είναι ο Βασιλιάς μας» (Λκ 19, 14). Πριν από την ερώτηση του Πιλάτου, ο Χριστός απαντά σταθερά: 
«Εγώ ειμί Βασιλεύς» (Ιω. 18, 37). Το βασίλειό του δεν προέρχεται από αυτόν τον κόσμο, αλλά 
είναι προορισμένο να εμφυτευτεί σε αυτόν για να δώσει στην ανθρωπότητα την ειρήνη και την 
ευημερία που μπορεί να βρει κανείς μόνο στον Χριστό.  
 
Στους μικρούς βοσκούς, η Παναγία μίλησε για τα κακά που υφίσταται ο κόσμος: τους πολέμους και 
τα λάθη της Ρωσίας που προκαλούν πολλά δεινά στους καλούς και διωγμούς στην Εκκλησία. Γι' 
αυτό ζητήστε την αφιέρωση στην Άμωμη Καρδιά της, εξασφαλίζοντάς το θρίαμβο της και καιρό 
ειρήνης. 
 
Σε αυτό το μυστήριο, ας προσευχηθούμε για τις οικογένειες ώστε ακολουθώντας το πρότυπο της 
Αγίας Οικογένειας της Ναζαρέτ να ζουν με χάρη, να προστατεύον τη ζωή, να είναι αντανάκλαση 
αληθινής αγάπης και ελπίδας για όσους έχουν χάσει την πίστη τους.  
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Τέταρτο Μυστήριο: Η πορεία του Ιησού προς το Γολγοθά 
 
Στο τέταρτο μυστήριο συλλογιζόμαστε τον Ιησού να σηκώνει το βάρος του Σταυρού στη Via 
Dolorosa και τη συνάντησή Του με τη Μητέρα Του, την Παναγία των Θλίψεων. 
 
Ο Χριστός, ένα πράος Αμνός που προορίζεται για Θυσία για το καλό της ανθρωπότητας, βαδίζει στο 
μονοπάτι προς τον Γολγοθά παρενοχλούμενος από τους εχθρούς Του, όπως περιγράφεται στον 
Ψαλμό 22 [21] (12-13). 
 

12 Μη φύγεις μακριά μου, γιατί η αγωνία είναι κοντά, και δεν υπάρχει κανείς που να μπορεί 
να με βοηθήσει. 
13 Πολλοί ταύροι με περιβάλλουν, και οι ταύροι της Βασάν με περιβάλλουν. 

 
Αυτός ο ψαλμός, του οποίου τα λόγια ο Ιησούς προφέρει στον Σταυρό, περιγράφει την κατάθλιψη 
της ψυχής του Χριστού στα Πάθη Του. Αν και συνοδεύεται από ένα πλήθος που θρηνεί τον πόνο 
Του, δεν αρκεί για να παρηγορηθεί η Καρδιά Του: Μόνο η παρουσία της Μητέρας Του Του δίνει 
κουράγιο να συνεχίσει την προσφορά Του. 
 
 
 
Ο Ιησούς είναι αλληλέγγυος με όλους εκείνους που βαδίζουν στην ιστορία κουβαλώντας τον σταυρό 
τους χωρίς να συναντήσουν Κυρηναίο και χωρίς μερικές φορές να μην είναι καν γνωστός ο πόνος 
τους. 
 
Ο Θεός επιφυλάσσεται να είναι το μόνο στήριγμα όσων καλούνται να ενωθούν με τον Αμνό του 
Θεού ως θύματα για τη Σωτηρία του κόσμου. 
 
Στη Φατίμα, και σε κάθε ένα από τα μέρη όπου η Παναγία μας έχει δώσει ένα ορισμένο σημάδι της 
παρουσίας Της, προσφέρει τη μητρική της αγάπη για να στεγνώσει τα δάκρυά μας με τον αμόλυντο 
μανδύα Της και καθαρίσει το αίμα και τη σκόνη από το δρόμο. Καθώς τη χαιρετάμε στις 
Λαυρετανές Λιτανείες, Είναι η Παρηγοριά των πονεμένων, το Καταφύγιο των αμαρτωλών και η 
Βοήθεια των Χριστιανών. «Η ζωή μας, η γλύκα και η ελπίδα μας», όπως την επικαλούμαστε στο 
«Χαίρε». 

 
 
Σε αυτήν βρήκαν χαρά και δύναμη οι μικροί βοσκοί για το μονοπάτι της θυσίας που τους κάλεσε ο 
Θεός να ταξιδέψουν. Ήδη από την πρώτη εμφάνιση, η Υασίντα, πάνω από όλα, δεν κουράστηκε να 
αναφωνεί: «Ω, τι όμορφη Κυρία!» 
 
Σε αυτό το Μυστήριο, ζητάμε να είναι η Παναγία το καταφύγιο και το μονοπάτι που μας οδηγεί 
στον Θεό και με την μεσιτεία της να λάμπει η ελπίδα του Αναστάντος Χριστού να αγκαλιάζουμε με 
αγάπη τον σταυρό μας κάθε μέρα, περιμένοντας την οριστική συνάντηση στην Αιώνια Πατρίδα.  
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Πέμπτο μυστήριο: Ο θάνατος και ο ενταφιασμός του Ιησού 
 
Στο πέμπτο μυστήριο συλλογιζόμαστε τον Ιησού καρφωμένο στον Σταυρό στην κορυφή του 
Γολγοθά, προσφέροντας τη ζωή Του με υπακοή στον Πατέρα για τη σωτηρία όλων των ανθρώπων. 
 
«Πάτερ, στα χέρια σου εμπιστεύομαι το πνεύμα μου». 
 
Με αυτά τα λόγια, ο Ιησούς πεθαίνει, τοποθετώντας τη ζωή Του, τον θάνατό Του και τη θυσία Του 
στα χέρια του Πατέρα. Είναι τα λόγια του Ψαλμού 31 [30] (10-12) όπου ο Προφήτης Βασιλιάς 
αποκάλυψε εκ των προτέρων τη υιική εμπιστοσύνη του Σωτήρα στη μέση του πόνου του: 
 

10 Ελέησέ με, Κύριε, γιατί στενοχωριέμαι. τα μάτια μου μαραζώνουν από θλίψη. 
11 Η ζωή μου περνάει σε θλίψη και τα χρόνια μου σε στεναγμό. Η δύναμή μου αποτυγχάνει 
ανάμεσα σε τόσο πόνο και τα κόκαλά μου λιώνουν. 
12 Ο εχθρός μου χαίρεται, οι γείτονές μου τρομοκρατούνται, και οι γνωστοί μου με 
τρομάζουν· αν με δουν στο δρόμο, απομακρύνονται από εμένα. 

 
Με τη δύναμη της αγάπης Του, ο Χριστός μετέτρεψε τον Σταυρό, από όργανο βασανιστηρίων και 
θανάτου, σε πηγή ζωής. Είναι το Δέντρο της Ζωής που ανανεώνει και τρέφει όλους όσους Τον 
πλησιάζουν με αυτοπεποίθηση, όπως ο καλός κλέφτης, του οποίου η ενοχή συγχωρήθηκε και του 
υποσχέθηκε ο παράδεισος. 
 
Αλλά δεν είναι μόνο η υπόσχεση του Ουρανού, αλλά και μια μεταμόρφωση αυτού του κόσμου, τον 
οποίο ο Θεός θέλει να σώσει, εξαλείφοντας το κακό, την αμαρτία, τον θάνατο, την καταστροφή και 
κάθε πόνο. Μέσω του προφήτη Ιεζεκιήλ ο Κύριος είχε ήδη πει: «Δεν θέλω τον θάνατο του 
αμαρτωλού, αλλά να μεταστραφεί και να ζήσει» (Ιεζεκιήλ 33, 11). 
 
 
Στην αδελφή Λουκία, ήδη νεαρή μοναχή, η ίδια η Παναγία και η Αγία Τριάδα εμφανίστηκαν στο 
μοναστήρι του Tuy, δείχνοντάς της έναν σταυρό και «κάτω από το αριστερό του χέρι, μερικά 
μεγάλα γράμματα, σαν να ήταν από κρυστάλλινο νερό, που έτρεξε προς το θυσιαστήριο, σχημάτισε 
τις λέξεις «Χάρη και Έλεος»… αυτό θέλει να μας δώσει ο Χριστός και η Μητέρα Του. 
 
Ο Θεός Πατέρας θέλει τον θρίαμβο της Αμόλυντης Καρδιάς της Μαρίας, ως προετοιμασία για την 
εγκαθίδρυση της βασιλείας του Ιησού. 
 
Σε αυτό το Μυστήριο, ζητάμε να ζούμε πάντα σε μια στάση μετααστροφής και να επανορθώνουμε 
τα αδικήματα που διαπράχθηκαν κατά των Ιερών Καρδιών του Ιησού και της Παναγίας και να 
επιτύχουμε αυθεντική συμφιλίωση και ανανέωση μέσω των μυστηρίων, που τρέφονται από τον 
λόγο του Θεού και την Αγία Ευχαριστία.  
 
Τρεις Χαίρε Μαρίες προς τιμήν της Υπεραγίας Θεοτόκου, για τον Άγιο Πατέρα και για την Πλήρη 
Λυσίποινα. 
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Ζ.  ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΙΩΣΗΦ ΤΟΥ ΠΑΠΑ ΛΕΩΝ ΙΓ 
 
Σε σένα, ευλογημένε Άγιε Ιωσήφ, στρεφόμαστε στη θλίψη μας. και αφού παρακαλέσουμε τη 
βοήθεια της Παναγίας συζύγου σου, ζητάμε επίσης με βεβαιότητα την αιγίδα σου. 
 
Για εκείνη τη φιλανθρωπία που σου ένωσε με την Άμωμη Παναγία, Μητέρα του Θεού, και για την 
πατρική αγάπη με την οποία αγκάλιασες το Παιδί Ιησού, σε παρακαλούμε ταπεινά να στρέψεις τα 
μάτια σου ευγενικά στην κληρονομιά που απέκτησε ο Ιησούς Χριστός με το Αίμα του, και με τη 
δύναμή σου και τη βοήθειά σου να βοηθήσεις τις ανάγκες μας. 
 
Προστατέψτε, ω Θεοφύλακα της Θείας Οικογένειας, τους εκλεκτούς απογόνους του Ιησού Χριστού. 
Αφαίρεσε από εμάς, Αγαπητέ Πατέρα, κάθε κηλίδα λάθους και διαφθοράς. Βοήθησε μας ευνοϊκός, 
από τον ουρανό, ισχυρός ελευθερωτή μας, σε αυτόν τον αγώνα ενάντια στη δύναμη του σκότους. 
και, όπως σε άλλη εποχή απελευθέρωσες το Παιδί Ιησού από επικείμενους κινδύνους της ζωής, έτσι 
και τώρα, υπερασπίσου την Αγία Εκκλησία του Θεού από τις παγίδες των εχθρών της και από όλες 
τις αντιξοότητες, και προστάτεψε τον καθένα μας με την αέναη αιγίδα σου, σε αυτό, ώστε 
ακολουθώντας το παράδειγμά σου και με τη βοήθειά σου, να ζήσουμε άγια, να πεθάνουμε ευσεβώς 
και να επιτύχουμε την αιώνια ευτυχία στον ουρανό. Αμήν. 
 
 

. ΑΦΙΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΑΥΤΟΥ ΜΑΣ ΣΤΟΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟ, ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ 
(ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΙΣ ΓΚΡΙΝΙΟΝ ΝΤΕ ΜΟΝΤΦΟΡΤ) 

 
Ω, Ιερά Καρδιά του Ιησού!, αιώνια ενσαρκωμένη σοφία αληθινέ Θεέ και αληθινέ άνθρωπε, μοναδικέ 
Υιέ του αιώνιου Πατέρα και της αειπαρθένου Μαρίας! Σε λατρεύω βαθιά μέσα στους κόλπους και 
στα μεγαλεία του Πατέρα σου, καθόλη την αιωνιότητα και στους παρθενικούς κόλπους της Μαρίας, 
της πανάξιας Μητέρας σου, στο χρόνο της ενσαρκώσεώς σου. 
 
Σ’ ευχαριστώ που εκμηδένισες τον εαυτό σου παίρνοντας τη μορφή ενός δούλου, για να με βγάλεις 
από τη σκληρή δουλεία της αμαρτίας. Σε υμνώ και σε δοξολογώ που θέλησες να υποταχθείς στη 
Μαρία, την αγία Μητέρα σου, στα πάντα, για να με κάμεις μέσω εκείνης πιστό μαθητή σου. 
Αλλοίμονο, όμως! δεν τήρησα τους όρκους και τις υποσχέσεις που τόσο επίσημα σου έδωσα κατά το 
βάπτισμά μου. Δεν είμαι άξιος να λέγομαι παιδί σου. 
 
Γι’αυτό καταφεύγω στη μεσιτεία και στην ευσπλαχνία της παναγίας Μητέρας σου, και μέσω αυτής 
ελπίζω να επιτύχω από σένα τη μετάνοια και τη συγχώρεση των αμαρτιών μου, την απόκτηση και η 
διατήρηση της Σοφίας. 
 
Χαίρε λοιπόν, ω πανάμωμη Μαρία, ζωντανό αρτοφόριο της Θεότητας, όπου η κρυμμένη αιώνια 
Σοφία θέλει να λατρεύεται από τους αγγέλους και τους ανθρώπους. Χαίρε, ω βασίλισσα του 
ουρανού και της γης, στην εξουσία της οποίας τα πάντα έχουν υποταχθεί. 
 
Χαίρε, ω σίγουρο καταφύγιο των αμαρτωλών, η μακροθυμία του οποίου δεν έλλειψε από κανένα. 
Εισάκουσε την επιθυμία που έχω για την αιώνια Σοφία, και δέξου γι΄αυτό τις ευχές και τις 
προσφορές που η ταπεινότητά μου σου παρουσιάζει. 
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Εγώ, ………………… , ανανεώνω κι επικυρώνω σήμερα στα χέρια σου, τις υποσχέσεις του 
βαπτίσματός μου. Αποκηρύττω εσαεί το σατανά και τα έργα του, και δίνομαι ολόκληρος, την 
Ρωσία, και ολόκληρο τον κόσμο στην Ιερά Καρδιά του Ιησού Χριστού, για να σηκώνω το σταυρό 
μου, ακολουθώντας τον, όλες τις της ζωής μου, προς την θέληση του Πατέρα. 

 
 
«Σ’ εκλέγω σήμερα, παρουσία όλης της ουράνιας αυλής, για Μητέρα μου και Κυρία μου. Σου 
αφιερώνω, υπό την ιδιότητα του σκλάβου, το σώμα μου και την ψυχή μου, τα εσωτερικά και τα 
εξωτερικά αγαθά μου, ακόμη και την αξιομισθία των καλών πράξεών μου, τωρινών και 
μελλοντικών, παραχωρώντας σου το πλήρες και ολοκληρωτικό δικαίωμα να διαθέσεις το άτομό μου 
και κάθε τι που μου ανήκει, χωρίς εξαίρεση, κατά την επιθυμία σου, για τη μεγαλύτερη δόξα του 
Θεού, στο χρόνο και την αιωνιότητα». 
 
Μητέρα του Κυρίου, δέξου τη μικρή αυτή προσφορά της ζωής μου, και δώσε την στην Ιερή Καρδιά 
του Υιού σου. Αν με λύτρωσε με τη συνεργασία σου, πρέπει τώρα να λάβει από το χέρι σου το 
συνολικό δώρο του εαυτού μου  Στο εξής θέλω να σε τιμώ και να σε υπακούω σε όλα ως αληθινός 
σκλάβος σου.  
 
Ω Αμίαντη Καρδιά της Μαρίας! Είθε να ζήσω πλήρως αυτή την αφιέρωση για να παρατείνω μέσα 
μου την στοργική υπακοή του Υιού σου και να ανταποκριθώ στην υπερβατική αποστολή που σου 
έχει εμπιστευτεί ο Θεός στην ιστορία της σωτηρίας. 
 
Ω Μητέρα ευσπλαχνική! Κάμε μου τη χάρη ν’αποκτήσω την αληθινή σοφία του Θεού και να 
συμπεριληφθώ γι’ αυτό στον αριθμό εκείνων που αγαπάς, που διδάσκεις, που καθοδηγείς, που 
τρέψεις και προστατεύεις σαν παιδιά σου. 
 
Ω Παναγία πιστή , κάνε με στα πάντα έναν τόσο τέλειο μαθητή, μιμητή της ενσαρκωμένης Σοφίας, 
τον Ιησού Χριστό τον Υιό σου, ώστε με τη μεσιτεία σου και το παράδειγμά σου, να φθάσω στην 
πληρότητα της ηλικίας του στη γη και στη δόξα του στους ουρανούς. Αμήν! 
Όλος δικός σου! (Όλη δική σου!) Totus Tuus!__ 
 
 
Θ.  ΕΥΛΟΓΙΑ ΜΕ ΤΟ ΑΓΙΟΤΑΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ 
 
Ι.  ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 
 
Κ.  AVE MARIA DE FÁTIMA 
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Τα Βιβλικά αποσπάσματα είναι από τη διαδικτυακή έκδοση της Λατινοαμερικανικής Βίβλου.  Τα 
Βιβλικά αποσπάσματα αποστέλλονται για να υποστηρίξουν τον διαλογισμό και να υποστηρίξουν την 
εμβάθυνση εκείνων που θέλουν να εργαστούν πάνω στους στοχασμούς.  Επομένως δεν 
προορίζονται να διαβαστούν στην κοινοτική προσευχή.  Η αρίθμηση είναι η λειτουργική (η 
παραδοσιακή της Βουλγάτας, που χρησιμοποιείται στα λεξικἀ της ευχαριστιακής γιορτής). Σε 
αγκύλες μπαίνει η σύγχρονη αρίθμηση και σε κοινή παρένθεση οι στοίχοι που δεν θα διαβαστούν 
αλλά μόνο ο αριθμός του ψαλμού (σύμφωνα με την αρίθμηση που επιλέχθηκε).  Για να μην 
αποσπάτε η προσοχή από την ευσέβεια όσων προσεύχονται, ο όρος Γιαχβέ, έχει αντικαταστεί από 
τον Κύριο και σε ορισμένες περιπτώσεις έχουν γίνει μικρές εκδοτικές πινελιές. 

Σελίδα 195 από τα Απομνημονεύματα της Αδελφής Λουκίας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


