Dāvida tornis,
Ziloņkaula tornis,
Zelta nams,
Kyrie, eleison!
Derības šķirsts,
Kyrie, eleison!
Debesu vārti,
Christe, eleison!
Rīta auseklis,
Christe, eleison!
Slimnieku veselība,
Grēcinieku patvērums,
Kyrie, eleison!
Bēgļu mierinājums,
Kyrie, eleison!
Noskumušo iepriecinātāja,
Kristu, klausi mūs!
Kristīgo palīdzība,
Kristu, klausi mūs!
Eņģeļu Karaliene,
Kristu, uzklausi mūs!
Patriarhu Karaliene,
Kristu, uzklausi mūs!
Praviešu Karaliene,
Apustuļu Karaliene,
Dievs, Tēvs no debesīm, apžēlojies par mums!
Dievs, Dēls, pasaules Pestītāj, apžēlojies par mums! Mocekļu Karaliene,
Apliecinātāju Karaliene,
Dievs, Svētais Gars, apžēlojies par mums!
Jaunavu Karaliene,
Svētā Trīsvienība, viens vienīgs Dievs,
Visu svēto Karaliene,
apžēlojies par mums!
Bez iedzimtās vainas
Svētā Marija,
ieņemtā Karaliene,
Svētā Dieva Dzemdētāja,
Debesīs uzņemtā Karaliene,
Svētā jaunavu Jaunava,
Svētā Rožukroņa Karaliene,
Kristus Māte,
Ģimeņu Karaliene,
Baznīcas Māte,
Miera Karaliene,
Žēlsirdības Māte,
Māras zemes Karaliene,
Dieva žēlastības Māte,
Dieva Jērs, kas nes pasaules grēkus,
Cerības Māte,
saudzē mūs, Kungs!
Visskaidrākā Māte,
Dieva Jērs, kas nes pasaules grēkus,
Visšķīstākā Māte,
uzklausi mūs, Kungs!
Neaizskartā Māte,
Dieva Jērs, kas nes pasaules grēkus,
Nevainīgā Māte,
apžēlojies par mums!
Vismīļākā Māte,
Brīnišķā Māte,
TAVĀ PATVĒRUMĀ steidzamies, svētā Dieva
Laba padoma Māte,
Dzemdētāja, nenicini mūsu lūgšanas mūsu
Radītāja Māte,
vajadzībās, bet izglāb mūs vienmēr no visām
Pestītāja Māte,
briesmām, tu godināmā un svētā Jaunava, mūsu
Visgudrākā Jaunava,
valdniece, mūsu vidutāja, mūsu aizbildinātāja!
Godināmā Jaunava,
Samierini mūs ar savu Dēlu, novēli mūs savam
Slavējamā Jaunava,
Dēlam, stādi mūs savam Dēlam priekšā.
Spēcīgā Jaunava,
V. Lūdz par mums, svētā Dieva Dzemdētāja.
Labsirdīgā Jaunava,
R. Lai mēs Kristus solījumu cienīgi topam.
Uzticīgā Jaunava,
Taisnības spogulis,
Lūgsimies.
Gudrības sēdeklis,
Kungs Dievs, mēs Tevi lūdzam: liec, lai mūsu, Tavu
Mūsu līksmības cēlonis,
kalpu, dvēsele un miesa vienmēr būtu vesela un ar
Garīgais trauks,
slavējamās
Vissvētākās
Jaunavas
Marijas
Godājamais trauks,
aizbildniecību mēs tiktu atbrīvoti no laicīgā ļaunuma
Izcilais dievkalpošanas trauks,
un priecātos mūžīgā dzīvē. Caur Kristu, mūsu Kungu.
Mistiskā roze,
Amen.
lūdz(i) par mums!

lūdz(i) par mums!

LITĀNIJA VISSVĒTĀKĀS JAUNAVAS
MARIJAS GODAM

VELTĪŠANĀS VISSVĒTĀKĀS JAUNAVAS MARIJAS
BEZVAINĪGAJAI SIRDIJ
Vissvētākā Jaunava, mūsu Kunga Jēzus Kristus Māte, mēs īpašā
veidā veltījam sevi tavai Bezvainīgajai Sirdij.
Ar šo veltīšanos mēs atjaunojam kristības svētsolījumus un saskaņā
ar Evaņģēliju uzņemamies pienākumu iekšēji atgriezties, atraisīties no
patmīlības un no lētas piekāpības pasaulei, lai mēs būtu pilnīgi tavā
rīcībā, vienmēr pildot debesu Tēva gribu.
Bez tam mēs uzticam tev, vislabā Māte, savu kristīgo aicinājumu.
Mēs gribam veidot savu dzīvi tā, kā tu vēlies: gandarīšanas un lūgšanas
garā. Mēs gribam ar dedzību piedalīties svētajā Mises upurī, apustuliski
darboties, ik dienas godbijīgi skaitīt Rožukroni un atbilstoši Evaņģēlijam
priecīgi nest dzīves upurus, būt spējīgiem atteikties un gandarīt. Mēs
gribam būt kristīgo tikumu un šķīstības paraugs pasaulei.
Mēs apsolām būt uzticīgi Svētajam tēvam un palikt vienotībā ar viņa
bīskapiem un priesteriem. Tavā Mātes vadībā un aizsardzībā mēs gribam
būt apustuļi, lai veicinātu tik nepieciešamo lūgšanas un mīlestības kopību
ar pāvestu, kas ir Baznīcas mācītājs un gans. Mēs lūdzam tevi, Baznīcas
Māte, sniegt viņam savu īpašo aizsardzību.
Tāpat mēs tev apsolām lūgties par visām dvēselēm, vest cilvēkus pie
tevis un pamudināt viņus uz tavas Sirds godināšanu. Tā kā ļaunums un
grēks pārpludina pasauli, mēs ar paļāvību lūkojamies uz tevi, žēlsirdīgā
Māte, un lūdzam glābt visus savus bērnus. Tu, žēlīgā un laipnā,
Vissvētākā Jaunava Marija!
SV. BERNARDA LŪGŠANA “MEMORARE”
Piemini, vislaipnā Jaunava Marija, ka vēl nekad nav dzirdēts, ka jel
kāds, kas meklējis tavu patvērumu, piesaucis tavu palīdzību vai vēlējies
tavu aizstāvību, nebūtu uzklausīts. Šādas paļāvības iedrošināts, es
steidzos pie tevis, Māte un jaunavu Jaunava. Es nāku pie tevis un stāvu
tavā priekšā kā raudošs grēcinieks. Ak, mūžīgā Vārda Māte, nenicini
manus vārdus, bet dzirdi tos žēlīgi un uzklausi mani. Amen.

