
1.Εναρκτήρι εςπροσευχές
Εις το όνομα του Πaτρός καιτου Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν.
Π. Πνεύμαα Άγιο, έλακαιφώτισε τις καρδιές των πιστών
Σου και άναψε σ' αυτές τη φλόγα της αγάπης Σου. Στείλε Το Πνεύμα Σου και τα πάνταθαδη μιουργηθούν
Ο. Καιθα ανακαινιο θεί τοπρό ωπο τη ς γης.
Π. κύριε, Συ, που με το φ ως τουΑγίου Πνεύματος
δίδαξεςτ ις καρδιές τωνπιστών Σου, χορήγησέ μας, δια του
Α γίου Π νεύματος, τη γνιύση του καλού και τη χαρά της
παρηγορίαςΤου, δια του Κυρίου μας, Ιησού Χριστού. Αμήν.
Π. Κύριε, θα ανοίξεις τα χείλη μου
Ο. Και τοστόμα μου θα αναγγείλει τη δόξα Σου.
Π. Κύριε, βοήθησέ με
Ο. Βοήθησέ μας, Κύριε 
Π. Δόξα Πατρίκαι Υιώ και Λγίω Πνεύματι.
Ο. Και νυν και αεί και ει ςτους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
(ακσλουθούνπέντεδεκάδες του ροδαρίου)
Ο. Χαίρε, Δέσττο ινα, Μητέρα πολυεύσπλαχν η,ζωή, Χαράκ; αι ελπίδα μας, χαίρε. σένα ικετεύουμε, εμείςταεξόρισταπ;αιδιά της Εύας. Σε Σένα
καταφεύγουρ ε, θρηνώντας καικλαίγονταςσαυτή την κοι λάδατωνδακρύων. Στρέψε οε μας, καλή μας Μεσίστρια τα βλέμματά Σουτα; ευ; σπλαχνικά, και
μετά την εξορία υ ας,δείξε μ ας τον Ιησού, τονευλογημένοκαρπό τη ς κοιλίας Σου. ΣU, που είσαι ευσπλα χνικήκαι ψ ιλόσrοργη, γλυκεια Παρθ ένα Μαρία.
Π. Παρακάλει γιαμας, Υπεραγια Θεοτόκε,
Ο. Για να γίνουμε άξιοι των υποσχέσεων του Χριστού,
Π. Κύριε, μ ε τη ζωή, το θάνατο και την ανάστασή Του, ο
Υιός Σου μας κληροδότη σε τη ν αιώνι α ζωή. Βοήθησέ μας, Σε παρακαλού με, να ζούμε πάντοτε
σύμφωνα με τα διδάγματα 
της ζωής Του που μελετούμε στο Αγιοιο Ροδάριο. 
Π. Ιερή Καρδιά του ίησού,
Ο. Ελέησέ μας.
Π Αμίαντη Καρδιά της Παναγίας 
Ο.Παρακάλει για μας. 
Π. Ά γιε Ιωσήφ 
Ο. Παρακάλει για μας. 
Π. Άγιε Ιωάννη, 
Ο. Παρακάλει γιαμας. 
Π. Άγιε Λ ουδο β ίκεΜαρία του Μο ν φ όρ,
Ο. Παρακάλει γιαμας. 
Π. Εις τοόνομα του Πατρ ός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. 

2. Η Κατένα:   απαγγέλλε τα ι σ το μέσο π ερί π ου της 
συγκέντρωσ η ς και κά θ ε μ έρα από κάθε λε γεωνάριο. 
Ο. Ποια η Γ υναίκα, 
πουα ανατέλλει σαν την αυγή
ωραία σαν τη σελήνη, 
λαμrαερή σαν τ ον ήλιο, 
τρομερή σαν στρατιά παραταγμένη σε μάχη; 
Π. Μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριο 
Ο Και το π νεύμ α μ ουαγάλλ εται yια το Θ εό τοΣωτήρα μου. 
Π. Διότι έστρεψε τα βλέμματά Του απρος τηv ταπείνωση της δούλης Του. Στο εξής θα με μακαρίζουν όλες οι γενεές.   Ο. Γιατί ο Παντοδύναμος
μεγαλούργησε μέσα μου και Άγιο είναι τοόμά Του.
Π. Και το έλεός Του από γενεά σε γενεά σε όσους Τον φοβούνται. 
Ο. Κατέστησε φ ανερήτηδύναμή Του. Διασκόρπισε τους υπερηφάνους στο νου και την καρδιά. 
Π. Κατέβασε τους ισχυρούς απότουςθρόνο υς και ανύψωσε τους ταπεινούς. 
Ο. Γέμισε με αγαθά τους πεινασμ ένους και του ςπ; λουσίους τούς έδιωξε με άδεια χέρια. 
Π. Προστάτε ψε τον Ισραήλ, το δούλο Του, τηρώντας την υπόσχεση της ευσπλαχνίας Του. 
Ο. Καθώς υποσχέθηκε στους πατέρες μας, τον Αβραάμ και τους απογόνους του. 
Π. ΔόΣα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι
Ο. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν 
Ο. Ποια η Γυναίκα, 
ττου ανατέλλει σαν την αυγη
ωραία σαν τη σελήνη, 
λαμπερή σαν τον ήλιο, 
τρομερή σαν στρατιά παραταγμ ένησεμάχη; 
Π. Αειττάρθενε Μαρία, συλληφθεία χωρίς αμαρτί α,
Ο. Παρακάλει για μας, που προαφεύγουμε σε Σένα. 
Π. Κύριε Ιησού Χριστέ, Συ που μεσιτεύεις για μας κοντά 
στον Πατέρα, θέλησες η Αειπάρθενος Μαρία, η Μητέρα Σου 
και Μητέρα μας, να είναι Μεσίτριά μας κοντά Σου. Δίνε, Σε 
παρακαλούμε, σε όσους ζητούν τη βοήθειά Σου, τη χαρά να 
δέχονται την προστασία Σου δια μέσου Εκείντjς. Αμήν. 

3. Η προσευχή της Λεyεώνς: απιαγγέλε ταιστοτέλcς της συγκέντρωσ η ς. Π. Εις το όνομα του Πατρός κ α ι του Υιού καιτου ίου Πνεύματος. Αμήν. 
Π. Σε Σένα προστρέχω, A γία Μητέρα του Θεού.Την 
προσευχή μου μηναπορρίψ εις. Στις ανάγκες μου βοήθησέ
με. Από όλους τους κινδύνους υπεράσπι σέ με, ω Π αρθενα 
πανόμνητη και ευλογημένη Αμην. 

Π. Θ εοτόκε ΜαρίαΜεσίτ ρια όλων τωνχαρίτ ων. (ήη 
επίκ; λησητης Π αναγίας Προστατιδας του τμήματος) 
Ο. Παρακάλει για μας.
Π. Άγιοι Μιχαήλ, Ραφαήλ και Γαβριήλ, 
Ο. Παρακαλείτε για μας. 
Π. Επουράνιες Στρατ iέ των Αγγέλων, 
Ο. Παρακαλείτε για μας. 
Π. Άγιε Ιωάννη Πρόδρομε 
Ο. Π αρακαλείτε για μας. 
Π. Άγιοι Πέτρε και Παύλε 
Ο. Παρακαλείτε για μας.
Ο. Κύριε Ιησού Χριστέ, δώ σε σε μας, που υπηρετσύμε 
κάτω από τη σημαία της Παναγίας Μητερας Σου την 
ακράδαντη πίστη σε Σένα και την εμπιστοσύνη σ' Εκείνη, 
που εξασφαλίζουν την κατάκτηση του κόσμου. Δώσε μας 
πίστη ζωντανή και εμψυχωμένη από αγάπη, για να εκτελούμε
το έργο μας από αγνή για σένα αγάπη, και για να
βλέπουμε και να υπηpετούμε. Εσένα στο πρόσωπο των 



αδελφών μας. 
Πίστη σταθερη και αδιάσειοτη σαν βρύχο, 
για να μένουμε γαλήνιοι και ακλόνητοι στις σκληρές δοκιμασίες, 
το μαόχθσ και τις απογοητεύσεις της ζωής. 
Πίστη θαρραλέα,για νααωαλαμβάνουμε και να εκτελούμε, 
χωρίς δισταγiαό, μεγάλα έργα για το Θ εό 
και τη σωηρία των ψυχών. 
Πίστη, που σαν Στήλη Πυρός, να μας οδηγεί ενωμένους 
στην πορεία μας προς τα εμπρός. 
Πίστη, που να ανάβει παντού τη φλόγα της αγάπης Σου, 
να φωτίζει όσους ζουν στο σκοτάδι και τη σκιά του θανάτου, 
να θερμαίνει τους χ λιαρούς 
και να ξαναδίνει τη ζωή σε όσους νέκρωσε η αμαρτία. 
Πίοτη, που να καrευθύνει τα βήματά μυς στο δρόμο της ειρήνης, 
ώστε, μετά τους αγώνες της παρούσας ζωής. 
και χωρίς να θρηνήσουμε την απώλεια κανενός Μέλους 
η Λεγεώνα μας να συνυθροισθεί και πάλι στην ένδοξη 
Βασιλεία της αγάπης Σου. Αμήν. 
Π. Με τους Αγίους ανάπαυσε, Κύριε, τις ψυχές των δούλων Σου και τις ψυχές των νεκρών Μελών της 
Αεγεώνας μας.Aμηv. 
Αμέσως μετά δίνεται η ευλογία του ιερέα ή ,σε περίπτιωση 
απουσίας του, λέγεται: Εις το όνομα του Πατρός, κ.λ. π. 


