
MÁRIA LÉGIÓ
BEVEZETO IMA.

Az Atyának és Fiúnak és Szentlélek Isten-nek nevében. Amen.
V. Jöjj, Szentlélek, töltsd el híveid szivét és gyujtsd lángra bennük szereteted tüzét.
V. Áraszd ki Lelkedet és minden éle-tre kél
R. És megújítod a föld szinét.
Könyörögjünk. Isten, ki úgy oktattad híveidet, hogy a Szentlélek világosságát árasztottad szivükbe, add nekünk, hogy ugyanazon Szentlélek által mindig a
hely-eset megismerjük és az O vigasztalásában örömünket leljük.
A mi Urunk Jézus Krisztus által. Amen. 
V. Uram, nyisd meg ajkamat.
R. És nyelvem hirdesse dicsoségedet.
V. Isten, segits meg engemet.
R. Uram, siess segitségemre.
V. Dicsoség az Atyának és Fiúnak és Szentlélek Istennek.
R. Miként kezdetben, most és mindö-rökkön örökké. Amen. 
Most következik öt tized a rózsafüzérbol és az "Üdvözlégy Királyné, irgalmasság Anyja". (Salve Regina) 
V. Imádkozzál érettünk, Istennek szent Anyja!
R. Hogy méltók lehessünk Krisztus igéreteire. Könyörögjünk. Isten, kinek Egyszülöt-te élete, halála és feltámadása által ne-künk az örök élet jutalmát
megszerezte, engedd, kérünk, hogy e titkokról a Bol-dogságos Szuz Mária szent olvasója el-mondásával megemlékezvén, utánozzuk, amit azok magukban
foglalnak, és elnyer-jük, amit igérnek. Ugyanazon a mi Urunk Jézus Krisztus által. Amen.
V. Jézus szentséges Szíve
R. Irgalmazz nékünk.
V. Szüz Mária szeplotelen Szíve
R. Könyörögj érettünk.
V. Szent József
R. Könyörögj érettünk.
V. Szent János evangélista
R. Könyörögj érettünk.
V. Montforti szent Lajos Mária 
R. Könyörögj érettünk.
Az Atyának és ... 

CATENA LEGIONIS

Antifóna: Ki az, ki elojön, mint a haj-nal pirja, szép, mint a hold, fénylo mint a nap, félelmetes, mint a harcra késze-nálló sereg?
Magasztalja lelkem az Urat - És uj-jongjon szivem üdvözito Istenében. His-zen tekintetre méltatta alázatos szolgáló leányát: - Lám, mostantól fogva bol-
dognak hirdet minden nemzedék.
Mily nagy dolgot muvelt velem - Ö, a 3
Hatalmas és a Szent! Irgalma az istenfé-lokre száll - Nemzedékröl nemzedékre. 
Nagyszeru dolgokat muvel karja erejé-vel: - Szétszórja a szívük szándékában gogösködoket.
Uralkodókat taszít le trónjukról, - De fölemeli az alázatosakat.
Éhezoket tölt be minden jóval, - De üres kézzel bocsájtja el a gazdagokat.
Fölkarolja szolgáját, Izraelt, - S amint megigérte atyáinak, nem feledi irgalmas-sagát - Ábrahám és utódai iránt mind-örökre.
Dicsoség az Atyának és Fiúnak es Szen-tlélek Istennek. Miként kezdetben, most és minörökkön öröké. Amen.
Antifóna: Ki az, ki elojön, mint a hajnal pírja, szép, mint a hold, fénylo mint a nap, félelmetes, mint a harcra kés-zenálló sereg?
V. Szeplotelenül fogantatott Szuz Má-ria.
R. Könyörögj érettünk, kik Hozzád menekszünk.
Könyörögjünk. Urunk Jézus Krisztus, közvetitonk az Atyánál, ki a legszentebb Szuzet, Anyádat, nekünk is anyául adni méltóztattál, hogy szószólónk legyen
Te-nálad, add meg, kérünk az örömöt min-dazoknak, akik jótéteményedért esedez-nek, hogy mindazt O általa el is nyerjék. Amen. 4

BEFEJEZÖ IMA

Az Atyának és Fiúnak és Szentlélek Istennek nevében. Amen.
Oltalmad alá futunk, Istennek szent Anyja! Ne vesd meg könyörgésünket szü-kségünk idején, hanem oltalmazz meg minket minden veszedelemtol
mindenkor, discoséges és áldott Szuz!
Szeplötelen Szuzanya, minden kegyelem közvetitoje vagy a Praesidium saját könyörgése.
V. Szent Mihály és szent Gábriel,
R. könyörögjetek érettünk.
V. Ti mennyei hatalmak, az angyalok Mária légiója,
R. könyörögjetek érettünk. 
V. Keresztelo Szent János
R. Könyörögj érettünk!
V. Szent Péter és Pál apostolok
R. Könyörögjetek érettünk! 
Könyörögjünk. Add, Urunk, mindnyájunknak, akik a Szuzanya zászlaja alatt szolgálunk, a Benned való hitet és az Iste-nanya iránti bizalmat olyan boségben,
amely a világot meg fogja hóditani.
Adj nekünk eleven szeretettol áthatott hitet, amely erot nyujt, hogy mindent Irántad való tiszta szeretetbol végezzünk és hogy minden embertársunkban
Téged lássunk, és rajtuk keresztül Néked szol-gáljunk.
Adj sziklaszilárd, rendithetetlen hitet, 5
amellyel nyugodtan és állhatatosan ki tu-dunk tartani minden kereszt, fáradtság és csalódás ellenére, melyeket az élet magá-val hoz.
Adj bátor hitet, amely ösztönöz ben-nünket, hogy vonakodás nélkül Istenért és a lelkek megmentéséért nagy dolgokat kezdjünk és véghez vigyünk.
Adj olyan hitet! amely mint a tuzos-zlop Légiónkat egységesen elorevezeti, és mindenütt az Istenszeretet tüzét lobbantja fel.
Add a hitet, hogy fényhordozók le-gyünk azok számára, akik sötétségben és a halál árnyékában vannak, és hogy a közömbösöket felbuzditsuk, és azokat pe-
dig, akik a bunben megdermedtek, uj éle-tre keltsük.
Adj olyan hitet, amely lépteinket a béke utján vezeti, hogy Légiónk a nagy életküzdelem utan vesztesség nélkül a sze-reteted és dicsoséged országában talál-
kozhasson. Amen.
A Légió elhúnyt tagjai és minden meg-halt hivok lelkei Isten irgalmából békes-ségben nyugodjanak. Amen.
Az Atyának es .... 


