
MARUOS LEGIONO TESSERA

PRADŽIOS MALDOS

Vardan Dlevo Tevo, ir Sunaus ir Šventoslos Dvasios. Amen.
Ateik, Šventoji Dvasia, pripildyk savo tikinciujuširdis ir uždek jose savo meil es ugn i.
K. Atsiusk savo Dvasiq Ir visa bus sukurta;
A. Ir atnaujinsi žemes veida
Meiskimes
Dieve, tu nori, kad kiekvienoje gentyje ir tautoje šventai darbuotusi tavo Bažnycia; paskleisk Šventosios Dvasios dovanas po platu pasauli ir visiems
tikintiesiems ikvepk tokio uolumo, * kokiu tikintieji Evangelijos skelbimo pradžioje pasižymejo. Prašome per Kristu, musu Viešpati. Amen.
K. Viešpatie, atverk mano lupas.
A. Ir aš tave šlovinsiu.
K. Dieve, ateik man padeti.
A. Viešpatie, skubek manes gelbeti.
K. Garbe Dievul TevuI...
A. Kaip buvo pradžIoje...
Cia kabama dalis rožanciaus ir "Sveika Karaliene".
Sveika, karajiene, * gailestingoji Motina, *musu gyvybe, paguoda ir viltie, sveika!. * Taves šaukiames ištremtieji levos vaikai, * Taves ilgimes, verkdami ir
vaitodami šiame aš aru kionyje. * Todel Tu, musu Užtareja, savo gailestingas akis i mus atkreipki * ir Jezu, garbinga, myiimaji Sunu, mums po šios tremties
parodyk. *O geraji, a malonioji, o mieliausioji Mergele Marija!
K. Meiski už mus, Šventoji Dievo Gimdytoja
A. Kad taptume verti Kristaus žadejimu.
Meiskimes.
Dieve, Tu vlenatinio savo Sunaus gyvenimo mirties ir prisikelimo nuopelnais atverei mums dangaus vartus. Meldžiame, suteik malone, kad mes, apmastydami
Švenciausiosios Mergeles Marijos rožanciaus paslaptis, gyventume, kaip jos moko, Ir pasiektume, ka jos žada. Prašome per Kristu, musu Viešpati. Amen.
K. Švenciausioji Jezaus. Širdie,
A. Pasigailek musu.
K. Nekaltoji Marijos Širdie,
A. Meiski už mus.
K. Šventasis Juozapai.
A. Meiski už mus.
K. Šventasis Jonai Evangeliste,
A. Meiski už mus.
K. Šventasis Liudvikai Marija de Montfort
A. Meiski už mus.
Vardan Dievo Tevo..

CATENA LEGIONIS

Priegiesmis. Kas yra toji, kuri ateina lyg kad tekanti aušra, graži kaip menulis, rinktine kaip saule, narsi kaip kariuomene, pasirengusi žygiui?
Mano siela+ šlovina Viešpati, *
mano dvasia džiaugiasi Dievu, savo Gelbetoju,
nes jis pažvelge j savo nuolankia tarnaite.
* Stai nuo dabar palaiminta mane vadins visos kartos,
nes didžiu daIyku padare man VisagaIs, * ir šventas yra jo vardas!.
jis maloningas iš kartos i karta * tiems, kurie jo klauso.
jis parodo savo rankos galybe * ir išskialdo išdidžios širdies žmones.
jis numeta galiunus nuo sostu * Ir išaukština mažuosius.
Alkstancius gerybemis apdovanoja * turtuolius tušciomis paleidžia.
jis ištiese pagalbos ranka savo tarnui Izraeliui, * kad minetu jo gailestlnguma
kaip buvo žadejes musu proteviams - * Abraomui ir jo palikuonims per amžius.
Garbe Dievul Tevui, ir Sunui, ir Šventajai Dvasiai.
KaIp buvo pradžioje dabar ir visados, ir per amžius. Amen.
Priegiesmis. Kas yra toji, kuri ateina lyg kad tekanti aušra, graži kaip menulis, rinktine kaip saule, narsi kaip kariuomene, pasirengusi žygiui?
K. Be gimtosios nuodemes pradetoji Marija.
A. Meiski už mus, kurie šaukiames Tavo pagalbos.
Melskimes.Viešpatie Jezau Kristau, musu Tarpininke pas Teva kuris teikeisi paskirti savo Motina Švenciausiaja Mergele. mums Motina ir Užtareja meldžiame
suteik kad visi, kurie tik ateis pas Tave prašyti Tavo maloniu galetu džiaugtis jas visas per ja gave. Amen.

PABAIGOS MALDOS
Vardan Dievo Tevo...
Tavo apgynimo šaukiames, * šventoji Dievo Gimdytoja! * Musu maldu neatmeski musu reikaluose * bet nuo visokiu pavoju mus visados gelbek * garbingoji ir
palaimintoji Mergele!
K. Nekaltoji Marija. Visu Maloniu Tarpininke (arba prezidiumui atitinkamas kreipinys),
A. Meiski už mus.
K. Šventasis Mykolai ir šventasis Gabrieliau
A. Meiskite už mus.
K. Dangaus Galybes angeliškasis Marijos Legione,
A. Meiskite už mus.
K. Šventasis Jonai krikštytojau
A. Meiski už mus.
K. Šventiejl Petrai ir Pauliau,
A. Meiskite už mus.
Viešpatle Dieve, suteik mums, po Marijos veliava Tau tarnaujantiems tokj dldelj tikejima Tavimi ir pasitikejima ja, kokio reikia, kad Tau laimetume visa pasauli.
Duok mums gyva, artimo meile spinduIiuojanti tikejima kuris padetu mums visa daryti iš tyros Tavo meiles ir visada matyti tave bei tarnauti Tau kiekviename
žmoguje; suteik mums tvirta ir nepajudinama kaip uola tikejimq kad išIaikvtume ramybe ir nesvyruotume gyvenimo varguose, nelalmese ir nepasisekimuose.
Suteik drasu tikejima, jkvepianti mus imtis ir nedelsiant nuveiktl dldžiu darbu Dievo garbei bei sielu išganymui: tikejima, kuris butu musu Legiono Ugnies
Stulpas ir vestu visus drauge - kad ižiebtume visur Dievo Melies ugnj - apšviestume tuos, kurie tuno tamsybese ir gyvena Uksmingame mirties slenyje - kad
ižiebtume uolumo atšaIusiems - gražintume gyvybe patekusiems i nuodemes mirti. Suteik tikejima kuris kreiptu musu žingsnius taikos keliu, kad po šio
gyvenimo kovos visas musu Legionas, neprarades ne vieno iš savuju, galetu susirinkti tavo meiles ir garbes Karalysteje. Amen.
Mirusiu Iegionieriu ir visu mirusiu tikinciuju sielos Dievo gailestingumu tegul ilsisi ramybeje. Amen,
Vardan Dievo Tevo...

NIHIL OBSTAT. Sac. V. Aliulis MIC,
Vilnius, 1992 0921 ad hoc deputatus.
IMPRIMATUR. + Juozas Tunaitis
Vilnius, 1994 01 24 Generalvikaras


