МОЛИТВИ ЛЕГІОНУ МАРІЇ
ВСТУПНІ МОЛИТВИ
C. В ім’я Отця, і Сина, і Святого Духа. Р. Амінь.
Прийди, Святий Духу, наповни серця Твоїх вірних і запали в них вогонь Твоєї любові.
С. Зішли Духа Твого і повстане життя.
Р. І відновиш обличчя Землі.
С. Молімося. Боже, наш Отче, Ти зіслав Святого Духа на Свою Церкву, щоб розпочати
проголошення Євангелії. Зішли і зараз дари Твого Святого Духа на цілий світ, щоб через серця всіх
вірних Він продовжував свою справу. Через Христа, Господа нашого. Р. Амінь.
С. Господи, відкрий мої уста.
Р. А мій язик звіщатиме Твою славу.
С. Боже, прийди мені на допомогу.
Р. Господи, поспіши мені на порятунок.
С. Слава Отцю, і Сину, і Святому Духу.
Р. І нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
Слідує одна з частин Розарія.
С. Слався, Царице,
Р. Мати Милосердя! Життя, насолодо і надіє наша, слався! Ми до Тебе взиваємо, вигнанці, нащадки
Єви; по Тобі зітхаємо, сумуємо і плачемо у цій сліз долині. Тому, Діво Маріє, Заступнице наша,
просимо, зверни на нас милосердні очі, а Ісуса, благословенний плід лона Твого, покажи нам по
цьому вигнанні. О ласкава, о милосердна, о солодка Діво Маріє!
С. Молися за нас, Пресвята Богородице Діво.
Р. Щоб ми удостоїлись обітниць Христових.
С. Молімося. Боже, Твій Єдинородний Син, своїм життям, смертю й воскресінням заслужив нам
вічне спасіння, вчини, щоб ми, розважаючи над таємницями Розарія Пресвятої Діви Марії,
наслідували те, що вони означають і отримали те, що вони обіцяють. Через Христа, Господа
нашого.
Р. Амінь.
С. Найсвятіше Серце Ісуса
Р. Помилуй нас.
С. Непорочне Серце Марії
Р. Молись за нас.
С. Святий Йосифе
Р. Молись за нас.
С. Святий Йоане Євангелисте
Р. Молись за нас.
С. Святий Людовіку Маріє де Монтфорт Р. Молись за нас.
C. В ім’я Отця, і Сина, і Святого Духа.
Р. Амінь.
CATENA LEGIONIS - ЛАНЦЮГ ЛЕГІОНУ
Антифон: С. Хто це, Р. що наче рання зоря сходить, гарна, мов місяць, ясна, мов сонце, страшна,
мов військові загони з прапорами?
С. + Величає душа моя Господа,
Р. І дух мій радіє в Бозі, Спасі моїм,
С. Бо Він зглянувся на покору слугині своєї; ось бо віднині ублажатимуть мене всі роди.
Р. Велике бо вчинив мені Всемогутній, і святе Його ім’я.
С. Милосердя Його з роду в рід на тих, які страхаються Його.
Р. Він виявив потугу рамени свого, розвіяв гордих у задумах їхніх сердець.
С. Скинув могутніх з престолів, підняв угору смиренних;
Р. Наситив благами голодних, багатих же відіслав з порожніми руками.
С. Він пригорнув Ізраїля, слугу свого, згадавши своє милосердя,
Р. Як обіцяв був батькам нашим – Авраамові і його потомству повіки.
С. Слава Отцю, і Сину, і Святому Духу,
Р. І нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
Антифон: С. Хто це, Р. що наче рання зоря сходить, гарна, мов місяць, ясна, мов сонце, страшна,
мов військові загони з прапорами?
С. О Маріє, без гріха первородного зачата.

Р. Молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
С. Молімося. Господи Ісусе Христе, наш Посереднику в Отця, котрий Пресвяту Діву Марію, свою
Матір, дав нам за Матір, а також вчинив її Посередницею між нами і Тобою, дозволь, щоб кожен,
хто звертається до Тебе, прохаючи Твоїх благодатей, отримав усе за її посередництвом.
Р. Амінь.
МОЛИТВИ НА ЗАКІНЧЕННЯ
C. В ім’я Отця, і Сина, і Святого Духа. Р. Амінь.
С. Під Твою милість прибігаємо, Пресвята Богородице Діво. Молитвами нашими в скорботах не
погорди, але від бід нас захисти, єдина чиста й благословенна.
С. Непорочна Діво Маріє, Посереднице всіх благодатей (або інший, властивий Президіуму, заклик)
Р. Молись за нас.
С. Святий Михаїле і Святий Гавриїле
Р. Моліться за нас.
С. Воїнства небесні, Легіоне Ангелів Марії
Р. Моліться за нас.
С. Святий Йоане Хрестителю
Р. Молись за нас.
С. Святі Петре й Павле
Р. Моліться за нас.
Господи, обдаруй всіх нас, що служимо під знаменом Пресвятої Діви Марії, такою великою вірою в
Тебе і такою довірою до Богородиці, що можуть здобути світ для Тебе. Дай нам живу віру,
розпалену любов’ю, щоб ми вміли чинити все заради чистої любові до Тебе, а також бачити Тебе й
служити Тобі в наших ближніх. Дай нам сильну й непорушну віру, щоб ми в ній вистояли
непохитні і міцні серед хрестів, труднощів і всіх невдач, які несе життя. Дай нам віру сміливу, яка б
надихала нас виконувати без зволікання великі завдання на Славу Божу і для спасіння душ. Дай нам
таку віру, яка стане Вогненним Стовпом нашого Легіону. Нехай вона єднає і веде вперед наш
Легіон, а також усюди запалює вогонь Божої любові. Нехай освітлює занурених в темряву і морок
смерті. Нехай розпалює байдужих і оживляє тих, які перебувають у смерті гріха. Дай нам віру, яка
скерує наші кроки на шлях миру. Вчини, щоб наш Легіон, після великого змагання нашого життя,
без жодних втрат потрапив у Царство Твоєї Любові і Слави. Амінь.
С. Нехай душі померлих легіонерів і душі всіх померлих вірних через милосердя Боже спочивають
у мирі. Р. Амінь.
С. В ім’я Отця, і Сина, і Святого Духа. Р. Амінь.
Друкується за дозволом церковної влади

