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MERYEM ANA LEJYONU

ACILIS DUALARI

Peder, Ogul ve Kutsal Ruh adina. Amin.
Kutsal Ruh; imanliiarin ruhunu öyle
doldur ki, Senin sevginin atesi ile
tutussunlar.
- Ya Rab, Ruh'unu gönder
- Dünyanin yüzünü yenilesin.
Dua Edelim
Ulu Tanri, Sen ki Kutsal Ruh'un nuru ile
imanlilarin Kalbini aydinlattin, O'nun
tesellilerinden asla mahrum Kalmaniamizi
ve ayni Ruh'la iyi olandan daima tat
almamizi sagla. Rabbimiz Mesih Isa
araciligi ile. Amin.

- Ey Rab, dudaklarimi aç!
- Ve agzim Sana övgüler duyursun.
- Ey Tanrim, bana yardim et!
- Ya Rabbi, imdadimiza yetis!
- Peder, Ogul ve Kutsal Ruh'a San ve
seref olsun.
- Ezelde oldugu gibi, simdi, ve her
zaman ve ebediyete kadar. Amin.
(Devaminda tesbifi duasinrn bes onlugu. )
Selam Size Kralice, sefkat Annesi;
hayatimiz, tatlilik ve ümidimiz, selam
Size! Bizler, Havva'nin sürgündeki
ogullari, Size siginiyoruz. Bu gözyasi
vadisinde aglayip sizlayan bizler,
hasretinizi cekiyoruz. Ey Yardimcimiz, o
merhametli gözlerinizi bize çevirin ve bu
sürgün yerinden sonra ey merhametli,
sefkatli ve tatli bakire Meryem, bizi
rahminizin kutsal meyvesi Isa'ya
kavusturun!
- Tanri'nin kutsal Annesi, bizler için dua
edin!
- Böylece Mesih Isanin vaatlerine layik
olabilelim.
Dua Edelim
Tanri Efendimiz, Oglun hayati, ölümü ve
dirilisi ile bizlere ebedi esenleme sagladi.
Sen de, Rabbimiz Mesih Isa adina,
yasamimizi, söyledigimiz Kutsal Tespih
ciuasinin sirlarina uygun kilmamizi ve
onun içerdigi vaatlere erisebilmemizi
sagla! Amin.
- Isa'nin Kutsal Kalbi,
- Bize merhamet et!
- Meryen Ana'nin lekesiz kalbi,
- Bizim için dua et!
- Aziz Yusuf,
- Bizim icin dua et!
- Aziz Yuhanna,
- Bizim icin dua et!
- Montfort'lu Aziz Louis-Marie
- Bizim icin dua et!
Peder, Ogul ve Kutsal Ruh adina. Amin.

LEJYONUN ZINCIRI

Nakarat. Safak gibi ilerleyen, ay kadar
güzel, günes gibi parlayan, savasa hazir
bir ordu kadar ürkütücü olan O, Kimdir?
Ruhum Rabbimi yüceltir.
Benligim Kurtarici Tanrim sayesinde
sevinçle cosar. O, alçak gönüllü
hiznietkarina egildi; bundan böyle
tüm kusaklar beni mutlu sayacak.
Güçlü benim için harikalar yapti. Onun
adi kutsaldir.
Sevgisi, kendisinden korkanlara,
kusaktan kusaga uzanir.
Kolunun gücü He güzellikler yayar.
Kibirlileri tahtlarindan indirir, alçak
gönüllüleri yüceltir.
Aclari iyilikleri He doyurur,
varliklilari ise elleri bos geri çevirir.
Hizmetkâri Israil'i yüceltir, onun
kendisine olan askini ve
Ibrahim ve soyunun ugruna atalarimiza
verilen sözü ilelebed hatirlar.
Peder'e, Ogul'a ve Kutsal Ruh'a san ve
seref olsun;
ezelde oldugu gibi, simdi, her zaman ve
ebediyete kadar: Amin.
Nakarat. Safak gibi ilerleyen, ay kadar
güzel, günes gibi parlayan, savasa hazir
bir ordu kadar ürkütücü olan O, kimdir?
- Ey lekesiz Meryem
- Yardimini isteyen bizler icin dua ediniz.
Dua Edelim
Rabbimiz Mesih Isa, Peder'le
irtibatimizda araci olan Sen ki, annen,
niiitlu Bakire'nin Annemiz olmasini ve
Seninle irtibatlarimizda araci olmasini
îstedin. Senden lutuf dileyenlere bunu
O'nun araciligi He elde etmelerinin
sevincini kendilerine bahset. Amin.

SON DUALAR

Peder, Ooul ve Kutsal Ruh adma. Amin.
Allahm aziz Annesi, himayenize
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sionyoruz. Ey san ve serefle
taktislenmis Bakire, her ifitiyacimizda
Size bayuran bizlerin dualarivii geri
çevirmeyin ve bizi karsisincla
buluncluoumuz tüm tehlikelerden
komyunuz.
- Tüm nimetlerin aracisi Lekesiz
Meryem
(veya toplulugun kullandgi özel bir stfat) 
- Bizim icin clua ediniz.
- Aziz Mikael ve Aziz Gabriel
- Bizim icin clua ediniz.
- GbIderin Jbplulu6u, Meryemin Melelder Lej'yonu
- Bizim icin clua ediniz.
- Vattizci Aziz Yahya
- Bizim icin clua ediniz.
- Aziz Petrus ve Pavlus
- Bizim icin clua ediniz.
Rabbimiz, Meryem'in sancagi altinda
hizimet veren bizlere, Dünyayiyenmenin teminati olari Sanaiman
ve Ona güven dolulugunu bizlere
bahs eyle.
Bize, Sana karsi ari bir sevgiden ve
hemcinslerimizde daima Seni görmeyi
ve Sana hizmet etmeyi
amaçlamaktan ve eylemierimizi
tamamlamak için yardimseverlikten
kaynaolanan canli bir iman ver
Öyle bir iman ki, hayatin aldatmacalari
mesgaleleri, haçlari arasinda,
sayesinde sakin ve sabatli
kalabilelim, bir kaya gibi saglam ve
sarsilmaz olsun.
Öyle bir iman ki, cesur olsun ve Allah
ve ruhlarin esenlenmesi için tereddüt
etmeden ele alip tamamlayacagimiz
isler hakkinda bize ilham kaynagi
olsun.
Öyle bir iman ki, ileri yürüyüsümüzde
bizi birlesik, olarak ilerletecek,
Heryerde ilahi sevginin mesalesini
yakacak,
Ölümün koyu karanliginda oturanlari
aydinlatacak,
Mutedilleri alevlendirecek, günahin
ölümüne gömülü bulunanlari yasamaçagiracak, Lejyonumuzun atesten
sütunu olsun.
Öyle bir iman ki, adimlarimizi baris
yolunda ileretsin, Oyle ki bu
Dünyadaki yasam mücadelesinde ve
üyelerimizin bir tanesinin bile
kaybolma acisini tatmadan Senin
saninin ve Sevgi Kiralliginin içinde
Lejyonumuz toplanabilsin. Amin
Ölmüs olan tüm Lejyonerlerimizin ve
aramizdan ayrilmis bulunan bütün
ruhlari, Ailahin merhameti ile huzur
içinde yatsinlar. Amin(Bir rahip hazir bulunuyorsa, takdis eder.)Peder, Ogul ve Kutsal Ruh adina. Amin.

Permissu Ordinarii Vic. Apost. Costantinopolitani
- Turchiae die 20th Sept 2001


