Tesera Marijine legije
UVODNE MOLITVE
Voditelj: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
Ostali: Amen.
V: Dođi, Duše Sveti, napuni srca svojih vjernika i užezi u njima oganj svoje ljubavi.
Pošalji Duha svojega i postat će.
O: I obnovit ćeš lice zemlje.
V: Pomolimo se!
Bože, Oče naš, izlij na sav svijet darove
Duha Svetoga; što si svojom dobrotom
učinio na početcima Crkve, to i danas izvrši u srcu svojih vjernika. Po Kristu Gospodinu našem.
O: Amen.
V: Otvori, Gospodine, usne moje.
O: I usta će moja navješćivati hvalu tvoju.
V: Bože, u pomoć mi priteci.
O: Gospodine, pohiti da mi pomogneš.
V: Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
O: Kako bijaše na početku, tako i sada, i vazda i u vijeke vjekova. Amen.
Slijedi pet desetki krunice

V: Zdravo Kraljice,
Svi: Majko milosrđa, živote, slasti i ufanje
naše, zdravo! K tebi vapijemo prognani
sinovi Evini. K tebi uzdišemo tugujući i
plačući u ovoj suznoj dolini. Svrni, dakle,
odvjetnice naša, one svoje milostive oči na
nas, te nam poslije ovoga progona pokaži
Isusa, blagoslovljeni plod utrobe svoje. O
blaga, o mila, o slatka Djevice Marijo!
V: Moli za nas sveta Bogorodice,
O: da dostojni postanemo obećanja Kristovih.
V: Pomolimo se!
Bože, čiji nam je Jedinorođeni Sin životom, smrću i uskrsnućem svojim stekao
plaću vječnoga života, dopusti, molimo, da
spominjući ova otajstva u svetoj krunici
Blažene Djevice Marije, nasljedujemo što
sadržavaju i postignemo što obećavaju. Po
istom Kristu Gospodinu našem.
O: Amen.
V: Presveto Srce Isusovo,
O: smiluj nam se!
V: Bezgrješno Srce Marijino,
O: moli za nas!

V:
O:
V:
O:
V:
O:
V:
O:

Sveti Josipe,
moli za nas!
Sveti Ivane Evanđelista,
moli za nas!
Sveti Ljudevitu Marija Montfortski,
moli za nas!
U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
Amen.
CATENA LEGIONIS

Antifona
V: Tko je ta
Svi: koja dolazi kao jutarnja zora, lijepa kao
mjesec, sjajna kao sunce, strašna kao
dobro uređena vojska?
V: Veliča  duša moja Gospodina
O: i klikće duh moj *
u Bogu mome Spasitelju,
V: što pogleda na neznatnost službenice
svoje: *
odsad će me, evo, svi naraštaji zvati blaženom.
O: Jer velika mi djela učini Svesilni, *
sveto je Ime njegovo.

V: Od koljena do koljena dobrota je njegova *
nad onima što se njega boje.
O: Iskaza snagu mišice svoje, *
rasprši oholice umišljene.
V: Silne zbaci s prijestolja, *
a uzvisi neznatne.
O: Gladne napuni dobrima, *
a bogate otpusti prazne.
V: Prihvati Izraela, slugu svojega, *
kako obeća ocima našim:
O: spomenuti se dobrote svoje *
prema Abrahamu i potomstvu njegovu
dovijeka.
V: Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
O: Kako bijaše na početku, tako i sada, i vazda i u vijeke vjekova. Amen.
Antifona
Svi: Tko je ta koja dolazi kao jutarnja zora,
lijepa kao mjesec, sjajna kao sunce, strašna kao dobro uređena vojska?
V: Marijo, bez grijeha začeta,
O: moli za nas koji se tebi utječemo.

V: Pomolimo se!
Gospodine Isuse Kriste, naš posredniče
kod Oca, koji si Blaženu Djevicu Mariju,
svoju Majku, dao također i nama za Majku
i posrednicu kod Tebe, daj milostivo svakome, koji dođe k Tebi tražiti milosrđe, da
ga po njezinu zagovoru primi.
O: Amen.
ZAVRŠNE MOLITVE
V: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
O: Amen.
V: Pod obranu se tvoju utječemo, sveta Bogorodice. Ne odbij nam molbe u potrebama
našim, nego nas od svih pogibli uvijek
oslobodi, Djevice slavna i blagoslovljena.
Zaziv koji odgovara nazivu prezidija.
Izvan prezidijskih sastanaka zaziv glasi:
Bezgrješna Djevice, Posrednice svih
milosti,
O: moli za nas!
V: Sveti arkanđeli Mihaele, Gabrijele i Rafaele,
O: molite za nas!

V: Sve nebeske moći, Marijina anđeoska
legijo,
O: molite za nas!
V: Sveti Ivane Krstitelju,
O: moli za nas!
V: Sveti Petre i Pavle,
O: molite za nas!
Svi:
Podijeli, Gospodine, svima nama, koji Ti
služimo pod Marijinom zastavom, puninu
vjere u Tebe i pouzdanje u nju, kojoj je
dano da pobijedi svijet.
Daj nam živu vjeru prožetu ljubavlju, koja
će nas osposobiti da sva svoja djela vršimo
iz čiste ljubavi prema Tebi, da gledamo
Tebe i služimo Tebi u svojim bližnjima;
vjeru čvrstu i nepokolebivu kao hridinu,
koja će nas učiniti mirnima i neustrašivima
u svim križevima, mukama i protivštinama
života.
Daj nam vjeru neustrašivu koja će nas
nadahnuti da poduzmemo i dovršimo, bez
oklijevanja, velike stvari za Tvoju slavu i
za spas dušâ;

vjeru koja će biti kao ognjeni stup naše
Legije, da nas ujedinjene predvodi, da
užiže svagdje oganj božanske ljubavi, da
rasvijetli one koji se nalaze u tami i sjeni
smrti, da raspali one koji su mlaki, da
povrati život onima koji su mrtvi po
grijehu.
Vjeru koja će nas same voditi putem mira,
tako da, kada prođe borba ovoga života,
naša Legija opet može biti zajedno, a da ne
izgubi ni jednoga, u Kraljevstvu Tvoje
ljubavi i slave. Amen.
V: Neka duše naših pokojnih legionara i svih
vjernih mrtvih počivaju u miru. Amen.

Slijedi svećenički blagoslov odnosno, ako
nema svećenika:
U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen.
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