
EL ROSARI



Com es prega el rosari?

1.      Fes el Senyal de la Creu
2.      Prega el Credo
3.      Prega 1 Parenostre
4.      Prega 3 Avemaries
5.      Recita el Glòria
6.      Anuncia el primer rosari del dia
7.      Prega un Parenostre.
8.      Prega 10 Avemaries,    

     mentrestant, medita el misteri
9.       Recita el Glòria
10. Anuncia el següent misteri
11. Fes del punt 7 al 10.
12. Recita les lletanies de  

  la Mare de Déu
13. Acaba amb la Salve

Els misteris del rosariQuè és «exactament» el rosari?
• El rosari és una pregària tradicional catòlica en què es mediten i 

repassen els esdeveniments de la vida de Jesús i de la Mare de Déu. 
• Cadascun d’aquests esdeveniments es diu «misteri».

• Les primeres mencions del rosari daten de l’any 800 i va ser 
instituït per Sant Doménec, encara que hi ha  

  documentació que indica que ja es pregava des de temps  
 molt més antics. 

• El seu nom està vinculat a les roses, ja que cada cop que es  
 resa a Maria és com si se li oferís una flor.

• Sant Joan Pau II va recomanar afegir-hi els misteris de llum.
• Com a sagramental que és, ens ajuda a mantenir-nos units  
 amb Déu.

PARENOSTREPARENOSTRE
Pare nostre, que esteu en el cel:Pare nostre, que esteu en el cel:
Sigui santificat el vostre nom.Sigui santificat el vostre nom.
Vingui a nosaltres el vostre Regne.Vingui a nosaltres el vostre Regne.
Faci’s la vostra voluntat,Faci’s la vostra voluntat,
així en la terra com es fa en el cel.així en la terra com es fa en el cel.
El nostre pa de cada dia,El nostre pa de cada dia,
doneu-nos, Senyor, el dia d’avui.doneu-nos, Senyor, el dia d’avui.
I perdoneu les nostres culpes,I perdoneu les nostres culpes,
així com nosaltres perdonem els nostres deutors.així com nosaltres perdonem els nostres deutors.
I no permeteu que nosaltres caiguem en la temptació,I no permeteu que nosaltres caiguem en la temptació,
ans deslliureu-nos de qualsevol mal.ans deslliureu-nos de qualsevol mal.
  Amén  Amén

AVEMARIAAVEMARIA
Déu vos salve, Maria, plena de gràcia;
Déu vos salve, Maria, plena de gràcia;
el Senyor és amb Vós;el Senyor és amb Vós;
beneïda sou Vós entre totes les dones
beneïda sou Vós entre totes les dones
i beneït és el fruit del vostre sant ventre, Jesús.
i beneït és el fruit del vostre sant ventre, Jesús.Santa Maria, Mare de Déu,Santa Maria, Mare de Déu,
pregueu per nosaltres, pecadors,pregueu per nosaltres, pecadors,
ara i a l’hora de la nostra mort.ara i a l’hora de la nostra mort.
  Amén  Amén



Els misteris del rosari

Lluminosos
Es preguen el dijous
Recullen moments clau del que anomenem «la vida pública de Jesús»

Dolorosos
Es preguen el dimarts i el divendres
Presenta l’entrega humil de Jesús cap a la Creu per a la nostra salvació

Gloriosos
Es preguen el dimecres i el diumenge
Es medita sobre la Resurrecció de Jesús i els seus efectes, a més de la gran figura que és la Mare de Déu

De goig
Es preguen el dilluns i el dissabte 
Recullen els moments de felicitat de la vida de la Verge Maria

L’Anunciació La Visitació El naixement 
de Jesús

La presentació de 
Jesús al temple

El retrobament de 
Jesús al temple

Les noces 
de Canà

L’anunci del 
Regne de Déu

La transfiguració 
de Jesús

L’institució de
l’eucaristia

El baptisme 
de Jesús

La flagel·lació La coronació 
d’espines

Jesús carregant 
la creu

La crucifixió 
i mort de Jesús

La pregària a l’hort 
de Getsemaní

L’Ascensió de 
Jesús al cel

La vinguda de 
l’Esperit Sant a 

Pentecosta

L’Assumpció 
de la Mare de Déu

La coronació de 
Maria com a reina 

de Cel i Terra

La Resurrecció 
de Jesús



Senyor, tingueu pietat
Senyor, tingueu pietat.

Crist, tingueu pietat
Crist, tingueu pietat.

Senyor, tingueu pietat
Senyor, tingueu pietat.

Crist, oïu-nos
Crist, oïu-nos.

Crist, escolteu-nos
Crist, escolteu-nos.

Déu Pare celestial
Tingueu pietat de nosaltres.

Déu Fill, Redemptor del món
Tingueu pietat de nosaltres.

Déu Esperit Sant,
Tingueu pietat de nosaltres.

Santíssima Trinitat, un sol 
Déu.
Tingueu pietat de nosaltres. 

Santa Maria,
Pregueu per nosaltres.

Santa Mare de Déu
Santa Verge de les verges
Mare de Crist
Mare de l’Església
Mare de la misericòrdia
Mare de la divina gràcia
Mare de l’esperança
Mare puríssima
Mare castíssima
Mare virginal
Mare Immaculada
Mare amable
Mare admirable
Mare del bon consell
Mare del Creador
Mare del Salvador
Verge prudentíssima
Verge digna venerable
Verge digna de lloança
Verge poderosa
Verge clement
Verge fidel
Mirall de justícia
Seu de la saviesa

Causa de la nostra alegria
Vas espiritual
Vas honorable
Vas insigne de devoció,
Rosa mística
Torre de David
Torre de marfil
Casa d’or
Arca de l’Aliança
Porta del Cel
Estel del matí
Salut dels malalts
Refugi dels pecadors
Consol dels migrants
Consol dels afligits
Auxili dels cristians
Reina dels àngels
Reina dels patriarques
Reina dels profetes
Reina dels apòstols
Reina dels màrtirs
Reina dels confessors
Reina de les verges
Reina de tots els sants
Reina concebuda sense 
pecat original
Reina assumpta al cel

Reina del Santíssim Rosari
Reina de la família
Reina de la pau

Anyell de Déu, que lleveu el 
pecat del món,
Perdoneu-nos, Senyor.

Anyell de Déu, que lleveu el 
pecat del món,
Escolteu-nos, Senyor.

Anyell de Déu, que lleveu el 
pecat del món,
Tingueu pietat de nosaltres.

Pregueu per nosaltres, 
Santa Mare de Déu,
Perquè siguem dignes de les 
promeses del nostre Senyor 
Jesucrist.

Oració

Senyor Déu nostre, concediu 
als vostres servents gaudir de 
contínua salut d’ànima i cos, i 

per la gloriosa 
intercessió de 
la benaurada 
sempre Verge 
Maria, veure’ns 
lliures de les 

tristeses de la vida 
present i gaudir de 
les alegries eternes. 
Per Crist Senyor 
nostre.

Amén 

Lletanies de la Mare de Déu
Les lletanies són una sèrie de lloances i súpliques ordenades per les quals es prega Déu  
i a la Verge Maria.

SALVESALVE
Déu vos salve

, Reina i Mare de misericòrdia,

Déu vos salve
, Reina i Mare de misericòrdia,

vida, dolcesa i esperança nostra. 

vida, dolcesa i esperança nostra. 

Déu vos salve
, a vós crid

em els desterrats fills  

Déu vos salve
, a vós crid

em els desterrats fills  

d’Eva; a vós s
ospirem, gemint i plorant en aquesta vall 

d’Eva; a vós s
ospirem, gemint i plorant en aquesta vall 

de llàgrimes. Ara doncs, advoca
da nostra, aque

sts ulls 

de llàgrimes. Ara doncs, advoca
da nostra, aque

sts ulls 

vostres, tan misericordiosos
, gireu-los envers nosal-

vostres, tan misericordiosos
, gireu-los envers nosal-

tres;tres;

i després d’aquest exili, mostreu-nos Jesús, fruit 

i després d’aquest exili, mostreu-nos Jesús, fruit 

beneït del vostre sant ventre.

beneït del vostre sant ventre.

Oh clementíssima, Oh pietosa, Oh dolça sempre Verge 

Oh clementíssima, Oh pietosa, Oh dolça sempre Verge 

Maria! Pregueu per nosaltres, santa Mare de Déu,

Maria! Pregueu per nosaltres, santa Mare de Déu,

perquè siguem dignes de les promeses de nostre 

perquè siguem dignes de les promeses de nostre 

Senyor Jesucrist. Amén.
Senyor Jesucrist. Amén.

PARRÒQUIES Montornès
SANT SADURNÍ · MARE DE DÉU DEL CARME

www.parroquiesmontornes.org

COM VIVIM LA FE
ÉS EL QUE SOM


