A Santa Sé

VIAGEM APOSTÓLICA DO PAPA JOÃO PAULO II A LOURDES
[14-15 DE AGOSTO DE 1983]RECITAÇÃO DO ROSÁRIOMEDITAÇÕES

DO SANTO PADRE

SOBRE OS MISTÉRIOS GLORIOSOSGruta de Lourdes
Domingo, 14 de Agosto de 1983 Com a simplicidade e o fervor de Santa Bernadette, recitemos o nosso
rosário!PRIMEIRA DEZENA: para honrar a Ressurreição do Senhor Jesus— Louvemos a Mãe do Vencedor da morte e
do pecado.— Com ela, louvemos a Cristo ressuscitado.— Peçamos que Maria confirme a fé das comunidades cristãs da
França e do mundo inteiro.SEGUNDA DEZENA: para honrar a Exaltação de Cristo na Glória Divina, o mistério da
Ascensão.— Rejubilemo-nos com Nossa Senhora pela glorificação celeste do seu Filho.'— Louvemos a Cristo, novo
Adão, por ter reaberto aos homens um destino de imortalidade e de vida com Deus.— Confiemos a Maria os homens e
os povos que perderam, ou ignoram ou combatem a esperança cristã.TERCEIRA DEZENA: para honrar o

Acontecimento do Pentecostes.— Louvemos a Maria, em quem o Espírito Santo fez nascer o Redentor do
mundo.— Louvemos a Jesus por ter enviado o seu Espírito aos primeiros discípulos, como O dá a estes de
hoje.— Supliquemos a Maria, perfeitamente fiel ao Espírito, que suscite esta mesma fidelidade nos responsáveis e nos
membros da Igreja.QUARTA DEZENA: para honrar a Assunção da Virgem Maria.— Louvemos a Maria de Nazaré,
Maria de Belém, da Apresentação no Templo, de Caná, do Calvário e do Cenáculo: ela foi glorificada directamente na
sua alma e no seu corpo.— Agradeçamos a Jesus que tornou a sua Mãe participante na sua vida de
Ressuscitado.— Peçamos a Maria que nos dê a alegria, a esperança do reencontro.QUINTA DEZENA: para honrar a

Coroação de Nossa Senhora.— Saudemos, com toda a Tradição, Maria" que participa na realeza espiritual de Cristo
Redentor.— Bendigamos a Jesus por ter associado a sua Mãe à extensão do seu Reino!ÓMãe da Igreja, ó Rainha do
universo, nós Te pedimos, estenda sobre toda a terra a maternal protecção!
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