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KUTSAL TESPİHİN KRALİÇESİNE YALVARIŞ

Peder, Oğul ve Kutsal Ruh’un adına. Amin.
Ey Zaferlerin Yüce Kraliçesi,
Gökyüzünün ve yeryüzünün Kraliçesi!
Senin adınla gökler sevinir, derinlikler titrer!
Tespihin şanlı Kraliçesi,
biz senin sadık evlatların,
bu özel gününde toplandık
ve sana güvenen çocukların olarak
kalbimizin duygularını sana açıyoruz
ve sorunlarımızı sana bildiriyoruz.
Kraliçe olarak oturduğun Merhamet Tahtından,
ey Meryem, bize, ailelerimize, Türkiye’ye, Avrupa’ya
ve tüm dünyaya merhametli bakışlarını çevir.
Yaşamımızı zorlaştıran dertlerimize acı.
Bak Anne, ve ruhlarımızın,
bedenlerimizin karşılaştığı birçok tehlikeyi,
acıyı, derdi, gör.
Ey Anne, ilahi Oğlundan bizim için merhamet dile
ve günahkarların kalbini hoşgörün ile kazan.
Onlar bizim kardeşlerimiz ve senin evlatlarındır,
sevgili İsa’nın kanına mal oldular
ve senin çok duygusal Kalbini üzüyorlar.
Barış ve Af Kraliçesi olan Sen, kendini olduğun gibi göster.

Selam sana, Allah'ın en sevgili kulu Meryem,
Rab seninledir;
kadınların en mübareği sensin
ve mütbarektir senin evladın İsa.
Aziz Meryem, Allah’ın Annesi,
biz günahkarlar için
şimdi ve ölüm saatimizde dua eyle.
Amin.

Gerçekten de, ilk bizler,
senin evlatların olmamıza rağmen,
işlediğimiz günahlarla İsa’yı kalbimizde
tekrar haça geriyoruz ve kalbini yeniden hançerliyoruz.
İtiraf ediyoruz: en acımasız cezaları hak ediyoruz!
Fakat Meryem, sen hatırla ki Golgota tepesinde,

ölmekte olan Kurtarıcının ilahi kanı vasıtasıyla
yapılan antlaşmayı duydun:
Seni Annemiz, günahkarların Annesi ilan ediyordu.
O halde Annemiz olarak,
bizim Avukatımız, ümidimizsin.
Ve biz ağlayarak,
yalvaran kollarımızı sana doğru uzatıyoruz
ve senden MERHAMET diliyoruz.
Ey iyi Anne, bize ruhlarımıza,
ailelerimize, akrabalarımıza, arkadaşlarımıza,
ölülerimize ve özellikle düşmanlarımıza,
ve kendilerini Hıristiyan sayan
ve Oğlunun sevgili kalbini üzen
birçok kişiye merhamet et!
Bugün, bölünmüş ülkelerin,
tüm Avrupa ve tüm dünyanın pişman olup
senin Kalbine dönmeleri için,
sana merhamet et diye yalvarıyoruz.
Herkese MERHAMET et,
Ey MERHAMET ANNESİ!
SELAM SANA…
Meryem, iyi niyetinle arzularımızı gerçekleştir!
İsa tüm lütuflarının ve merhametinin hazinesini
senin ellerine teslim etti.
Sen taç giymiş Kraliçe,
tüm Meleklerin önünde ebedi şanınla parlıyorsun
ve Oğlunun sağında oturuyorsun.
Senin hükümdarlığın tüm gökleri,
tüm dünyayı kaplar
ve tüm yaratıklar sana boyun eğer.
Sen lütufta her şeye kadirsin,
bu sebepten bize yardım edebilirsin.
Hayırsız ve korumana layık olmayan
evlatların olduğumuz için,
bize yardımcı olmak istemezsen
kime baş vuracağımızı bilemeyeceğiz.
Ana kalbin biz, evlatlarının kaybolmasına
izin vermeyecektir.
Dizlerinin üzerinde gördüğümüz Çocuk
ve elinde görünen Mistik tespih
dualarımızı duyacağına güven veriyorlar.
Biz de sana tam olarak güveniyoruz
ve kendilerini şefkatli annelerine emanet eden
zayıf çocuklar gibi kendimizi
annelerin en şefkatlisinin ellerine emanet ediyoruz
ve senden çok arzu ettiğimiz lütufları bekliyoruz.
SELAM SANA…

Şimdi Kraliçe,
senden bu çok özel günde bizden esirgeyemeyeceğin
bir son lütuf daha istiyoruz.
Bize devamlı olarak
sevgini ver ve anne kutsamanı bizden eksik etme.
Bizi takdis edene kadar
senden ayrılmayacağız.
Meryem, şu anda Papa Hazretlerini kutsa.
Tacının şanına, Tespihinin Zaferlerine,
Ey Zaferlerin Kraliçesi, Annemiz şunu da ekle:
tüm insanlığa barışı ver,
dinin zaferini sağla.
Episkoposlarımızı, Rahiplerimizi ve özellikle
sana tespih duası ile bağlı Pompei Kilisenin üyeleri kutsa.
Kutsal Tespih duasını yayanları takdis et.
Ey Meryem’in kutsanmış Tespihi,
sen bizi Allah’a bağlayan tatlı bir zincirsin,
meleklere bağlayan sevgisin,
cehennemin saldırılarına karşı koyan kurtarıcı kulesin,
fırtınalarda sığındığımız limansın,
biz artık seni hiç bırakmayacağız.
Sen ölüm saatimizde bize teselli olacaksın;
sönen yaşamın son öpücüğü sana verilecektir.
Dudaklarımızın söyleyeceği son kelime ise,
Tespihin Sevgili Kraliçesi, sevgili Annemiz,
günahkarların Sığınağı,
üzgün olanların Tesellicisi, Sensin.
Her yerde,
gökte ve yerde,
şimdi ve ebediyen,
kutsanasın.
AMİN.

