
Ave, Regina caelorum,
Ave, Domina Angelorum:
Salve, radix, salve, porta,

Ex qua mundo lux est orta:
Gaude, Virgo gloriosa,
Super omnes speciosa,
Vale, o valde decora,

Et pro nobis Christum exora.



ROOSIPÄRG

Katoliku kirik on Roosipärja praegusel kujul saanud imelisel viisil 1214. 
aastal, mil Jumalaema ilmutas end Pühale Dominicusele 

ja õpetas teda Roosipärga palvetama.

Roosipärg on kahe palve - hääle (mõttepalve) ja meditatsiooni ühendus. 

1. ALUSTA RISTIL
Isa ja Poja (+ ristimärk) ja Püha Vaimu nimel. Aamen.

Alguspalve (Usutunnistus): 
Mina usun Jumalasse, kõigeväelisesse Isasse, taeva ja maa Loojasse.
Ja Jeesusesse Kristusesse, tema ainsasse Pojasse, meie Issandasse, 

kes on saadud Pühast Vaimust, ilmale toodud Neitsi Maarjast, 
kannatanud Pontius Pilaatuse ajal, risti löödud, surnud ja maetud, alla 

läinud surmavalda, kolmandal päeval üles tõusnud surnuist, läinud 
taevasse, istub oma kõigeväelise Isa paremal käel; 
sealt ta tuleb kohut mõistma elavate ja surnute üle. 

Mina usun Pühasse Vaimusse, püha katolikku kirikut, pühakute osadust, 
pattude andeksandmist, ihu ülestõusmist ja igavest elu. Aamen

 
2. Üksikul (suurel) helmel

Keskendu sellele, et palve on suunatud Jumal Isale.
Meie Isa, kes Sa oled taevas, pühitsetud olgu Sinu nimi;

Sinu riik tulgu; Sinu tahtmine sündigu nagu taevas nõnda ka maa peal.
Meie igapäevast leiba anna meile tänapäev; 

ja anna meile andeks meie võlad, 
nagu meiegi andeks anname oma võlglastele; 

ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast.
( Sest Sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti.) Aamen

 
3. Kolmel väiksel helmel 

(1. Usu tugevnemiseks, 2. Lootuse äratamiseks, 3. Armastuse süttimiseks.) 
Ole tervitatud, Maarja, täis armu, Issand on Sinuga, 

Õnnistatud oled Sa naiste seas ja õnnistatud on Sinu ihu vili Jeesus.
Püha Maarja, Jumala Ema, palu meie, patuste eest, 

nüüd ja meie surmatunnil. Aamen 



4. Kolme ”Ole tervitatud...” lõpuks ülistus
Au olgu Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule. 

Nõnda kui alguses oli, nüüdki on ja jääb igavesest ajast igavesti. Aamen

5. Üksikul (suurel) helmel 
Maini saladus, mille järel väike vaikne paus, et süveneda mõttesse. Kui soovid,  

lisa enne jätkamist oma palve (eestpalve).
Meie Isa, ...

6. Kümnel väiksel helmel (dekaad)
Ole tervitatud Maarja ...

Palvete ajal mõtiskle saladuse üle.

7. Dekaadi lõpetuseks
Au olgu Isale ... 

ja võib lisada Neitsi Maarja poolt Fatima ilmutuses soovitatud palve:
Issand Jeesus, anna meile andeks meie võlad 

ja päästa meid põrgutulest, juhata taevasse kõik hinged,
eriti aga need, kes Sinu armu kõige enam vajavad. Aamen

Korda kohad 5. - 7. kuni oled teinud ringi peale.

8. LÕPETA ÜHENDAVAL OSAL
Ole tervitatud, Kuninganna, Halastuse Ema,

meie elu, meie rõõm ja me lootus, ole tervitatud.
Sind palume meie, pagendatud Eeva lapsed;
Sinu poole hüüame nuttes siin pisarate orus.

Pööra nüüd Sina, meie eestkostja, oma halastavad silmad meie poole,
ning Jeesust, oma ihu õnnistatud vilja, meile pärast maist vangipõlve näita.

Oo püha, oo vaga, Oo helde neitsi Maarja.

(Palu meie eest, püha Jumalasünnitaja,
et me Kristuse tõotuste vääriliseks tuleksime.)

Isa ja Poja (+) ja Püha Vaimu nimel. Aamen.   



Esmasp. ja laup. rõõmurikkad saladused

1. Ingli kuulutus Neitsi Maarjale (Lk 1:28, 31, 38)
Tema juurde tulles ütles Gabriel: ”Rõõmusta, sa armuleidnu! 
Issand on sinuga!” Ja vaata, sa jääd lapseootele ja tood ilmale 
poja ja paned talle nimeks Jeesus. Aga Maarja ütles: ”Vaata, siin 
on Issanda teenija, sündigu mulle sinu sõna järgi!”

2. Neitsi Maarja külaskäik Eliisabeti juurde (Lk 1:42-44)
(Eliisabet) hüüdis suure häälega: ”Õnnistatud oled sina naiste 
seas ja õnnistatud on sinu ihu vili! Miks saab mulle osaks, et mu 
Issanda ema tuleb minu juurde? Sest vaata, kui su tervituse hääl 
mu kõrvu kostis, hüppas lapsuke mu ihus rõõmu pärast.”

3. Jeesuse sündimine (Lk 2:6-7)
Aga nende sealoleku aegu said päevad täis ja Maarja pidi 
sünnitama. Ta tõi ilmale oma esimese poja ning mähkis ta 
mähkmetesse ja asetas sõime, sest nende jaoks polnud majas 
kohta.

4. Jeesuse esitlemine templis (Lk 2:22, 34-35)
Ja kui nende puhastuspäevad Moosese Seaduse järgi said täis, 
viisid nad lapse üles Jeruusalemma, et teda seada Issanda ette,... 
Ja Siimeon õnnistas neid ja ütles Maarjale, tema emale: ”Vaata, 
see laps on seatud languseks ja tõusuks paljudele Iisraelis ja 
tähiseks, mille vastu räägitakse - ja sinu endagi hinge läbistab 
mõõk -, et tuleksid ilmsiks paljude südamete mõtted.”

5. Jeesuse leidmine templist (Lk 2:46,51)
Kolme päeva pärast sündis, et nad leidsid Jeesuse pühakojas 
istumas õpetajate keskel neid kuulamas ja küsitlemas. Jeesus läks 
koos nendega ja tuli Naatsaretti ning oli neile allaheitlik.



Teisip. ja reede valurikkad saladused

1. Jeesuse kannatused Getsemani aias (Lk 22:42, 44)
”Isa, kui sa tahad, võta see karikas minult ära! Ometi ärgu 
sündigu minu tahtmine, vaid sinu oma!” Ja raskesti heideldes 
palvetas ta veelgi pingsamalt, ja ta higi muutus nagu maha 
tilkuvateks verepiiskadeks.

2. Jeesuse piitsutamine (Mt 27:26)
Siis ta laskis neile vabaks Barabase, Jeesust aga laskis piitsutada 
ja andis ta risti lüüa.

3. Jeesuse kroonimine kibuvitsakrooniga (Mt 27:29-30)
Ja pununud kibuvitstest pärja, panid selle talle pähe ja pilliroo ta 
paremasse kätte ja tema ette põlvili heites teotasid teda: ”Tervist, 
juutide kuningas!” Ja nad sülitasid ta peale ja võtsid pilliroo ning 
lõid talle pähe.

4. Jeesus kannab risti (Mt 27:31; Lk 23:26)
Ja kui nad olid teda küllalt teotanud, tõmbasid nad tal mantli 
seljast ja riietasid Jeesuse ta oma rõivastesse ja viisid ta ära 
ristilöömiseks. Kuid teda ära viies said nad kätte kellegi Siimona 
Küreenest, kes oli maalt linna tulemas, ja panid risti tema selga, 
et ta kannaks seda Jeesuse järel.

5. Jeesus sureb ristil (Lk 23:33-34, 44, 46)
Ja kui nad tulid sinna paika, mida hüütakse Pealuuks, siis nad 
lõid Jeesuse sinna risti... Aga Jeesus ütles: ”Isa, anna neile 
andeks, sest nad ei tea, mida nad teevad!” Ja umbes keskpäeva 
paiku tuli pimedus üle terve maa kuni kella kolmeni peale lõunat, 
Ja Jeesus hüüdis valju häälega: ”Isa, sinu kätte ma annan oma 
vaimu!” Seda öeldes heitis ta hinge.



Neljap. valgusküllased saladused

1. Jeesuse ristimine Jordanis (Mt 3:13, 16)
Siis tuli Jeesus Galileast Jordani äärde, et lasta ennast Johannesel 
ristida. Kui nüüd Jeesus oli ristitud, tuli ta kohe veest välja. Ja 
vaata, taevad avanesid ning ta nägi, kuidas Jumala Vaim laskus 
otsekui tuvi ja tuli tema peale.

2. Jeesus ilmutab end Kaanas (Jh 2:7-8)
Jeesus ütles neile: ”Täitke anumad veega!” Ja nad täitsid need 
ääretasa. Ja ta ütles neile: ”Ammutage nüüd ja viige 
pulmavanemale!”

3. Jeesus kuulutab Jumalariiki (Mk 1:15)
”Aeg on täis saanud ja Jumala riik on lähedal. Parandage meelt ja 
uskuge evangeeliumisse!” 

4. Jeesus muudetakse apostlite nähes (Mt 17: 1-2)
Kuue päeva pärast võttis Jeesus kaasa Peetruse ja Jaakobuse ja 
tema venna Johannese ning viis nad kõrgele mäele üksindusse. Ja 
ta muudeti nende ees; ta pale säras otsekui päike, ta rõivad said 
valgeks otsekui valgus.

5. Jeesus seab Armulaua (Mt 26:26-28)
Aga kui nad sõid, võttis Jeesus leiva, õnnistas ja murdis ja ütles 
jüngritele andes: ”Võtke, sööge, see on minu ihu!” Ja ta võttis 
karika, tänas, andis selle neile ja ütles: ”Jooge kõik selle seest, 
sest see on minu lepinguveri, mis valatakse paljude eest pattude 
andeksandmiseks!”



Kolmap. ja laup. aurikkad saladused

1. Jeesuse ülestõusmine (Mk 16:4-6)
Ja üles vaadates nägid nad, et kivi oli ära veeretatud. Aga see oli 
väga suur. Ja hauakambrisse minnes nad nägid paremal pool 
istumas noorukit, riietatud pikka valgesse kuube. Ja neil hakkas 
hirm. Aga nooruk ütles neile: ”Ärge kartke! Te otsite ristilöödud 
Jeesust, Naatsaretlast. Ta on üles äratatud, teda ei ole siin. Näe, 
siin on paik, kuhu ta pandi!”

2. Jeesuse taevasseminek (Mk 16:19)
Kui Issand Jeesus oli nendega rääkinud, võeti ta üles taevasse ja 
ta istus Jumala paremale käele.

3. Püha Vaimu saatmine (Ap 2:3-4)
Ja nad nägid otsekui hargnevaid tulekeeli, mis laskusid iga üksiku 
peale nende seas. Ja nad kõik täideti Püha Vaimuga ning hakkasid 
rääkima teisi keeli, nõnda nagu Vaim neile andis rääkida.

4. Neitsi Maarja taevassevõtmine (Ül 2:10; 4:7; Jdt 15:9)
Mu kallim räägib ja ütleb mulle: ”Tõuse, mu kullake, mu iludus, 
ja tule!” Sa oled täiuslikult ilus, mu kullake, ja sul pole ühtegi 
viga! Sina oled Iisraeli kõrgus, sina oled Iisraeli suur au, sina oled 
meie soo suur kiitlemine.

5. Neitsi Maarja kroonimine taeva ja maa kuningannaks (Ilm 
12:1)
Suur tunnustäht sai nähtavaks taevas: naine, riietatud päikesesse, 
ning kuu tema jalge all, ning pärg kaheteistkümnest tähest tema 
peas.




