
Novena Bunda Rosario (GN50)| Mulai 28 Sept – 
6 Oktober 2022 
 
Bunda Maria yang terkasih, lihatlah aku, anakmu, dalam 
doa di kakimu. 
 
Terimalah Rosario Suci ini, yang saya persembahkan 
kepadamu sesuai dengan permintaanmu di Fatima, 
sebagai bukti cinta lembutku kepadamu, untuk niat hati 
kudus Yesus, sebagai penebusan atas pelanggaran yang 
dilakukan terhadap hatimu yang tak bernoda, dan untuk 
bantuan khusus ini yang saya minta dengan sungguh-
sungguh dalam novena ini (sebutkan permintaan pribadi 
Anda di sini. Ujud Umum: Mohon perdamaian 
dunia) 
 
Saya mohon kepadamu untuk menyampaikan 
permohonan ini kepada Putra Ilahimu. 
 
Jika engkau berdoa untukku, saya tahu bahwa Dia tidak 
akan menolak untuk menjawab. 
 
Saya tahu, Bunda terkasih, bahwa engkau ingin saya 
mencari Kehendak Tuhan yang suci mengenai 
permintaan saya ini. 
 
Jika apa yang saya minta tidak dikabulkan, berdoalah 
agar saya menerima apa yang akan lebih bermanfaat 
bagi jiwaku. 
 
Saya menawarkan kepadamu rosario spiritual ini karena 
saya mencintaimu. 
 



Saya menaruh semua kepercayaan saya padamu, karena 
doamu di hadapan Tuhan adalah yang paling kuat. 
 
Demi kemuliaan Allah yang lebih besar dan demi Yesus, 
Putra-Mu yang terkasih, dengarkan dan kabulkan doaku. 
Hati Maria yang lembut, jadilah penyelamatku. 
 
(Sekarang berdoa Rosario.) 
 
Doa Penutup 
 
Akhiri Rosario dengan Salam, Ratu Suci 
Salam ya Ratu, Bunda Belas Kasih, hidup, hiburan dan 
harapan kami. Kami semua memanjatkan permohonan, 
kami amat susah, mengeluh dan mengesah, dalam 
lembah duka ini. Ya Ibunda, ya Pelindung kami, 
limpahkanlah kasih sayangmu yang besar kepada kami. 
Dan Yesus Putermu yang terpuji itu, semoga kau 
tunjukkan kepada kami, O Ratu, O Ibu, O Maria Bunda 
Kristus. 
 
V. Doakan kami, ya Santa Bunda Allah. 
R. Agar kami layak menerima janji-janji Kristus. 
Mari kita berdoa: 
Ya Allah, Putra Tunggal Bapa, melalui hidup, kematian, 
dan kebangkitan-Nya, telah memberikan jaminan bagi 
kami ganjaran hidup yang kekal.  Kami mohon kepada-
Mu, agar kami mampu merenungkan misteri Rosario 
tersuci Perawan Maria yang terberkati ini, kami dapat 
meniru apa yang dikandungnya, dan memperoleh apa 
yang dijanjikan, melalui Kristus Tuhan dan Pengantara 
kami. Amin. 
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