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GİRİŞ 

Papa Francesko bu Mayıs ayında tüm Kiliseyi, küresel salgının sona ermesi amacıyla, Bakire Meryem’in 

şefaati 

için yakarmaya ve küresel salgından en yakın şekilde etkilenenler için hararetle dua etmeye davet ediyor. 

Mayıs ayının her günü, belirli dua niyetleri olan bir takvimin rehberliğinde, dünyanın dört bir yanında 

Meryem’e adanmış tüm ibadethaneler, tek bir cemaat olarak, tütsü kokusu gibi yükselecek olan dualarını 

göğe sunacaklar. 

Meryem’e adanmış otuz ibadethane, sırayla bu duaya liderlik edecek ve imanlılara gün boyunca 

katılabilecekleri bir dizi dua zamanı sunacak. 



- İbadethanede Sabah Duası, Meryem ana resminin önne yerleştirilecek mumun yakılmasıyla başlayacak. 

Mum yerleştirildikten hemen sonra  Hemen ardından, Aziz Luka İncili’nin 18. Bölümünden alınan kutsal 

yazı okunacak.  Ardından Rahip bu hareketin ve günün anlamını açıklayarak orada hazır bulunan 

imanlılarla birikte kadim Sub tuum praesidiun duasıyla Bakire Meryem Ana’ya dua edecek.  

- İbadethanedeki duanın zirvesi, bölgenin geleneklerine ve adetlerine göre söylenecek olan, ve küresel 

salgının sona ermesi ve Dua kartlarında verilen talimata göre Papa Francesko tarafından belirlenmiş 

gnlük niyetle yapılan Tespih Duası olacaktır.  

- Günün Bitiminde tğm imanlolar İbadethanede toplanarak son kez Meryem Ana’yı selamlayacaklar v dua 

sırasını bir sonraki ibadethaneye devredecekler.  

 

Tespih Duasının yanısıra İbadethanelerin tüm gün boyunca çeşitli dua zamanları ile günü canlandırmaya 

davet edildiklerini  önemle vurgulamak gereklidir.   

Kutsal Ayinlerde imanlıların duası da dahil olmak üzere, her tapınmadan önce rahip, bu girişimin 

anlamını imanlılara hatırlatmalıdır.  

Her ibadethane, halen yürürlükte olan sağlık tedirlerine riayet ederek imanlıları bu kutlamalara katılmaya 

teşvik etmeli, katılımın mümkün olmadığı durumlarda kişilerin evlerinde aileleriyle birlikte dua etmeleri 

için cesaretlendirmelidir.  

 

DUA DÜZENİ 

MUMUN YAKILMASI 

 

Sabah duasında, rahip, duaya litürjik selamlamayla başlar. Kendisi veya cemaatin bir üyesi, Meryem Ana 

Resminin / heykelinin önüne yerleştirilen mumu yakar. Bu eylem sona erdikten sonra bir okuyucu,  

Kutsal Yazı metnini okur. 

OKUMA 

Tanrı, kendisine haykıran seçtiği kuluna adaletini gösterecektir.  

Aziz Luka İncilinden Sözler      18, 1-8 

İsa öğrencilerine, hiç usanmadan, her zaman dua etmeleri gerektiğini belirten şu benzetmeyi anlattı: “Kentin 

birinde Tanrı’dan korkmayan, insana saygı duymayan bir yargıç vardı. Yine o kentte bir dul kadın vardı. 

Yargıca sürekli gidip, ‘Davacı olduğum kişiden hakkımı al’ diyordu. “Yargıç bir süre ilgisiz kaldı. Ama 

sonunda kendi kendine, ‘Ben her ne kadar Tanrı’dan korkmaz, insana saygı duymazsam da, bu dul kadın 

beni 

rahatsız ettiği için hakkını alacağım. Yoksa sürekli gelip beni canımdan bezdirecek’ dedi.” Rab şöyle devam 

etti: “Adaletsiz yargıcın ne söylediğini duydunuz. Tanrı da, gece gündüz kendisine yakaran seçilmişlerinin 

hakkını almayacak mı? Onları çok bekletecek mi? Size şunu söyleyeyim, onların hakkını tez alacaktır. Ama 

İnsanoğlu geldiği zaman acaba yeryüzünde iman bulacak mı?” 

 

İşte Allah’ın Sözleri bunlardır. 

 

Kısa bir sessizlikten sonra Rahip aşağıdaki sözlerle ya da benzer bir ifadeyle devam eder:  

 

Sevgili kardeşlerim, pandemi dönemi hayatımızı derinden etkiledi. Bu denenme, imanımıza tanıklık etmek, 

umut beslemek ve maddî ve manevî hayır işleri yapmak için bir fırsattır. 



Bu dönemde pek çok insan ya sevdiklerini kaybettiği ya da ölüm anlarında veya cenazelerinde sevdiklerine 

eşlik edemediği için derin acılara boğuldu. Bu dönemde aile ilişkileri ve toplumsal bağlantılar zorlu bir 

şekilde denemeden geçiyorİ ekonomik kriz ve işsizlik, ailelerin geleceğimde yarattığı belirsizlik yüzünden 

srekli bir gelecek korkusuna yol açıyor.  

Bu deneyim, Havarilerin İşleri kitabında güzel bir şekilde ifade edilen, ilk Hristiyan cemaatindekiler gibi 

hissetmemize yol açıyor:  

“İmanlılar topluluğu, Tanrı’ya hararetle dua ediyordu” (Havarilerin İşleri 12,5). Biz de dualarımız duyulsun 

diye, bir araya toplanarak, Tanrı’ya dualarımızı yükseltmek istiyoruz.   

Bu Mayıs ayında içinde bulunduğumuzbu denenmenin sona ermesi için Allah’ın Annesi Kutsal Bakire 

Meryem ile birlikte dua etmek için tüm Kiliseden ayağa kalkmasını isteyen Papa Hazretlerini trafında 

toplanmış bulunuyoruz.  

Yakılmış olan bu mum, topluluğumuza küresel salgının sona ermesi için ve özellikle  

[ekte bulunan dua niyetini belirtin] için dua etmeye çağrıldığımızı hatırlatsın. 

Sizi bu ibadethanede dua nöbeti tutmaya ve bugün aramızda bulunamayanları gün boyunca evlerinden, 

işyerlerinden ve cemaatlerinden bizimle birlikte dua etmeye davet ediyorum. 

 

Hep beraber dua edelim: 

 

Senin koruyuculuğunda sığınak buluruz  

Allah’ın Kutsal Annesi:  

Yalvarışımızı görmezen gelme, 

Denenme içinde olan bizleri, 

Her tür tehlikeden kurtar 

Ey Şanlı ve Mübarek Bakire!  

Âmin.  

 

 

TESPİH DUASI 

 

 

Tespih Duası başlatılırken, Meryem Ana resmi / heykeli önünde önceden yakılmış olan mumdan birkaç mum 

yakılabilir.  Rahip, bu hareketin anlamını ve bölgenin coğrafi durumundan doğan ihtiyaçlara göre küresel 

salgın bağlamında günün dua niyetini açıklar.  

 

Bölgenin ve içinde bulunulan koşulların durumuna göre aşağıdaki metin uyarlanarak kullanılabilir:  

 

Sevgili Kardeşlerim, İlk Hristiyan cemaatlerinin örneğini izleyen Papa Hazretler ile birlik içinde, bu büyük 

denenme döneminde bu küresel salgının sona ermesi için bitmeyen yalvarışlarımızı Kutsla Bakire Meryem 

Ana’nın şefaatiyle Rab’be yükseltelim.  

Özellikle bugün, bu mabette (ibadethanenin adı) (ekte bulunan niyeti beirtin) çin dua ediyoruz.  

Kutsal Annemizin önünde bulunan bu mumla yaktığımız mumlar, bu karanlık anı aydınlatsın ve yeni ışığın 

şafağına dönüştürsün.  

Bizi internet kanallarınızdan akp eden herkesi aileleri ile birlikte bu tespih duasına manevi oalrak katılmaları 

için davet ediyoruz.  



 

Duanın ardından bölge geleneklerine uygun olarak,  Tespih Duası yapılır. En son Selam Kraliçe ve Litani 

söylenir ve Rahip ve orada hazır bulunan cemaat Bakire Meryem Ana’ya şu dua ile yakarır:  

 

Senin koruyuculuğunda sığınak ararız, ey Allah’ın Kutsal Annesi.  

İçinde yaşadığımız bu zorlu durumda , tüm dünyayı saran acı ve endişede sana sesleniyoruz ey Allah’ın 

Annesi ve bizim Annemiz ve senin koruyuculuğnda sığınak arıyoruz.  

Ey Bakire Meryem, bu koronavirüs salgınında merhametli bakışlarını bize yönelt, ölmüş olan ve kimi zaman 

yrek parçalayan bir şekilde gömülmüş olan sevdikelrinin ardından ağlayanları teselli et. Hasta olanlar için 

çalışan ve salgın bulaşmasın diye sevdiklerinin yanına gidemeyenlere destek ol.  Ekonomi ve işlerinin 

belirsiz geleceği yüzünden kaygı içinde olanlara güven sağla.  

Allah’ın Annesi ve Bizim Annemiz, merhametli Peder Allah’a bizm için bu zorlu denenmenin son bulması, 

umit ve barış ufkunun geri elmesi için dua etmein senden diliyoruz.  

Kana köyünde olduğu gibi, Oğlunla duruma mdahale et, böylece hastaalrın ve kurbanların ailelerini teselli 

etsin ve onların yüreine güven versin.  

Daha fazla hayat kurtarmak için bu aciliyet döneminde ön saflarda yeraalarak hayatlarını tehlikeye atan 

doktorları, hemşireleri, sağlık çalışanlarını ve gönüllüleri koru. Onlara yorgunluklarında destek ol 

vedayanma gücü, cömertlik  ve sağlık ver.   

Pastoral bir endişe ve İncil’e duydukları bağlılıkla herkese yardım etmeye ve destek olmaya çalışarak  

hastalara gece ve gündüz yardımcı olanların, rahiplerin ve adanmış kişilerin yanında ol.  

Ey kutsal Bakire,bilime adanmış erkek ve kadınların zihnini aydınlat, böylece  bu hastalığı yenmek için 

doğru çözümü bulabilsinler.  

Ülke yöneticilerine destek ol, böylece bilgelikle, dayaışma içinde ve cmertlikle yaşamak için ereken 

ihiyaçları karşılayamayanlara yardım etsinler, dayanışa ruhu içinde öngüörlü sosyal planlama ve ekonomik 

çözüler üretebilsinler.  

En Kutsal Meryem, vicdanlara dokun, böylece silahlanmayı artırmak ve kusursuzlaştırmak için kullanılan 

büyük miktarda para ve imkan elecekte benzer feaketleri önlemek için yetecek bilimsel çalışmaları önlemeye 

tahsis edilsin.  

Sevgili Meryem Ana, herkesi birleştiren bağğın farkına vararak, dünyada tek bir büyük aileye mensup olma 

duygusunu eliştir, böylece kardeşlik ve dayanışma  ruhu içinde pek çok yoksulluk ve sefaletin üstesinden 

gelebilelim.  

İnançta evbat, hizmette azim ve dua da istikrarı teşvik et.  

Ey Meryem Ana, sıkıntıda olanı teselli eden sen, sorunları içindeki tüm çocuklarını kucakla ve Merhametli 

peder’İn bizi bu korkunç salgından kurtarması çin kudretli eliyle müdahale etmesini sağla, böylece hayat, 

dinginlik içinde günlük seyrini sürdürebilsin. 

Yolumuz üzerinde kurtuluş ve ümidin işareti olarak parlayan merhametli, imanlı ve tatlı Bakire Meryem 

Ana, kendimizi sana emanet ediyoruz.  

Amin.   

 

 

 

 

 

 



MERYEM ANA’YA SELAM 

 

Rahip günün sonunda cemaate şu veya benzer sözlerle hitap eder: 

Kardeşlerim, bu günün sonunda küresel salgının dokunduğu insanları  ve özellikle (ekte bulunan niyet 

ounur) Bakire Meryem’in ellerine bırakıyoruz, böylece onları Oğluna teslim edebilsin: O, yakarışımızı 

dinlesin ve cevap versin.  

Hep birlikte dua edelim:  

Ey en kutsal Bakire Meryem Ana, senin korumana sığınan, senin yardımını dileyen, senden destek steyen 

hiç kimsenin bu dünyada cevapsız kaldığı duyulmadı. Bu güvenden aldığım ilhamla sana yalvarıyorum Ey 

Anne, Bakirelerin Bakiresi sana tövbe etmiş bir günahkar olarak geliyorum. Ey Kelam’ın Annesi, 

yalvarışımı hor görme, beni merhametle dinle ve isteğimi bağışla.  

 

Âmin. 

 

 

EK 

İBADETHANE LİSTESİ VE DUA NİYETLERİ 

TARİH İBADETHANE DUA NİYETLERİ 

10 Our Lady of Knock (İrlanda) Engelli insanlar için 

11 Virgin of the Poor (Belçika) Yoksul, evsiz, ekonomik sıkıntı çekenler için 

12 Our Lady of Africa (Cezayir) Yalnız yaşayan ve umudunu yitirenler için 

13 Blessed Virgen del Rosario (Portekiz) Tüm mahkûmlar için 

14 Our Lady of Health (Hindistan) Bilim insanları ve araştırmacılar için 

15 Our Lady Queen of Peace (Bosna) Tüm göçmenler ve mülteciler için 

16 St. Mary’s Cathedral (Avustralya) Şiddet ve insan kaçakçılığı kurbanları için 

17 Immaculate Conception (ABD) Dünya liderleri için 

18 Our Lady of Lourdes (Fransa) Doktorlar ve hemşireler için 

19 Meryem Ana Evi (Türkiye) Savaşan  halklar ve dünya barışı için 

20 Our Lady of Charity of Copper (Küba) Eczacılar ve sağlık çalışanlar için 

21 Our Lady of Nagasaki (Japonya) Sosyal hizmet görevlileri için 

22 Our Lady of Montserrat (İspanya) Tüm gönüllüler için 

23 Our Lady of Cap (Kanada) Kanun görevlileri, askerler ve itfaiyeciler için 

24 ? Temel hizmetleri sunan insanlar için 

25 Basilica of the Blessed Virgin of Ta’Pinu 

(Malta) 

Öğretmenler ve öğrenciler için 

26 Our Lady of Guadalupe (Meksika) İşçiler ve girişimciler için 

27 Mother of God (Ukrayna) Tüm işsiz insanlar için 

28 Black Madonna of Altötting (Almanya) Papamız, Patrikler ve Papazlarımız için 

29 Our Lady of Lebanon (Lübnan) Tüm adanmış erkek ve kadınlar için 

30 Blessed Virgin of Pompeii (İtalya) Kilise için 

31 Vatikan Bahçeleri Küresel salgının Bitişi ve Normale Dönüş için 


