
ጸሎት ቅዱስ ሉዊስ ሞንትፎርት ናብ ኢየሱስ 
ኦ ኣዚኻ እትፍቀር ኢየሱስ፥ ብናይ ቅዱስ ባርነት መንፈሳውነት ጌርካ ንቅድስቲ ኣዴኻ ብምውፋይ ንሳ ኣብ ቅድሚ 

ግርማኻ ጠበቓይ ኽትከውንን ኣብ ጽንኩር መከራይ ከኣ ደጋፊት ኽትኮነንን ስለ ዝሃብካኒ ጸጋ ኣብ ቅድሜኻ ምስጋናይ 
ኬፍስስ ብለውሃትካ ኣፍቅደለይ። ይዋእ ኣነ፥ ኦ ጐይታ፥ ኣዝየ ምስኪን ስለ ዝኾንኩ፥ ብዘይ እዛ ፍቕርቲ ኣደ`ዚኣ ብሓቂ 
ምጠፋእኩ ነይረ። እወ፥ ማርያም ኣብ ጐድንኻን ኣብ ኵሉ ስፍራን ተድልየኒ እያ፤ ንኣኻ ብዙኅ ደጋጊመ ስለ ዘሕዘንኩ 
ንቅኑዕ ቍጥዓኻ ንሳ ከተዝሕለለይ፥ ካብቲ ኣነ ክቕበሎ ዚግብኣኒ ዝነበረ ፍትሓዊ ዝኾነ ዘለዓለማዊ መቕጻዕትኻ 
ከተድኅነኒ፥ ምእንቲ ንሳ ከተስተንትነካ፥ ናባኻ ኽትጽሊ፥ ኽትቀርበካን ከተሐጉሰካን፥ ንነፍሰይን ነፍሳት ካልኦት ሰባትን 
ኬድኅን ኽትሕግዘኒ፥ ብሓጺሩ፥ ንቅዱስ ፍቓድካ ወትሩ ኽገብርን ኣብ ኵሉ ነገራት ንኽብርኻ ኸናዲን ማርያም ተድልየኒ 
እያ። ኣየ ነቲ ዘርኣኻኒ ምሕረት ናብ ኵሉ ዓለም ክእውጆ እንተ ዝኽእል! ሳላ ማርያም እምበር ኣነስ ድሮ ኪዅነን ዚግብኦ 
ዝነበረ ሰብ ከም ዝነበርኩ ኣየ ዅሉ ሰብ እንተ ዚፈልጦ! ኣየ ንኸምዚ ዝኣመሰለ ዓቢይ በረኸትስ ብቑዕ ዝኾነ ሞሳ እንተ 
ዝውፊ! ማርያም ኣብ ውሽጠይ እያ ዘላ። ኦ ኽንደይ ዝዓበየ ሃብቲ! ኣየ ኽንደይ ዝዓበየ ምጽንናዕ! እሞ ኣነስ ብዅልንተናይ 
ናታዶ ክኸውን ኣይምተገብኣንን፧ እንተ ዘይኮነ ግና ኣየ እዝስ ከመይ ዝኣመሰለ ሞሳ ዘይምምላስ ምኾነ! ኦ ፍቁር መድኅነይ፥ 
ካብ ከምዚ ዝኣመሰለ ዕንወትስ ሞት ስደደለይ፤ ከመይ፥ ምሉእ ብምሉእ ናይ ማርያም ካብ ዘይምዃንስ ምሟት ይሕሸኒ። 
ምስ ቅዱስ ዮሓንስ ወንጌላዊ ኣብ እግሪ መስቀል፥ ኣነ`ውን ንማርያም ኣሽሓት ጊዜ ናተይ ኽትከውን ወሲደያን ክንድኡ 
ጊዜ`ውን ርእሰይ ንእኣ ሂበን እየ፤ እንተኾነ ግና ፍቁር ኢየሱስይ ከምቲ ንስኻ እትደልዮ ገይረ ጌና ዘይገበርክዎ እንተ ደኣ 
ኾይነ፥ ሕጂ ከምቲ ንስኻ እትምነዮ ገይረ ነዚ ወፈያ እዚ አሐድሶ ኣሎኹ። ናይዛ ዝኸበረት ልዕልቲ ዘይኮነ፥ ዝኾነ ይዅን 
ነገር ኣብ ነፍሰይ ወይ ኣብ ሰብነተይ ኣንተ ደኣ ርኢኻ፥ ኣብ ውሽጠይ ናይ ማርያም ዘይኮነ ሓደ ነገር እኳ እንተሎ፥ ንኣኻ 
ብቑዕ ኣይኮነን እሞ፥ ካባይ ኽትወስዶን ካባይ ኣርኂቕካ ኽትድርብዮን እልምነካ ኣሎኹ።  

ኦ መንፈስ ቅዱስ፥ ነዚ ጸጋታት እዚ ሃበኒ። ኣብ ነፍሰይ ነታ ሓቀይና ተኽሊ ሕይወት ዝኾነት ማርያም ትኸለለይ። 
ዓብያን ዓምቢባን ምእንቲ ፍረ ሕይወት ብብዝኂ ኽትፈሪ፥ ኰስኵሳን ተኸናኸናን። ኦ መንፈስ ቅዱስ፥ ናይታ እምንቲ 
መርዓትካ ዝኾነት፥ ማርያም ዓቢይ መንፈሳውነት ሃበኒ፤ ኣብ ልቢ ኣደነታ ዓቢይ ምትእምማንን ኣብ ምሕረታ ኸኣ ነባሪ 
ዑቕባን ሃበኒ። እዚ ኸኣ ብእኣ ጌርካ ነቲ ዓቢይን ኃያልን ዝኾነ ኢየሱስ ክርስቶስ ክሳዕ ምልኣት ፍጻመ ዕድሜኡ ኣብ 
ውሽጠይ ኽትቀርጾ እዩ። ኣሜን።   

ኦ ኣብ ማርያም እትነብር ኢየሱስ 

ኦ ኣብ ማርያም እትነብር ኢየሱስ  
ብመንፈስ ቅድስናኻ፥  
ብምልኣት ኃይልኻ፥  
ብሓቅነት መንፈሳውያን ኃይላትካ፥  
ብፍጽምና መገድታትካ፥  
ብናይ ምሥጢራትካ ኅብረት፥  
ናብ ኣገልገልትኻ ምጻእ እሞ ኣብ ውሽጦም ንበር፤  
ምእንቲ ኽብሪ እግዚኣብሔር ኣብ፥  
ብመንፈስካ ንዅሉ ተጻባኢ ኃይሊ ምለኽ። ኣሜን።   


