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Σας προσκαλούµε να 
προσευχηθείτε το Ροδάριο 
της Φάτιµα προς τιµή της 
Ουράνιας Μητέρας µας.  
 

Ερωτήσεις και 
Απαντήσεις 

 
 
 
1. Γιατί πρέπει να κάνω τις Επτά 
Προσευχές της Παναγίας της 
Φάτιµα; 
Επειδή η Μητέρα του Θεού, ο 
Άγγελος της Ειρήνης και ο 
Κύριος µας µάς ζήτησαν να 
κάνουµε αυτές τις προσευχές. 
 
2. Πρέπει να κάνω τις Επτά 
Προσευχές της Παναγίας της 
Φάτιµα µε τη µορφή των «Εννέα 
Βηµάτων»; 
Η µορφή των «Εννέα Βηµάτων» 
είναι µόνο µια υπόδειξη. Είναι 
µόνο µία από πολλές δυνατές 
µορφές. 
 
3. Πρέπει να κάνω τις Προσευχές 
της Παναγίας της Φάτιµα µόνο 
µε το ροδάριό µου; 
Μπορείτε να κάνετε τις 
Προσευχές της Παναγίας της 
Φάτιµα µε όποιον τρόπο 
επιλέξετε.  

ΟΙ ΕΠΤΑ ΠΡΟΣΕΥΧΕΣ 
ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΗΣ 

ΦΑΤΙΜΑ 
 

ΤΟ ΡΟΔΑΡΙΟ ΤΗΣ 
ΦΑΤΙΜΑ* 

 
Προς τιµή της 

Ουράνιας Μητέρας µας 
 

 
 
Η Παναγία της Φάτιµα 

• 
Η Παναγία του Ροζαρίου 
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Οι Επτά Προσευχές της 
Παναγίας της Φάτιµα 

 
Η Παναγία της Φάτιµα 
Η Παναγία του Ροζαρίου 

 
ΕΝΝΕΑ ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΝΑ 
ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΕΙΤΕ 

ΤΟ ΡΟΔΑΡΙΟ ΤΗΣ ΦΑΤΙΜΑ* 
 
Βήµα 1: Ξεκινήστε µε το ΣΥΜΒΟΛΟ του 
ΣΤΑΥΡΟΥ. Κρατώντας το Σταυρό κάντε την 
Προσευχή της Προσφοράς: 
 
Ω Ιησού, προσεύχοµαι για την αγάπη Σου, για 
τη µεταστροφή των αµαρτωλών και για την 
άφεση των αµαρτιών προς την Αµίαντο Καρδιά 
της Παναγίας. 
 
Βήµα 2: Στην επόµενη µεγάλη χάντρα κάντε 
την Προσευχή της Άφεσης Αµαρτιών: 
 
Θεέ µου, πιστεύω σε Σένα, Σε λατρεύω, Σε 
εµπιστεύοµαι και Σε αγαπώ! Ζητώ την άφεση 
των αµαρτιών για όσους δεν πιστεύουν σε Σένα, 
δε Σε λατρεύουν, δε Σε εµπιστεύονται και δε Σε 
αγαπούν. 
 
Βήµα 3: Στην πρώτη µικρή χάντρα κάντε την 
Προσευχή της Θείας Ευχαριστίας: 
 
Υπεραγία Τριάδα Σε λατρεύω! Θεέ µου, Θεέ 
µου, Σε αγαπώ στο Μυστήριο της Αγίας 
Ευχαριστίας. 
 

 
Βήµα 4: Στη δεύτερη µικρή χάντρα κάντε την 
Προσευχή της Μεταστροφής: 
 
Με την αγνή και Αµίαντη Σύλληψη σου, Ω 
Παρθένε Μαρία, προσευχήσου για τη 
µεταστροφή της Ρωσίας, της Ισπανίας, της 
Πορτογαλίας, της Ευρώπης και ολόκληρου του 
κόσµου! 
 
Βήµα 5: Στην τρίτη µικρή χάντρα κάντε την 
Προσευχή της Σωτηρίας: 
 
Γλυκιά Καρδιά της Παρθένου Μαρίας, γίνε η 
σωτηρία της Ρωσίας, της Ισπανίας, της 
Πορτογαλίας, της Ευρώπης και ολόκληρου του 
κόσµου. 
 
Βήµα 6: Στην επόµενη µεγάλη χάντρα κάντε 
την Προσευχή της Άφεσης Αµαρτιών: 
 
Θεέ µου, πιστεύω σε Σένα, Σε λατρεύω, Σε 
εµπιστεύοµαι και Σε αγαπώ! Ζητώ την άφεση 
των αµαρτιών για όσους δεν πιστεύουν σε Σένα, 
δε Σε λατρεύουν, δε Σε εµπιστεύονται και δε Σε 
αγαπούν. 
 

Για να προσευχηθείτε πρόσθετες Δεκάδες, 
επαναλάβετε τα Βήµατα 6 έως 8. Κατόπιν, 

ολοκληρώστε µε το Βήµα  9. 
 

 
 
Βήµα 7: Σε κάθε µία από τις επόµενες δέκα 
µικρές χάντρες κάντε την Προσευχή της Θείας 
Ευχαριστίας: 
 
Αγία Τριάδα Σε λατρεύω! Θεέ µου, Θεέ µου, Σε 
αγαπώ στο Μυστήριο της Αγίας Ευχαριστίας. 
 
Βήµα 8: Στον κρίκο της αλυσίδας κάντε την 
Προσευχή της Δεκάδας: 
 
Ω Ιησού, συγχώρεσε τις αµαρτίες µας, σώσε 
µας από τις φλόγες της κολάσεως. Οδήγησε 
όλες τις ψυχές στον Παράδεισο και ιδιαίτερα 
όσες έχουν περισσότερο ανάγκη [από το Έλεος 
Σου]. 
 
Βήµα 9: Στο κούµπωµα του ροδαρίου κάντε 
την Προσευχή του Αγγέλου: 
 
Υπεραγία Τριάδα, Πατέρα, Υιέ και Άγιο 
Πνεύµα, Σε λατρεύω βαθιά. Προσφέρω σε Σένα 
το πιο πολύτιµο Σώµα, Αίµα, Πνεύµα και 
Θεότητα του Ιησού Χριστού που υπάρχει σε όλα 
τα αρτοφόρια του κόσµου, προς άφεση της 
ασέλγειας, της βεβήλωσης και της αδιαφορίας 
που προσβάλλει το Όνοµα Του. Στο όνοµα της 
Πανεύσπλαχνης  Ιεράς Καρδιάς του Ιησού και 
της Αµίαντης Καρδιάς της Παναγίας ικετεύω 
για την µεταµέλεια των πτωχών αµαρτωλών. 
[Τελειώστε µε το ΣΥΜΒΟΛΟ του ΣΤΑΥΡΟΥ. 
Αµήν]. 


