
ROSARYO NG LAGING SAKLOLO  

Panimula: 

Ang larawan o imaheng ito ay sadyang durungawan (Bintana) ng kabanalan. Ang pag-ninilay sa 
imahe ay pagbubukas ng ating mga puso na maranasan ang presensya ng Diyos. Lahat ay 
inaanyayahan sa karanasang ito, payak, ngunit malalim. Walang sinuman ang kinakailangang 
makadama na siya'y hindi kabilang, malayo o tinatanggihan  maging yaong mga naniniwalang hindi 
sila karapat-dapat lumapit sa harapan ng Diyos sapagkat sila'y may mga pagkakasala; at maging 
yaong may naiibang tradisyon ng pananampalataya o relihiyon. Isang magiliw at palatanggap na 
ina at isang mabuting-loob na anak ang nag-aabot ng kanilang mapagmalasakit na habag sa 
anumang ating kalagayan.  

Sa pamamagitan ng Rosaryo ng Laging Saklolo na ito, na nahahati sa limang misteryo, 
pinagtutuunang-pansin natin ang iba't ibang bahagi ng imahen. Sa pamamagitan nito, 
tumatanggap tayo ng biyaya mula sa kasaganaan ng Diyos na nangungusap sa atin, sa ating buhay, 
sa tulong ng "Iginuhit na Salita" na ito. Sa halip na yumakap sa Imahen, hayaan nating tayo ang 
yakapin nito. Sa kandili ni Maria at ni Hesus, hayaan nating tayo ay mapalakas ng mapag-kubkob 
na karanasan ng pakikipag-isa sa Diyos ng Pag-ibig.  

UNANG MISTERYO:  

Kaluluwa ko'y nauuhaw sa Diyos."(Salmo 42; Mt.19:16-30)  

Sa buhay ng nakararaming tao, lagi nang may hungkag na bahaging nangangailangang mapunuan-- 
sakit na kailangan ang pagpapagaling; pagdurusang naghahanap ng pag-asa;  kalagayang humihingi 
ng katarungan, lakas ng loob,  katiwasayan, pagkakasundo at pagmamahal , habag, at malasakit. Sa 
ganitong katayuan, natatagpuan ng bawat isa ang sarili sa harap ng isang Inang masuyong 
sumasamo sa kanyang pinakamamahal na Anak.  

Habang pinagninilayan natin ang Unang Misteryo, nakikilala natin ang ating sarili bilang aktibong 
bahagi ng buong Imahen, at hinahayaang  madama ng  ating puso, isipan at kaluluwa ang buhay na 
taglay nito. Sinisimulan na natin ang isang ispiritwal na paglalakbay,  kung saan ay pumapasok tayo 
sa kaibuturan ng ating sarili. Titigan natin ang mga labi ni Maria: Tanungin natin ang ating sarili: 
Ano ang kalagayan ko? Ano ang aking nadarama? Paano ko ilalarawan ang aking buhay? Saan 
patungo at ano ang direksyon ng aking buhay? Anu-anong mga bagay ang taglay ko, at ano ang 
ginagawa ko sa mga ito? Ano ba ang tunay kong kailangan sa aking buhay? Kumusta ba ang aking 
personal na ugnayan sa Diyos? Paano ko hinahayaang punuan ng Diyos ang nadarama kong 
kakulangan sa aking buhay?  

1 Ama Namin, 10 Aba Ginoong Maria, 1 Luwalhati sa Ama..........  

ider - Hesukristo, aming Manunubos, Tugon - kami'y nananalig sa Iyo.  

Lider - Ina ng LagingSaklolo, Tugon - ipanalangin mo kami. 



IKALAWANG MISTERYO:  

Nagpapadala ang Diyos ng Kanyang mga Anghel (Lukas 22:40-43)  

Ninanais ng Diyos na tayo ay magkaroon ng pakikipagkaisa sa Kanya upang tayo ay makasumpong 
ng tunay na kaligayahan at kahulugan sa ating buhay. Iginagalang ng Diyos ang kalayaang 
ipinagkaloob Niya sa atin. Subalit tinutulungan din Niya tayong malaman kung ano ang 
pinakamabuti para sa atin sa pamamagitan ng pagpapadala ng Kanyang mga Anghel. Sa Imahen, 
makikita ang mga arkanghel na sina Miguel at Gabriel na ipinahahayag kay Hesus ang mensahe ng 
Kanyang Ama. Gayun din, ipinangangako nila ang palagiang pagsama, pag-iingat at paggabay ng 
Diyos. 

Sa Ikalawang Misteryo, pinasasalamatan natin ang Diyos sa pagbibigay sa atin ng mga anghel 
bilang isa pang kapahayagan  ng Kanyang labis na pagmamahal sa atin. Nagpapasalamat din tayo 
sa Diyos sa presensya ng mga anghel sa ating buhay sa pamamagitan ng iba't ibang tao na Kanyang 
ipinadadala o dumarating sa ating buhay. Tinutulungan nila tayong makita ang Kalooban ng Diyos, 
maranasan ang Kanyang pag-iingat at paggabay sa ating paglalakbay sa buhay. Pinasasalamatan 
natin ang Diyos sa mga hindi nakikita at mga nakikitang anghel sa ating buhay. Dalangin  natin na 
nawa, tayo rin ay makapaglingkod bilang mga anghel para sa ibang tao sa pamamagitan ng ating 
mga salita at gawa. Ito ay ibayong nararanasan kung hinahangad nating sundin ang Kanyang Banal 
na Kalooban (Lukas 2:14; Mateo 4:11; Lukas 22:43; Juan 20:12; Mateo 18:10; Mateo 24:31; Mateo 
13:49; Marcos 13:32; Lukas 20:34; Gawa 12:7:11)  

1 Ama Namin, 10 Aba Ginoong Maria, 1 Lualhati sa Ama......... 

 Lider-Hesukristo, aming Manunubos, Tugon - kami'y nananalig sa Iyo.  

Lider-Ina ng Laging Saklolo, Tugon - ipanalangin mo kami. 

 

IKATLONG MISTERYO:  

Maria, Ina ng Manunubos (Lukas 1:26-38; Juan 2: 1-6; Juan 19:25-27)  

Sa misteryong ito, hinahayaan natin ang ating sarili na tanggapin ang mapagmahal , 
mapagkalinga,at makapangyarihang tingin ni Maria. Sa murang gulang, tinugon niya nang malalim 
at taimtim na "Oo" ang tawag ng Diyos. At ito ay isinabuhay niya ng lubos. Sa ganap at bukas-
pusong pagtanggap niya sa layunin ng Diyos, siya ay naging Ina ng Manunubos. Ang presensya ng 
Diyos ay nasa kamalayan ni Maria tuwina. Sa kanyang puso ay pinagninilayan at iniingatan niya ang  
pagliligtas ng Diyos. Buong pagmamahal niya tayong tinanggap at niyakap bilang kanyang mga 
anak noong sabihin ni Hesus sa kanyang kinalulugdang alagad:"Narito ang iyong ina." At sa kanya 
naman ay..."Narito ang iyong anak." Narito tayo ngayon, ang kanyang mga anak. Siya ang ating 
Ina....Siya ang ina ng mga tinubos.  



Habang pinagninilayan natin siya sa imahen na ito, hilingin natin ang biyaya na nawa'y lagi tayong 
bukas sa matamang pakikinig sa salita ng kanyang Anak.  

Maria, aming Ina, turuan mo kami na patuloy na maging bukas ang aming puso sa tawag ng Ama, 
sa kilos ng Banal na Espiritu at sa Salita ni Hesus. Tulungan mo kami na laging matuto mula sa iyo, 
aming Ina, upang tuwina ay tumugon sa Diyos: "Mangyari nawa sa akin ang naaayon sa Iyong 
kalooban."  

1 Ama Namin, 10 Aba Ginoong Maira, 1 Lualhati........................  

Lider-Hesukristo, aming Manunubos, Tugon-kami ay nananalig sa Iyo.  

Lider-Ina ng Laging Saklolo, Tugon- ipanalangin mo kami. 

IKAAPAT NA MISTERYO:  

Hesuskristo, ang Manunubos, Ang Ating Laging Saklolo (Lukas 4: 18-19)  

Dumako tayo at pagnilayan natin ang pinakapuso ng imahen, si Hesus! Nasa Kanya ang buong 
pansin ng mga anghel. Sa Kanya nakatuon ang mapag-adyang yakap ni Maria. Habang nakatingin 
siya sa atin ay naroon pa rin ang hangarin  na ituro sa atin ang kanyang Anak, ang ating Panginoon 
at Manunubos. Si Hesus lamang ang makapagbibigay ng kahulugan sa ating buhay. Siya ang tunay 
na Laging Saklolo. Dahil dito, si Maria ay kinikilala natin sa imaheng ito bilang Ina ng Laging Saklolo. 
Tinubos tayo ni Kristo at Siya ang lagi nating Manunubos. Siya ang Immanuel, ang Diyos na 
sumasaatin. Ang walang pasubali  Niyang pagmamahal sa mga mahihina, nagdurusa at mga dukha 
ay di tinanggap ng mga nakatataas at  humantong sa Kanyang paghihirap at kamatayan sa krus. 
Gayun ang lalim ng Kanyang pag-ibig. Ngunit ang kamatayan ay hindi nagtagumpay. Nabuhay 
Siyang mag-uli upang bigyan tayo ng bagong buhay. Siya nga si Hesus, ang manunubos na 
mapagpakumbaba ngunit matatag sa pagbibigay sa atin ng masaganang kaligtasan.  

Sa ating pagninilay sa misteryong ito, lubos nating damahin ang di-masukat at walang hanggang 
pagmamahal ng ating Manunubos at laging danasin ang Laging Saklolo sa atin ng Inang Maria.  

1 Ama Namin, 10 Aba Ginoong Maria, 1 Lualhati..........................  

Lider-Hesukristo, aming Manunubos, Tugon- kami ay nananalig sa Iyo. 

Lider-Ina ng Laging Saklolo, Tugon- ipanalangin mo kami. 

 

IKALIMANG MISTERYO:  

Na Tayo Nawa ay Maging Isa! Namumuhay nang may Pakikipagkaisa sa Diyos at sa kapwa (Juan 
9:27); Gawa 1:14; Juan 17:21; LumonGentium # 63)  

 



Komunyon! Hindi ba't napakaganda kung may tapat na pagbabahaginan at pagkakaisa? Hindi ba’t 
sadyang kahanga-hanga na sa kabila ng  pagkakaiba-iba, nagpupunyagi tayong mamuhay ng may 
kaisahan? Sa bahaging ito ng Imahen, nakikita natin ang mga kamay ni Hesus na kadaop-palad 
kamay ni Maria. Ipinahahayag nito ang komunyon sa pagitan ng Ina at ng Anak. Makikita natin ang 
lubos na pagtatalaga ni Maria ng sarili kay Hesus at sa Kanyang Misyon. Dito magugunita natin na 
hinahawakan din tayo ni Maria sa kanyang mga kamay bilang kanyang mga anak, habang buong 
pagmamahal na tinatanggap ni Hesus ang Kanyang misyon mula sa Kanyang Ama, na tayo ay 
Kanyang tutubusin.  

 

Sa imahen na ito, sinasabi ni Maria sa atin: "Gawin ninyo kung ano ang Kanyang sasabihin." 
Kailangan din nating marinig ang mga salita ni Hesus na umaalingawngaw sa ating mga puso: 
"Magiging kasama ninyo Ako hanggang sa pagwawakas ng panahon." Sa pagninilay na ito sa 
imahen ng Ina ng Laging Saklolo, iniaalok sa atin na maranasan ang pakikiisa sa ating manunubos, 
kasama ang Kanyang Ina at ang lahat ng mga tinubos, anuman ang kalagayan sa buhay. 

  

Sa bahaging ito   ng ating pagninilay, hayaan natin si Hesus at ang Kanyang Ina na gawin tayong 
mga kasangkapan ng pagkakaisa sa pamamagitan ng ganap na pagsasabuhay ng  ating bokasyon 
bilang mga Kristiyano. Manalangin tayo na nawa, ang bawat isa ay makapagpalaganap ng 
kapayapaan, pagkakasundo,  katarungan, kagalakan at pag-ibig na pinagniningning ni Hesus at 
Maria sa atin sa pamamagitan ng Imahen ng komunyon. 1 Ama Namin, 10 Aba Ginoong Maria, 1 
Lualhati...............................  

Hesukristo, aming Manunubos, kami ay nananalig sa Iyo.  

Ina ng Laging Saklolo, ipanalangin mo kami. 

 

PAGTATAPOS AT PAGBUBULAY-BULAY  

 

Ang limang puntos na pagninilay na ito sa Rosaryo ng Laging Sakololo ay nagbibigay ng isang 
paanyayang  pasukin ang ating kalooban. Paanyaya ito na maglakbay patungo  sa kaibuturan ng 
ating puso kung saan maaaring makaniig ang Panginoon at ang banayad na aruga ni Maria. Nag-
aalok ng isang karanasan ng pakikipag-isa sa Diyos ang pagbubukas ng ating puso at malalim na 
pagtingin sa larawan. 

 

Ang paikot na pagninilay sa banal na larawan ay paanyaya sa atin na ang bawat pangyayari at 
maging ang buong sanlikha ay bahagi ng plano ng Diyos. Ang paikot na hugis ay sumasagisag na 



tayong lahat ay iisa. Dahil dito, lahat tayo ay tinatawag na makibahagi sa pagbuo ng kahariang 
pinasimulan ni Hesus. Sa puso ng kahariang ito matatagpuan ang Diyos na sa pamamagitan ng 
kanyang pag-ibig ay pinagbubuklod ang lahat - ang sangkatauhan at sangkinapal. 

 

Sa pagtatapos ng ating pagro-rosaryo kasama ang larawan ng Ina ng Laging Saklolo, alalahanin 
natin na ayon sa kasaysayan, ang larawang ito ay nasa pangangalaga ng isang mangangalakal at 
manlalakbay. Tayo rin ay mga manlalakbay - iba’t ibang landasin ayon sa tawag ng Diyos. Minsan 
may pag-unlad at may mga pagkakataon namang bumabagsak sa mga pagsubok. Dahil dito, 
kailangan natin ang ating Ina ng Laging Saklolo na umaagapay sa atin, sapagkat ang paglalakbay 
patungo sa ating puso tungo sa ganap na pagkakaisa ay nagpapatuloy. 

Aba po Santa Mariang Hari… 

MGA KAHILINGAN SA INA NG LAGING SAKLOLO 

Santa Maria, IPANALANGIN MO KAMI 
Santang Birhen na ipinaglihing walang kasalanan, IPANALANGIN MO KAMI 
Aming Ina ng LagingSaklolo, IPANALANGIN MO KAMI 
Kaming makasalan ay tumatawag sa iyo, MASINTAHING INA, TULUNGAN MO KAMI 
Upang mapuno kami ng Espiritu Santo at maging mga magigiting na saksi sa pagmamahal ni Kristo 
sa tao. *TUGON: MASINTAHING INA, TULUNGAN MO KAMI 
Upang katulad mo, ay unti-unti kaming matulad sa aming mahal na Panginoon. * 
Upang kami'y maging  mapag-paumanhin at mapag-pakumbaba katulad ng inyong Anak na si 
Jesus. * 
Upang kami'y matakot na lubusang masira ang pakikipag-kaibigan ng Diyos sa amin dahil sa ayaw 
naming pagsisihang kasalanan.* 
Upang lagi naming sikaping matamo ang awa at patawad ng Diyos sa Sakramento ng Kumpisal.* 
Upang maunawaan namin na kami'y tinuturuan ng Diyos sa pamamagitan ng mga pangyayari sa 
araw-araw na pamumuhay.* 
Upang manalangin kami araw-araw na may pagmamahal at patitiwala, lalo na sa mga sandali ng 
tukso.* 
Upang maunawaan namin ang halaga ng sama-samang pagsambasa sa Diyos sa Eukaristiya.* 
Upang patuloy na mag- alab ang aming pag-ibig kay Kristo at sa kapwa sa pamamagitan ng malimit 
na pagtanggap ng Banal na Komunyon.* 
Upang igalang namin ang aming katawan bilang mga templo ng Espiritu Santo.* 
Upang magsikap kaming maging tunay na mga Kristiyano sa pamamagitan ng pagmamahal at 
pagmamalasakit sa iba.* 
Upang ipahayag namin ang dangal ng trabaho sa pamamagitan ng katapatan sa aming mga 
gawain.* 
Upang gamitin namin ang aming mga kakayahan para sa ikabubuti ng iba.* 
Upang buong puso naming patawarin ang mga nakagawa sa amin ng masama.* 



Upang maunawaan namin ang kasamaan ng paghahangad sa sariling kapakanan na makapipinsala 
sa iba.* 
Upang ang lahat ng mga mag-asawa at mga pamilyang may suliranin ay magkaroon ng 
pagkakasundo at kapatawaran.* 
Para sa mga nalululong sa adiksyon sa alak, droga, pornograpiya, at sugal…na sa pagkilala nila sa 
kanilang kahinaan, ay maging bukas sila sa grasya ng pagbabago.* 
Upang tumulong kami na ipamahagi ang kayamanan ng mundong ito alinsunod sa katarungan.* 
Upang ang boses ng mga mahihirap ay mabigyan ng pansin at hindi maisawalang bahala.* 
Upang malabanan ng bawat tao at organisasyon ang tukso ng pagbaling sa karahasan at matinding 
galit.* 
Upang maunawaan namin na sa gitna ng aming mga tagumpay, kami ay nangangailang pa rin ng 
tulong ng Diyos.* 
Upang idalangin namin na patnubayan at patatagin ng Espiritu Santo ang loob ng Santo 
Papa________, ng mga Obispo, mga pari at lahat ng mga namumuno.* 
Upang ang mga namumuno sa pulitika at mamamayan ay magsikap para sa isang lipunang 
makatarungan at walang diskriminasyon.* 
Upang matulungan naming kilalanin at mahalin si Kristo ng mga hindi pa nakakakilala sa kanya.* 
Upang ang mga matatanda, mga may sakit, at mga nagdurusa ay magkaroon ng kagalingan at 
kaginhawahan.* 
Upang sa kamatayan ay maging handa kaming pumasok sa tahanan ng aming Ama sa langit.* 
Upang mamatay kaming kaibigan ni Kristo at ng aming kapwa.* 
Upang pagdating ng kamatayan sa aming mga minamahal sa buhay kami sana'y aliwin ng aming 
pag-asa sa Panginoong muling nabuhay.* 
Upang idalangin namin na ang mga yumao ay makinabang agad sa muling pagkabuhay ng iyong 
Anak.* 
 
Manalangin tayo: 
O Diyos, ninais mo na ang Ina ng Iyong Bugtong na Anak ay mag-alay ng kanyang walang hanggang 
saklolo sa Iyong mga nilalang. Bigyan Mo kami ng biyaya na manawagan sa kanya ng buong tiwala 
sa  aming mga pangangailangang pangkatawan at pangkaluluwa upang sa pamamagitan ng 
kanyang tulong at pagkalinga, kami ay makarating sa Iyong walang hangang kaluwalhatian sa langit 
sa ngalan ni Hesukristo aming Panginoon.  
 
Suma-atin at manatili nawa ang Makapangyahirang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo ngayon at 
magpasawalanghanggan.  Amen. 


