SEBAIKNYA ANDA TAHU
SEPUTAR ROSARIO
Sejarah Rosario
Rosario berasal dari bahasa Latin “Rosa” yang berarti “bunga mawar”, sedangkan rosario berarti
rangkaian atau untaian karangan bunga mawar”. Di eropa dulu dan bahkan sampai sekarang bunga
mempunyai arti yang sangat penting. Bunga bisa diberikan kepada seseorang sebagai tanda cinta, sayang
dan hormat. Pada abad pertengahan khususnya, seorang hamba mempunyai kebiasaan merangkai bunga
mawar untuk kemudian dipersembahkan kepada tuannya. Umat Kristen pada zaman itu mengambil alih
kebiasaan ini. Dalam devosi Maria umat menyadari diri sebagai hamba-hamba Maria. Lalu sebagai
hamba Maria, Mereka merangkai bunga Mawar untuk dipersembahkan kepada Maria. Demikianlah
devosi Maria pada abad pertengahan berpusat pada simbol bunga mawar. Caranya: umat merangkaikan
bunga mawar itu semacam mahkota, lalu meletakkannya di rumah ibadat di depan gambar atau patung
Santa Maria. Dalam proses merangkaikan bunga mawar itu mereka mengucapkan litani pujian kepada
Maria. Dengan begitu tidak terlalu sulit untuk memahami bahwa biji atau manik-manik yang sekarang
lebih dikenal dengan nama biji Rosario merupakan perkembangan untaian mahkota bunga mawar itu. Dan
dalam perkembangannya lewat Paus Leo XIII pada tahun 1885 menetapkan bulan Oktober sebagai bulan
Rosario.
Devosi non-liturgi yang sangat populer di kalangan umat Katolik ialah “Doa Rosario”. Di dalamnya umat
merenungkan karya penebusan Kristus di dalam 15 peristiwa sejarah keselamatan. Pesta Rosari Suci
dirayakan oleh seluruh Gereja tanggal 7 Oktober.
Catatan sejarah tentang awal Doa Rosario diambil dari kebiasaan doa di kalangan para rahib di dalam
kehidupan monastik zaman dahulu. Pada masa itu para rahib biasanya setiap hari mendaraskan 150 buah
Mazmur (Doa Ofisi) sebagaimana terdapat di dalam Kitab Suci. Para rahib yang buta huruf mengganti
pendarasan
Mazmur
itu
dengan
150
buah
doa
yang
lain.
Biasanya doa pengganti itu ialah doa Pater Noster (Bapa Kami) yang memang sudah sejak Gereja perdana
dianggap sebagai doa Gereja yang paling penting disamping Kredo. Untuk mempermudah mereka
mengetahui sudah berapa kali doa Bapa Kami yang didaraskan, mereka menggunakan seutas tali
bersimpul atau bermanik-manik. Oleh karena itulah, tali itu disebut juga Pater Noster.
Dari sejarah perkembangan devosi diketahui bahwa pada abad ke 11 berkembang kebiasaan memberi
salam kepada Bunda Maria bila seseorang melewati patung Maria. Dahulu doa itu masih singkat, hanya
terdiri dari bagian pertama yang berakhir dengan kata-kata : ”dan terpujilah buah tubuhmu”. Jumlah doa
Salam Maria yang sempat didaraskan dihitung pada tali Pater Noster. Lama kelamaan berkembanglah
kebiasaan menggantikan doa Bapa Kami dengan doa Salam Maria. Jumlahnya tetap 150 sesuai jumlah
Mazmur yang di daraskan oleh para rahib. Karena pada masa itu 150 buah Mazmur sudah dibagi dalam
tiga bagian masing-masing terdiri 50 buah, maka doa Salam Maria yang didaraskan para rahib itu pun
dibagi dalam tiga bagian. Rangkaian Salam Maria yang terdiri dari 50 buah itu disebut “Corona”
(mahkota). Kata ini mengingatkan kita akan hiasan-hiasan kembang yang menyerupai mahkota yang
biasanya dibuat pada arca Bunda Maria. Bagian kedua doa “Salam Maria” yaitu “Santa Maria Bunda
Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan pada waktu kami mati. Amin”, menjadi doa resmi
semenjak Paus Pius V ( 1566-1572) meresmikan terbitan “Breviarium” (doa harian Gereja) pada tahun
1568. Namun bagian dua itu baru diterima umum pada abad XVII.
Ada sekian banyak peristiwa ajaib yang mendorong pimpinan Gereja menghimbau umat untuk berdoa
Rosario. Peristiwa terbesar yang melatarbelakangi penetapan tanggal 07 Oktober sebagai tanggal Pesta
Santa Maria Ratu Rosario ialah peristiwa kemenangan Pasukan Kristen dalam pertempuran melawan
Islam di Turki. Menghadapi pertempuran ini Paus Pius V menyerukan agar semua umat berdoa Rosario
untuk memohon perlindungan Maria atas Gereja. Doa umat itu ternyata dikabulkan Tuhan. Pasukan
Kristen dibawah pimpinan Don Johanes dari Austria berhasil memukul mundur pasukan Turki di Lepanto
pada tanggal 07 Oktober 1571 (Minggu I Bulan Oktober).
Sebagai tanda syukur, Paus Pius V (1566-1572) menetapkan 7 Oktober sebagai hari pesta Santa Maria
Ratu Rosario. Kemudian Paus Klemens IX (1667-1669) mengukuhkan pesta ini bagi seluruh Gereja di
dunia; dan Paus Leo XIII (1878-1903) lebih meningkatkan nilai pesta ini dengan menetapkan seluruh
bulan Oktober sebagai bulan Rosario untuk menghormati Maria.

Mei dan Oktober sebagai bulan Maria
Secara tradisi, Gereja Katolik mendedikasikan bulan- bulan tertentu untuk devosi tertentu. Bulan Mei
yang sering dikaitkan dengan permulaan kehidupan, karena pada bulan Mei di negara- negara empat
musim mengalami musim semi atau musim kembang. Maka bulan ini dihubungkan dengan Bunda Maria,
yang menjadi Hawa yang Baru. Hawa sendiri artinya adalah ibu dari semua yang hidup, “mother of all the
living” (Kej 3:20). Devosi mengkhususkan bulan Mei sebagai bulan Maria diperkenalkan sejak akhir abad
ke 13. Namun praktek ini baru menjadi populer di kalangan para Jesuit di Roma pada sekitar tahun 1700an, dan baru kemudian menyebar ke seluruh Gereja.
Pada tahun 1809, Paus Pius VII ditangkap oleh para serdadu Napoleon, dan dipenjara. Di dalam penjara,
Paus memohon dukungan doa Bunda Maria, agar ia dapat dibebaskan dari penjara. Paus berjanji bahwa
jika ia dibebaskan, maka ia akan mendedikasikan perayaan untuk menghormati Bunda Maria. Lima tahun
kemudian, pada tanggal 24 Mei, Bapa Paus dibebaskan, dan ia dapat kembali ke Roma. Tahun berikutnya
ia mengumumkan hari perayaan Bunda Maria, Penolong umat Kristen. Demikianlah devosi kepada Bunda
Maria semakin dikenal, dan Ketika Paus Pius IX mengumumkan dogma “Immaculate Conception/ Bunda
Maria yang dikandung tidak bernoda” pada tahun 1854, devosi bulan Mei sebagai bulan Maria telah
dikenal oleh Gereja universal.
Paus Paulus VI dalam surat ensikliknya, the Month of Mary mengatakan, “Bulan Mei adalah bulan di
mana devosi umat beriman didedikasikan kepada Bunda Maria yang terberkati,” dan bulan Mei adalah
kesempatan untuk “penghormatan iman dan kasih yang diberikan oleh umat Katolik di setiap bagian
dunia kepada Sang Ratu Surga. Sepanjang bulan ini, umat Kristen, baik di gereja maupun secara pribadi
di rumah, mempersembahkan penghormatan dan doa dengan penuh kasih kepada Maria dari hati mereka.
Pada bulan ini, rahmat Tuhan turun atas kita … dalam kelimpahan.” (Paus Paulus VI, the Month of May,
1)
Sedangkan penentuan bulan Oktober sebagai bulan Rosario, berkaitan dengan pertempuran di Lepanto
pada tahun 1571, di mana negara- negara Eropa diserang oleh kerajaan Ottoman yang menyerang agama
Kristen, dan terdapat ancaman genting saat itu, bahwa agama Kristen akan terancam punah di Eropa.
Jumlah pasukan Turki telah melampaui pasukan Kristen di Spanyol, Genoa dan Venesia. Menghadapi
ancaman ini, Don Juan (John) dari Austria, komandan armada Katolik, berdoa rosario memohon
pertolongan Bunda Maria. Demikian jugaa, umat Katolik di seluruh Eropa berdoa rosario untuk memohon
bantuan Bunda Maria di dalam keadaan yang mendesak ini. Pada tanggal 7 Oktober 1571, Paus Pius V
bersama- sama dengan banyak umat beriman berdoa rosario di basilika Santa Maria Maggiore. Sejak
subuh sampai petang, doa rosario tidak berhenti didaraskan di Roma untuk mendoakan pertempuran di
Lepanto. Walaupun nampaknya mustahil, namun pada akhirnya pasukan Katolik menang pada tanggal 7
Oktober. Kemudian, Paus Pius V menetapkan peringatan Rosario dalam Misa di Vatikan setiap tanggal 7
Oktober. Kemudian penerusnya, Paus Gregorius XIII, menetapkan tanggal 7 Oktober itu sebagai Hari
Raya Rosario Suci.
Demikianlah sekilas mengenai mengapa bulan Mei dan Oktober dikhususkan sebagai bulan Maria. Bunda
Maria memang terbukti telah menyertai Gereja dan mendoakan kita semua, para murid Kristus, yang telah
diberikan oleh Tuhan Yesus menjadi anak- anaknya (lih. Yoh 19:26-27). Bunda Maria turut mengambil
bagian dalam karya keselamatan Kristus Putera-Nya, dan bekerjasama dengan-Nya untuk melindungi
Gereja-Nya sampai akhir jaman.
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