
 

LANȚ DE RUGĂCINE 

ÎMPREUNĂ CU PREASFÂNTA FECIOARĂ MARIA ȘI FERICITUL FREDERIC 

OZANAM  

Consiliul General le cere vincențienilor din lumea întreagă să adreseze preasfintei Fecioare Maria 

o rugăciune simplă, pe care să o spunem rar.  

• Bucură-te, Marie, cea plină de har …  

• Rugăciunea pentru vincențienii din lumea întreagă  

Doamne Dumnezeul nostru, 

Vocația de vincențian înseamnă se te slujim peste tot în lume ajutându-i pe cei nevoiași.  

Ocrotește-i, Doamne, pe slujitorii tăi de toate bolile contagioase pe care le-ar putea contacta în 

timpul vizitelor și activităților caritative făcute în numele tău.   

Ajută-i pe toți cei care suferă de Coronavirus și  

îngăduie ca epidemia mondială să fie ținută sub control.  

 

 

FECIOARA DE LA PONTMAIN (FRANȚA) 

“Rugați-vă însă, copiii mei, Dumnezeu vă va asculta în scurt timp, 

Fiul meu se lasă înduioșat» 

Aparițiile Sfintei Fecioare Maria de la Pontmain (Franța) 17 ianuarie 1871 

În această perioadă tulbure și nesigură în care «soarele se întunecă» «stelele cad » una după alta și  

«luna nu mai dă lumină», (Matei, 24, 29) să ne îndreptăm spre Maria, scăparea și Maica noastră, 

semnul pe care ni-l dă Dumnezeu în timpul luptei când se dezlănțuie puterea celui rău:  « o femeie 



înveșmântată cu soarele și luna era sub picioarele ei și pe cap purta cunună din douăsprezece stele». 

(Apocalips, 12, 1.) 

 

Sfântă Fecioară Marie, patroana Societății Sfântul Vincențiu de Paul, te rugăm să mijlocești la Fiul 

tău, Domnul nostru Isus-Cristos tău pentru lumea întreagă.  «Știm că el este Mântuitorul lumii!» 

(Ioan 4, 42).  De aceea încredințăm mijlocirii tale deosebite:  

1. Toate persoanele pe care le vizităm sau le întâlnim, mai ales în instituțiile vincențiene,  

2. Pe semenii noștri cei mai slabi și mai încercați,  

3. Pe toți cei care și-au pierdut credința, cărora le este teamă și sunt neajutorați,  

4. Conferințele, Consiliile, activitățile speciale, pe toți vincențienii și voluntarii,  

5. Întreaga Biserică, preoții, episcopii, seminariștii, diaconii,  

6. e cei care lucrează în domeniul  sanitar, 

7. Familiile noastre, prietenii și colegii de muncă,  

8. Pe cei care vor muri astăzi 

9. Și pe noi înșine, ca Domnul să ne dea harul adevăratei convertiri și să trăim mai intens 

credința, speranța și iubirea.  

SĂ MEDITĂM ÎMPREUNĂ CU FERICITUL FREDERIC OZANAM  

În momentele de șovăială, să credem în Providență  

« Să căutăm tot ce vrea Dumnezeu, chiar și șovăiala. Șovăiala este tocmai încercarea la care-i 

place să ne pună pentru a cunoaște încrederea pe care o avem în El.  

A făcut ca viața să fie nesigură, și moartea și chiar virtutea.  

Vrem să avem siguranța salariului pentru anul viitor, dar nu suntem siguri de soarele de mâine. 

Vrem să ne putem sprijini pe avere, dar nu avem garanția că vom fi sănătoși în săptămâna ce 

urmează. 

Lăsându-ne fără sprijin din partea oamenilor,  

Providența vrea să înțelegem mai bine că ea are grijă de noi. 

Este ca o mamă care trage scaunul de sub copil, ca să-l ia în brațe. » 

Fericitul Frederic Ozanam, scrisoare către soția Amelia, 27 iulie 1844 

Consiliul General Internațional cere ca prezentul document să fie transmis Conferințelor, Consiliilor 

și instituțiilor vincențiene din lumea întreagă și ca în timpul lunilor martie și aprilie 2020 să se roage 

și să mediteze la aceste rugăciuni.  
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