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Toți -  Rugăciunea Vincențianului...... 

 

 

Rugăciune de închinare: 

 

  L  -  Isuse Mântuitorul și Dumnezeul nostru, vrednic de închinarea îngerilor și a oamenilor, 

Tu, de bunăvoie, ai îngăduit să fii legat, judecat, osândit și dus la moarte ca să răscumperi și să 

mântuiești pe oameni! Tu, care din iubire nespusă pentru frații tăi rătăciți ai rămas în Taina 

Sfântă Euharistică spre ai atrage și cuceri cu iubirea Ta, privește, te rugăm, la Inima Ta 

înflăcărată, care s-a jertfit pentru noi și la mila fără de margini pe care ni-ai arătat-o și dăruiește-

ne iertarea păcatelor. 

Spală-ne, Doamne, sufletul în Sângele Tău preascump și încălzește-ne inima cu razele harurilor 

tale din Taina Euharistică, pentru ca dovedindu-ți dragostea noastră prin păzirea poruncilor tale, 

să ne învrednicim a te iubi de-a pururi în patria cerească și de a preamări milostivirea ta. 

Dumnezeule, care ne-ai lăsat în acest sacrament minunat amintirea Pătimirilor Tale, fă-ne, te 

rugăm,ca astfel să cinstim sfântul Mister al Trupului și Sângelui tău, încât să simțim necontenit 

în noi roadele răscumpărării tale, care viețuiești și domnești în vecii vecilor. Amin 

 

 Cântec:   

Lăudați pe Domnul neamurilor, 

Lăudați-l toate popoarele! 

Osana, Osana, Osana Fiului lui Dumnezeu 

 

 Lector 1  

Doamne îți mulțumim că ne-ai fost aproape că ne-ai oferit darul de a oferi. Ne-ai deschis ochii 

să vedem ceea ce tu dorești de la noi.  

 

Cântec... 

 

Lector 2 

 

Îți mulțumim că ne ajuți să înțelegem care este voința ta  atunci când ne trimiți în cale o 

persoană aflată în suferință  
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Lector 1 

 

Doamne îți mulțumim pentru puterea pe care ne-o dai ca să mergem până la capăt. Ne aperi de 

toți dușmanii și ne ajuți să nu cadem. 
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Lector 2 

 

A ta iubire, o Isuse,e fără margini, noi o ştim. 

Şi vredniceşte niciodată, nu vom putea să-ţi mulţumim. 
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Lector 1 

 

Doamne îți mulțumim pentru talanții pe care i-am primit.  Te-ai uitat la noi, te-ai oprit asupra 

noastră și ne-ai cerut să înmulțim acești talanți. 
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Lector 2 

Săracii pe care mi-i oferi Doamne sunt pentru mine o binecuvântare. Îți mulțumesc pentru că 

mi-ai deschis inima să Te văd pe Tine în acești săraci. 
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  L  -  Prin mijlocirea Maicii Domnului implorăm binecuvântarea  lui Dumnezeu ca să facă 

rodnică activitatea noastră 

 

 Rozariu cântat – misterele de durere 

 

 Lector 3 

Dumnezeule mântuitor, te rog, dăruieşte-ne umilinţa, 

Tu care ai căutat mereu slava Tatălui şi nu propria mărire, 

ajută-ne să renunţăm o dată pentru totdeauna la plăcerea deşartă a succesului. 

 

Lector 4  Tatăl nostru, Bucură-te Maria...,  

 

A doua strofă de la misterele de durere 

 

 Lector 5    

                 Eliberează-ne de orgoliul ascuns şi de dorinţa de a fi apreciaţi. 

Te imploram, Dumnezeul milostivirii, dă-ne spiritul săraciei. 

Dacă trebuie să avem bunuri, 

Fă ca acestea să nu dăuneze sufletului, 

Să nu rănească dreptatea, nici să nu ne tulbure inima. 

Lector 6        Tatăl nostru, Bucură-te Maria...,  

 

A treia strofă de la misterele de durere 
  



Lector 7 

Mântuitorule, Tu ai venit să ne înveţi să-l iubim pe aproapele ca pe noi înşine. 

Ne-ai arătat, prin viaţa ta, că slujirea săracilor are întâietate. 

Ajută-ne să înţelegem că nu trebuie să te părăsim decât pentru ei. 

In ei însă, Doamne, te întâlnim pe tine; slujindu-i pe ei, te slujim pe tine. 

Lector 8      Tatăl nostru, Bucură-te Maria...,  

 

A patra strofă de la misterele de durere 

 

 Lector 9       

Doamne, atrage-ne la tine, dă-ne harul să urmăm exemplul tău 

şi să privim toate aşa cum le privesti tu. 

Impreună cu tine, Doamne, nu ne va lipsi nimic şi nu ne va împiedica nimic. 

 Lector 10     Tatăl nostru, Bucură-te Maria...,  

 

A cincea  strofă de la misterele de durere 

 

 Lector 11      

Doamne, Stăpânul nostru, tu îi copleșești cu harurile tale pe toți cei care colaborează la lucrarea 

ta. Dăruiește slujitorilor tăi curajul de a face rodnice darurile  primite de la tine ca astfel într-o zi 

să poată intra în fericirea veșnică.  

  

Lector 12     Tatăl nostru, Bucură-te Maria...,  

 . 

L  -   Bucură-te, Regină..... 

         Roagă-te pentru noi, Regina preasfântului Rozariu. 

         Să ne rugăm.... 

L - 

      

Doamne, Stăpânul timpului, fă-ne mereu gata să-ți acordăm timpul pe care tu ni l-ai dăruit.  

Doamne, Stăpânul timpului, ajută-ne să găsim zilnic timp pentru a te întâlni, 

timp pentru a-i asculta pe ceilalți,  

timp pentru a admira și timp pentru a respira,  

timp pentru a tace și timp pentru a mă opri, 

timp pentru a surâde și timp pentru a mulțumi, 

timp pentru a medita și timp pentru a ierta, 

timp pentru a iubi și timp pentru a ne ruga. 

Doamne, Stăpânul timpului, ție îți oferim timpul din întreaga zi și timpul din viața noastră 

întreagă până când se va termina timpul nostru de pe acest pământ.   
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