
Sfântul Rozariu 

Cântec:  

 Rugăciune introductivă: 

 Dragă Maria,  mama lui Isus și mama noastră,  vrem să ne îndreptăm spre tine rugăciunea  

pentru ca tu să ne iei de mână  și să ne înveți să mergem pe drumul lui Isus,  așa cum ai făcut și 

tu. Ajută-ne să avem încredere în El,  în Cuvântul lui,  în simplitatea inimii  și în certitudinea 

infinită  că Iubirea lui este în stare să învingă temerile noastre  cele mai profunde. Învață-ne, 

Mamă, să facem din Domnul  comoara inimii noastre,  perla prețioasă a vieții noastre,  cel pentru 

care se merită să vindem totul,  să dăm totul  pentru că El este deja totul. Roagă-te împreună cu 

noi, mamă,  pentru ca stăpânul secerișului  să trimită lucrători capabili să facă să răsune  

Evanghelia în fiecare colț al pământului  astfel încât fiecare om să poată ști  că este iubit de 

Dumnezeu. 

 Cîntec: 

         O, Marie, mângâierea și speranța tuturor 

         Tu ești a noastră bună Mamă 

         Ascultă-ți fii ce te cheamă, 

         Căci tu doar poți să vii în ajutor 

 

,, Şi iată a venit un bărbat, al cărui nume era Iair şi care era mai-marele sinagogii. Şi căzând la 

picioarele lui Iisus, Îl ruga să intre în casa Lui, Căci avea numai o fiică, ca de doisprezece ani, şi 

ea era pe moarte. Şi, pe când se ducea El, mulţimile Îl împresurau. Şi o femeie, care de 

doisprezece ani avea scurgere de sânge şi cheltuise cu doctorii toată averea ei, şi de nici unul nu 

putuse să fie vindecată, Apropiindu-se pe la spate, s-a atins de poala hainei Lui şi îndată s-a oprit 

curgerea sângelui ei. Şi a zis Iisus: Cine este cel ce s-a atins de Mine? Dar toţi tăgăduind, Petru şi 

ceilalţi care erau cu El, au zis: Învăţătorule, mulţimile Te îmbulzesc şi Te strâmtorează şi Tu zici: 

Cine este cel ce s-a atins de mine? Iar Iisus a zis: S-a atins de Mine cineva. Căci am simţit o 

putere care a ieşit din Mine. Şi, femeia, văzându-se vădită, a venit tremurând şi, căzând înaintea 

Lui, a spus de faţă cu tot poporul din ce cauză s-a atins de El şi cum s-a tămăduit îndată. Iar El i-

a zis: Îndrăzneşte, fiică, credinţa ta te-a mântuit.,,(Lc 8,45-56) 

Reflexie: Doamne Isuse așa cum tu ai simțit că femeia bolnavă are nevoie de ajutorul tău te 

rugăm să ne ajuți și pe noi să observăm la timp persoanele care au nevoie de noi. Te rugăm să ne 

deschizi ochii și inima ca să-l  vedem pe aproapele nostru așa cum este el, să vedem sufletul lui 

și să nu judecăm aparențele. 

Tatăl nostru, 10 Bucură-te, Marie, Slavă Tatălui 
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,,Isus a intrat în Ierihon și trecea prin cetate, și un om bogat, numit Zacheu, mai marele 

vameșilor, căuta să vadă care este Isus; dar nu putea din pricina norodului, caci era mic de 

statura. A alergat înainte și s-a suit într-un dud ca să-L vadă; pentru că pe drumul acela avea să 

treacă. Isus, când a ajuns la locul acela, Si-a ridicat ochii în sus și i-a zis: "Zachee, dă-te jos 

degrabă, căci astăzi trebuie să ramân în casa ta." Zacheu s-a dat jos în grabă și L-a primit cu 

bucurie.,,(Lc 19,1-6) 

 

 Reflexie: Doamne, Tu ai văzut bunătate din sufletul lui Zacheu și Te-ai dus în vizită la el. 

Pentru Tine nu a contat că era un om păcătos, cel mai important a fost sufletul lui, ajută-ne și pe 

noi să avem curajul de a merge în vizite la persoanele care nu te cunosc. Te rugăm să ne îndrumi 

pașii către persoanele care au mare nevoie de Tine. Atută-ne prin dragostea Ta nemărginită să 

mergem în locurile în care este cea mai mare nevoie de noi. 

 

Tatăl nostru, 10 Bucură-te, Marie, Slavă Tatălui 

  

         O, Marie, mângâierea și speranța tuturor 

         Tu ești a noastră bună Mamă 

         Ascultă-ți fii ce te cheamă, 
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 ,,Un fariseu a rugat pe Isus să mănânce la el. Isus a intrat în casa fariseului și a șezut la masa. Și 

iată că o femeie păcătoasă din cetate a aflat că El era la masă în casa fariseului: a adus un vas de 

alabastru cu mir mirositor și stătea înapoi, lângă picioarele lui Isus, și plângea. Apoi a început să-

I stropească picioarele cu lacrimile ei și să le șteargă cu părul capului ei; le săruta mult și le 

ungea cu mir. Când a văzut lucrul acesta, fariseul care-L poftise și-a zis: "Omul acesta, dacă ar fi 

un proroc, ar ști cine și ce fel de femeie este cea care se atinge de El: că este o păcătoasă."(Lc 7, 

36-50) 

Reflexie: Isus a știut cum să primească ceea ce i-a dăruit femeia păcătoasă. Duhule Sfânt 

luminează-ne și pe noi ca atunci când mergem în vizite să oferim din dragoste și să primim cu 

dragoste. Ajută-ne să facem ca vizita noastră să aducă un strop de lumină și credință în familia 

vizitată. 

 

Tatăl nostru, 10 Bucură-te, Marie, Slavă Tatălui 
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 ,,Maria s-a sculat chiar în zilele acelea și a plecat în grabă spre munși, într-o cetate a lui Iuda. A 

intrat în casa lui Zaharia și a urat de bine Elisabetei. Cum a auzit Elisabeta urarea Mariei, i-a 

săltat pruncul în pântece, și Elisabeta s-a umplut de Duhul Sfânt.,,(Lc1, 39- 41) 

 

Reflexie: Maria s-a rupt de casa ei, de ambientul ei și a plecat. A știut că verișoara ei are nevoie 

de ea. Duhule Sfânt deschide-ne și nouă inima ca să reușim să ne desprindem de casa noastră și 

să plecăm la apropele nostru care are nevoie de noi. Marie, așa cum tu l-ai dus pe Domnul în 

casa Elisabetei ajută-ne și pe noi să-l luăm cu noi pe Isus în casele pe care le vizităm. 

 

Tatăl nostru, 10 Bucură-te, Marie, Slavă Tatălui 
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,, Maria a rămas împreună cu Elisabeta cam trei luni. Apoi s-a întors acasă. Elisabetei i s-a 

împlinit vremea să nască; și a născut un fiu.,, (Lc1, 56-57) 

Reflexie: Sfântă Fecioară tu ai stat cu Elisabeta trei luni, ai stat departe de casă, te-ai părăsit pe 

tine pentru aproapele tău. Te rugăm să ne ajuți și pe noi ca să vedem acest timp de vizită, de 

renunțare la noi pentru bine aproapelui.  

 

 

Tatăl nostru, 10 Bucură-te, Marie, Slavă Tatălui 

 

Cântec de încheiere 

 

 


