
Consacrarea copiilor către
Maica lui Dumnezeu

Marie, Mama mea,
vin astăzi cu bucurie la tine,

pentru a-ți oferi cu totul inima mea.
Îți dăruiesc și tot ceea ce am și fac,

viața mea întreagă.
Vreau să-i aduc pe toți la tine,

pe cei pe care îi port in inima mea:
pe părinții mei, pe frații și surorile mele,

pe toți prietenii mei,
dar și pe toți cei care mi-au făcut rău.

Fii tu Mama noastră,
Binecuvântează-ne și ocrotește-ne.

Ca un copil al tău, 
vreau să te iubesc și să te rog ca Mamă a mea. 

Vreau să mă gândesc în fi ecare zi
că-ți aparțin ție.

Mamă, al tău sunt în timp și în veșnicie.
Prin tine și cu tine,

vreau să-i aparțin întotdeauna și cu totul lui Isus.

Amin.

Un milion de copii
se roaga rozariul

Pentru unitate si pace
Pe 18 octombrie 

                    

se roaga rozariul

Pentru unitate si pace



 1. Semnul Sf. Cruci

 2. Crezul-simbolul apostolilor

 3. Un „Tatăl Nostru”

 4. Trei „Bucură-te, Marie”

 5. Închinăciuni

 6. Cinci mistere
 -   Tatăl Nostru”

 -   Bucură-te, Marie”
 -   Închinăciuni

Închinăciunea

În Numele Tatălui, al Fiului şi al 
Sf. Duh.

Crezul-simbolul apostolilor

Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl    
atotputernicul, creatorul Cerului 
și al pământului, al tuturor celor 

văzute și nevăzute. Cred 
într-unul Domn Isus Cristos, Fiul 
lui Dumnezeu, unul născut, care 
din Tatăl s-a născut mai înainte 

de veci. Dumnezeu din Dumnezeu. 
Lumină din Lumină. Dumnezeu 

adevărat din Dumnezeu adevărat, 
născut dar nu creat, de o ființă cu 
Tatăl, prin care toate s-au făcut. 

Care pentru noi oamenii și pentru 
a noastră mântuire s-a coborât din 

ceruri. S-a întrupat de la Duhul 
Sfânt, din Maria Fecioară și s-a 

făcut om. S-a răstignit, sub Ponțiu 
Pilat, a pătimit, și s-a îngropat.  

A înviat a treia zi după scripturi și s-a 
suit la cer; șade de-a dreapta Tatălui 

și iarăși va veni cu mărire să judece pe 
cei vii și pe cei morți, a cărui împărăție 
nu va avea sfârșit. Cred în Duhul Sfânt, 

Domnul și de viață dătătorul, care 
de la Tatăl și de la Fiul purcede, care 

împreună cu Tatăl și cu Fiul este ado-
rat și preamărit și a grăit prin profeți. 

Cred într-una sfântă, 
catolică și apostolică Biserică. 

Mărturisesc un botez spre iertarea 
păcatelor. Aștept învierea morților și 

viața veacului ce va veni. Amin.

Binecuvântarea Sf. Treimi

Slavă Tatălui, Fiului şi Sf. Duh. Precum 
în Cer aşa şi pe pământ. Şi acum şi 
pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Tatăl Nostru

Tatăl nostru, care ești în ceru-
ri, sfințească-se numele tău; vie 

împărăția ta; facă-se voia ta, pre-
cum în cer, așa și pe pământ.Pâinea 
noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o 

nouă astăzi; și ne iartă nouă greșelile 
noastre, precum și noi iertăm 

greșiților noștri; și nu ne duce pe noi 
în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. 

Amin.

Bucură-te, Marie

Bucură-te, Marie, cea plină de har, 
Domnul este cu tine. Binecuvântată 

eşti tu între femei şi binecuvântat este 
rodul trupului tău, Isus. 

Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, 
roagă-te pentru noi păcătoşii acum şi 

în ceasul morţii noastre. Amin.

1. Isus, pe care tu, Fecioară, l-ai 
zămislit de la Duhul Sfânt. 

Arhanghelul Gabriel a fost trimis de 
Dumnezeu la Nazaret, la Maria, pentru 

a o întreba dacă vrea să fie Mama lui 
Isus. El i-a explicat că Dumnezeu însuși 

va fi Tatăl acestui copil. Pentru că a 
crezut că Dumnezeu poate orice, Maria 

a zis „Da”.

Isuse, te rugăm, întărește credința 
noastră, pentru ca noi, asemenea Mari-
ei, să ne încredem fără margini în tine 
și să învățăm în rugăciune să ascultăm 

cuvintele tale.

2. Isus, pe care tu, Fecioară, l-ai 
purtat la Elisabeta.

Îngerul Gabriel i-a mai spus Mariei că și 
ruda ei Elisabeta aștepta un copil. Maria 
a pornit îndată la drum pentru a o ajuta. 

În momentul în care s-au salutat, 
Elisabeta a simțit cum copilul tresălta 

de bucurie în sânul ei. Duhul Sfânt 
a luminat-o pe Elisabeta, așa încât 
ea a cunoscut misterul Mamei lui 

Dumnezeu și, de bucurie, a exclamat: 
„Binecuvântată ești tu între femei și 

binecuvântat este rodul trupului tău!”

Isuse, noi te rugăm pentru toți misio-
narii care le aduc oamenilor ajutorul 

și mântuirea ta. Dăruiește-le putere și 
bucurie, pentru ca, prin ei, fiecare om să 
te cunoască drept prieten și mântuitor 

al lui.

3. Isus, pe care tu, Fecioară, l-ai 
născut la Betleem.

Când Iosif și Maria au ajuns la Betleem, 
au trebuit să înnopteze într-un grajd, 
deoarece la han nu mai era niciun loc 

pentru ei. Acolo s-a născut pruncul Isus. 
Primii care au venit să-l cinstească pe 

Prunc erau păstori. Îngerii le-au poves-
tit că s-a născut Mesia, Mântuitorul.

Isuse, noi te rugăm pentru toate 
familiile și pentru toți copiii care 
sunt săraci, care nu pot merge la 
școală, care nu au o locuință sau 

care au trebuit să fugă din casa lor. 
Dăruiește-ne pacea ta și o inimă 

deschisă, ca să împărțim bogățiile 
pământului cu toți oamenii.

4. Isus, pe care tu, Fecioară, l-ai 
oferit Domnului în templu.

După 40 de zile de la naștere, Iosif 
și Maria l-au adus pe pruncul Isus la 
Ierusalim, în templu, așa era legea la 

evrei. A venit la templu și Simeon, 
un bărbat în vârstă, un sfânt. Duhul 
Sfânt i-a dat să înțeleagă cine era 

acest copil și, foarte fericit, l-a luat 
pe Isus în brațe și a zis tare: „Ochii 

mei au văzut mântuirea, lumina care 
îi luminează pe toți”.

Isuse, noi te rugăm pentru toți oame-
nii care suferă, care sunt bolnavi sau 
singuri. Arată-le că tu ești alături de 
ei și că porți crucea împreună cu ei.

5. Isus, pe care tu, Fecioară, l-ai 
regăsit în templu.

Când Isus a împlinit vârsta de 12 ani, 
a mers împreună cu părinții săi de 
sărbătoarea Paștelui la templu, în 

Ierusalim. A rămas acolo și le vorbea 
celor învățați despre Dumnezeu, 

Tatăl lui. Între timp, Maria și Iosif au 
pornit la drum spre casă. Deodată, 

și-au dat seama că Isus nu se afla în 
grupul care se întorcea la Nazaret. 

L-au căutat cu îngrijorare până când 
l-au găsit.

Isuse, noi te rugăm pentru toți cei 
care și-au pierdut rudele și priete-
nii în timpul pandemiei Corona, în 
războaie sau catastrofe naturale. 
Mângâie-i cu încrederea că avem 
un Tată în ceruri, care vrea să ne 

dăruiască tuturor viața cea veșnică.

Rozariul de bucurie pentru copiiRozariul


