
Consacrarea copiilor către 
Maica lui Dumnezeu

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

pentru a-ți oferi toată inima mea.
Îți dăruiesc tot ceea ce am,

și tot ceea ce fac,
viața mea întreagă.

Ție îți aduc fiecare persoană în parte,
pe care o port cu iubire în inima mea:

pe părinții mei, pe frații și surorile mele,
pe toți prietenii mei,

dar și pe cei care m-au rănit.
Fii Mamă pentru noi toți,

binecuvântează-ne și ocrotește-ne.
Îmi doresc să fiu copilul tău, 
să te iubesc ca pe Mama mea
și să mă rog ție cu fidelitate. 

Ajută-mă să-mi amintesc, în fiecare zi,
că aparțin de tine.

Mamă, sunt al tău, acum și pe vecie.
Cu tine și prin tine,

Eu vreau să aparțin cu totul de Isus.

Amin.

Un Milion de Copii
se roaga Rozariul

Pentru unitate si pace
Pe 18 Octombrie 
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1. Semnul Sf. Cruci

 2. Crezul Apostolic

3. Tatăl nostru

4. Trei Bucură-te Marie pentru 
Credință, Speranță și Iubire

5. Slavă Tatălui

6. Cinci Mistere ale zilei:
- Tatăl Nostru

- 10x Bucură-te Marie
- Slavă Tatălui

- Rugăciunea de la Fatima

 Semnul Sf. Cruci

În Numele Tatălui, și al Fiului, şi al 
Sfântului Duh. Amin.

  Crezul Apostolic

Cred în Dumnezeu, 
Tatăl atotputernicul, creatorul 

cerului și al pământului.
Și în Isus Cristos, fiul său unic, 

Domnul nostru:
Care s-a zămislit de la Duhul Sfânt,

s-a născut din Maria Fecioară, 
a pătimit sub Ponțiu Pilat, 
s-a răstignit, a murit și s-a 
îngropat; a coborât în iad,

A treia zi a înviat din morți,
S-a suit la ceruri,

Șade de-a dreapta lui Dumnezeu, 
Tatăl atotputernicul,

De unde are să vie să judece 
pe vii și pe morți.

Cred în Duhul Sfânt,
Sfânta Biserică Catolică, 

împărtășirea sfinților,
Iertarea păcatelor,
Învierea morților,

 și viața veșnică. Amin.

 Tatăl nostru

Tatăl nostru, care eşti în ceruri,
sfinţească-se numele tău; vie împărăţia 

ta;
facă-se voia ta precum în cer aşa şi pe 

pământ.
Pâinea noastră cea de toate zilele 

dă-ne-o nouă astăzi; şi ne iartă nouă 
greşelile noastre, precum şi noi iertăm 

greşiţilor noştri;
şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne 

mântuieşte 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.

Slavă Tatălui

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.
Precum era la început şi acum şi 
pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Rugăciunea de la Fatima

O Isuse, iartă-ne păcatele, fereşte-ne 
de focul iadului şi du în cer toate 

sufletele,mai ales pe acelea, care au 
mai mare nevoie de mila ta.

1. Maria l-a zămislit pe Isus prin 
puterea Duhului Sfânt.

Arhanghelul Gabriel a fost trimis de 
Dumnezeu Tatăl la Maria cu cel mai 

important mesaj care a
existat vreodată - Dumnezeu vrea ca 

Fiul său de origine divină să se nască din 
Maria, ca om, un om

ca și noi. Maria i-a spus de îndată DA lui 
Dumnezeu.

Tată ceresc, Tu ne-ai dat pe Fiul tău, 
Isus, prin Maria - și astfel, acum noi 

putem să te numim Abba -
Tată - și să fim cu adevărat copiii tăi. Ne 
rugăm ție pentru toți oamenii care încă 

nu te cunosc ca Tată
al lor și care se tem de tine.

2. Isus a fost purtat în pântecele 
Mariei la verișoara sa Elisabeta.

Când Elisabeta a întâmpinat-o, Maria a 
laudat cu bucurie măreția Tatălui nostru 

ceresc, care ne
iubește la infinit și vrea să protejeze 

lumea de orice rău.
Tată ceresc, îți mulțumim, așa cum a 

făcut-o Maria în cântecul ei de laudă, și 
te rugăm să-i faci pe cei

bogați și puternici să-și deschidă inimile 
față de cei săraci și slabi și să împartă 

darurile creației tale cu
toată lumea. Astfel, nimeni nu va mai 

trebui să fie sărac și flămând.

3. Isus s-a născut la Betleem din
 Fecioara Maria.

Când Iisus s-a născut la Betleem, îngerii 
au lăudat bunătatea lui Dumnezeu Tatăl 

și au cântat: 
„Mărire în cer lui Dumnezeu și pace pe 

pământ oamenilor de bunăvoință.“

Tată ceresc, ne rugăm pentru toate 
țările în care oamenii suferă de război și 

violență.

Ajută-ne să rămânem credincioși po-
runcilor Tale astfel încât toată lumea 

să poată trăi în pace și în
siguranță.

4. Isus este prezentat de 
Maria în Templu.

Maria și Iosif l-au dus pe pruncul 
Isus în Templu și l-au „oferit“ înapoi 

Tatălui ceresc. În același timp,
ei au făcut și o jertfă tradițională de 
mulțumire. Două persoane foarte în 

vârstă, Simeon și Ana, au
fost călăuzite de Dumnezeu să 

recunoască faptul că acest Copil este 
Mântuitorul promis al lumii.

Tată ceresc, ne rugăm pentru
 toate familiile. Te rugăm să-i ajuți pe 

părinți să-i iubească și să-i
accepte pe copiii lor ca pe un dar de la 
Dumnezeu și să-i învețe pe aceștia să 

Te iubească pe Tine și
pe întreaga omenire.

5. Isus avea 12 ani când Maria și 
Iosif l-au pierdut. Căutându-l cu
 îngrijorare l-au găsit în Templu.

Văzându-i Isus i-a întrebat: „ De ce 
era să Mă căutați? Oare, nu știați că în 

cele ale Tatălui Meu
trebuie să fiu? “

Tată ceresc, Isus a făcut întotdeauna 
voia ta, chiar și atunci când a fost 

vorba să moară pentru noi pe
cruce. Maria și Iosif au trecut prin 

aceeași suferință când au petrecut trei 
zile căutându-l cu mare

îngrijorare. Ne rugăm pentru toți cei 
care au murit, pentru ca niciunul din 

ei să nu se piardă dar
pentru ca toți să te găsească 

și să se întoarcă acasă 
la tine în cele din urmă.

Misterele de bucurie pentru copiiCum ne rugăm Rozariul


