din Galileea, al cărei nume era Nazaret, Către o fecioară logodită cu un bărbat
care se chema Iosif, din casa lui David; iar numele fecioarei era Maria. Şi
intrând îngerul la ea, a zis: Bucură-te, ceea ce eşti plină de har, Domnul este cu
tine. Binecuvântată eşti tu între femei.
Iar ea, văzându-l, s-a tulburat de cuvântul lui şi cugeta în sine: Ce fel de
închinăciune poate să fie aceasta?
Şi îngerul i-a zis: Nu te teme, Marie, căci ai aflat har la Dumnezeu. Şi iată vei
lua în pântece şi vei naşte fiu şi vei chema numele lui Iisus. Acesta va fi mare
şi Fiul Celui Preaînalt se va chema şi Domnul Dumnezeu Îi va da Lui tronul
lui David, părintele Său. Şi va împărăţi peste casa lui Iacov în veci şi împărăţia
Lui nu va avea sfârşit.
Şi a zis Maria către înger: Cum va fi aceasta, de vreme ce eu nu ştiu de bărbat?
Şi răspunzând, îngerul i-a zis: Duhul Sfânt Se va pogorî peste tine şi puterea
Celui Preaînalt te va umbri; pentru aceea şi Sfântul care Se va naşte din tine,
Fiul lui Dumnezeu se va chema.
Şi iată Elisabeta, rudenia ta, a zămislit şi ea fiu la bătrâneţea ei şi aceasta este a
şasea lună pentru ea, cea numită stearpă. Că la Dumnezeu nimic nu este cu
neputinţă.

Luca 1, 26-38
„Iar în a şasea lună a fost trimis îngerul Gavriil de la Dumnezeu, într-o cetate

A se face semnul crucii.
- In numele Tatălui şi al Fiului şi al Duhului Sfânt.
- Amin

O, Fecioară Marie,
mulţimea creştinilor
la Lourdes te roagă,
spre tine se îndreaptă.
Ave, Ave, Ave Maria !

Prima zi – Bunavestire

Novenă pregătitoare pentru
Jubileul Lourdes – 150 de ani *

Doamne,
Tu ai pregătit-o pe Maria pentru a fi Mama Fiului tău.
Prin Neprihănita Zămislire, ai ferit-o de orice păcat,
de orice rană a păcatului.
Astfel ea a avut puterea de a spune „da”-ul credinţei,
de la Bunavestire până la Cruce.
Este admirabil ce ai realizat în Maria, Doamne.
Îţi mulţumim.

Rugăciune :

Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto
Sicut erat in principio et nunc et semper
Et in saecula saeculorum Amen !

Bucură-te Marie, cea plină de har,
Domnul este cu tine.
Binecuvântată eşti tu între femei
şi Cel care a fost zămislit de la Duhul Sfânt,
Isus, Fiul tău, este binecuvântat.
Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu,
roagă-te pentru noi, păcătoşii,
acum şi în ceasul morţii noastre. Amin.

Tatăl nostru ....
A se recita o decadă din Rozariu menţionând misterul de meditat.

Maria a spus „da”. Ea este slujitoarea Domnului. Vom oferi această
decadă pentru toţi oamenii de bună credinţă de la Lourdes care se pun în
slujba Domnului ajutându-şi fraţii, mai ales persoanele bolnave sau
handicapate.

Şi a zis Maria: Iată roaba Domnului. Fie mie după cuvântul tău! Şi îngerul a
plecat de la ea.”

A se face semnul crucii.
- In numele Tatălui şi al Fiului şi al Duhului Sfânt.
- Amin

O, Fecioară Marie,
mulţimea creştinilor
la Lourdes te roagă,
spre tine se îndreaptă.
Ave, Ave, Ave Maria !

Ziua a doua – vizita Sf. Fecioare la Elisabeta

----------------------------------------------------------------------------

Fie ca Maria să ne îndrume spre grota Massabielle,
pentru a putea spune împreună cu ea:
„Domnul a făcut pentru noi lucruri minunate”

Gata să ne lăsăm împăcaţi cu Tine
şi a ne împăca cu ceilalţi, mai apropiaţi sau mai depărtaţi de noi.
Gata de a trăi acest timp al Bisericii,
în comuniune fraternă, rugăciune şi slujire.

Fă să fim gata să auzim cuvântul Tău al cărui ecou este Maria.

În aceste zile care preced pelerinajul nostru,
pregăteşte-ne Doamne să trăim darul jubileului.

La Lourdes, Doamne, Tu ai pregătit-o pe Bernadeta
pentru a fi martorul apariţiilor Fecioarei.
Prin limpezimea inimii ei, prin umilinţă şi curaj,
ea a dejucat toate capcanele celui rău.
Doamne, ceea ce ai realizat în Bernadeta este admirabil.
Îţi mulţumim.
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Tatăl nostru ....
A se recita o decadă din Rozariu menţionând misterul de meditat.

Convertirea se naşte dintr-o surprindere: cum se face că Domnul se
interesează de mine? cine sunt eu în ochii Lui? Vom oferi această
decadă pentru ca oamenii, şi noi în primul rând, să auzim apelurile la
convertire şi să facem pocăinţă, aşa cum ne cer Ioan Botezătorul, Isus şi
Maria.

Ca şi Maria la vizita îngerului, şi Elisabeta este surprinsă de vizita
Mariei. „Surprinsă”: cuvântul este neputincios. „Cum mi-a fost dat mie
să vină la mine mama Domnului meu?” Este de asemenea surprinderea
Berandetei care, până la a 16-a apariţie, pe 25 martie, nu îndrăznea să
afirme că Sf, Fecioară îi apărea.

cetate a seminţiei lui Iuda. Şi a intrat în casa lui Zaharia şi a salutat pe
Elisabeta.
Iar când a auzit Elisabeta salutarea Mariei, pruncul a săltat în pântecele ei şi
Elisabeta s-a umplut de Duh Sfânt, Şi cu glas mare a strigat şi a zis:
Binecuvântată eşti tu între femei şi binecuvântat este rodul pântecelui tău. Şi
de unde mie aceasta, ca să vină la mine Maica Domnului meu? Că iată, cum
veni la urechile mele glasul salutării tale, pruncul a săltat de bucurie în
pântecele meu. Şi fericită este aceea care a crezut că se vor împlini cele spuse
ei de la Domnul.
Şi a zis Maria: Măreşte sufletul meu pe Domnul. Şi s-a bucurat duhul meu de
Dumnezeu, Mântuitorul meu, Că a căutat spre smerenia roabei Sale. Că, iată,
de acum mă vor ferici toate neamurile. Că mi-a făcut mie mărire Cel Puternic
şi sfânt este numele Lui. Şi mila Lui în neam şi în neam spre cei ce se tem de
El. Făcut-a tărie cu braţul Său, risipit-a pe cei mândri în cugetul inimii lor.
Coborât-a pe cei puternici de pe tronuri şi a înălţat pe cei smeriţi, Pe cei
flămânzi i-a umplut de bunătăţi şi pe cei bogaţi i-a scos afară deşerţi. A
sprijinit pe Israel, slujitorul Său, ca să-Şi aducă aminte de mila Sa, Precum a
grăit către părinţii noştri, lui Avraam şi seminţiei lui, în veac.
Şi a rămas Maria împreună cu ea ca la trei luni; şi s-a înapoiat la casa sa.”

Luca 1, 39-56
„Şi în acele zile, sculându-se Maria, s-a dus în grabă în ţinutul muntos, într-o

Rugăciune :
Doamne,
Tu ai pregătit-o pe Maria pentru a fi Mama Fiului tău.
Prin Neprihănita Zămislire, ai ferit-o de orice păcat,
de orice rană a păcatului.
Astfel ea a avut puterea de a spune „da”-ul credinţei,
de la Bunavestire până la Cruce.
Este admirabil ce ai realizat în Maria, Doamne.
Îţi mulţumim.
La Lourdes, Doamne, Tu ai pregătit-o pe Bernadeta
pentru a fi martorul apariţiilor Fecioarei.
Prin limpezimea inimii ei, prin umilinţă şi curaj,
ea a dejucat toate capcanele celui rău.
Doamne, ceea ce ai realizat în Bernadeta este admirabil.
Îţi mulţumim.
În aceste zile care preced pelerinajul nostru,
pregăteşte-ne Doamne să trăim darul jubileului.
Fă să fim gata să auzim cuvântul Tău al cărui ecou este Maria.
Gata să ne lăsăm împăcaţi cu Tine

Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto
Sicut erat in principio et nunc et semper
Et in saecula saeculorum Amen !

Bucură-te Marie, cea plină de har,
Domnul este cu tine.
Binecuvântată eşti tu între femei
şi Cel care a adus bucuria în lume,
Isus, Fiul tău, este binecuvântat.
Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu,
roagă-te pentru noi, păcătoşii,
acum şi în ceasul morţii noastre. Amin.
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Această înscriere s-a făcut întâi pe când Quirinius ocârmuia Siria. Şi se duceau
toţi să se înscrie, fiecare în cetatea sa.
Şi s-a suit şi Iosif din Galileea, din cetatea Nazaret, în Iudeea, în cetatea lui
David care se numeşte Betleem, pentru că el era din casa şi din neamul lui
David. Ca să se înscrie împreună cu Maria, cea logodită cu el, care era
însărcinată.
Dar pe când erau ei acolo, s-au împlinit zilele ca ea să nască, Şi a născut pe
Fiul său, Cel Unul-Născut şi L-a înfăşat şi L-a culcat în iesle, căci nu mai era
loc de găzduire pentru ei.
Şi în ţinutul acela erau păstori, stând pe câmp şi făcând de strajă noaptea
împrejurul turmei lor.

Luca 2, 1-20
„În zilele acelea a ieşit poruncă de la Cezarul August să se înscrie toată lumea.

A se face semnul crucii.
- In numele Tatălui şi al Fiului şi al Duhului Sfânt.
- Amin

O, Fecioară Marie,
mulţimea creştinilor
la Lourdes te roagă,
spre tine se îndreaptă.
Ave, Ave, Ave Maria !

Ziua a treia: Naşterea Domnului

-------------------------------------------------------------------------------

Fie ca Maria să ne îndrume spre grota Massabielle,
pentru a putea spune împreună cu ea:
„Domnul a făcut pentru noi lucruri minunate”

Gata de a trăi acest timp al Bisericii,
în comuniune fraternă, rugăciune şi slujire.

şi a ne împăca cu ceilalţi, mai apropiaţi sau mai depărtaţi de noi.

Bucură-te Marie, cea plină de har,
Domnul este cu tine.
Binecuvântată eşti tu între femei

Tatăl nostru ....
A se recita o decadă din Rozariu menţionând misterul de meditat.

Mai ales în timpul Pelerinajului militar internaţional la care participă
ţări care s-au aflat des în război. Vom oferi această decadă pentru pacea
între popoare, în societate şi în familie.

Mesia s-a născut în cetatea lui David, Bethléem: Dumnezeu este fidel
promisiunilor sale. Dar mesajul îngerilor este valabil pentru întreaga
lume: orice om este chemat să dea slavă lui Dumnezeu, Creatorul său, şi
orice om, iubit de Dumnezeu, primeşte de la El promisiunea mântuirii şi
a păcii. La Lourdes, de multă vreme, pelerinii se roagă pentru pace.

Şi iată îngerul Domnului a stătut lângă ei şi slava Domnului a strălucit
împrejurul lor, şi ei s-au înfricoşat cu frică mare.
Dar îngerul le-a zis: Nu vă temeţi. Căci, iată, vă binevestesc vouă bucurie
mare, care va fi pentru tot poporul. Că vi s-a născut azi Mântuitor, Care este
Hristos Domnul, în cetatea lui David. Şi acesta va fi semnul: Veţi găsi un
prunc înfăşat, culcat în iesle.
Şi deodată s-a văzut, împreună cu îngerul, mulţime de oaste cerească, lăudând
pe Dumnezeu şi zicând: Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu şi pe pământ
pace, între oameni bunăvoire!
Iar după ce îngerii au plecat de la ei, la cer, păstorii vorbeau unii către alţii: Să
mergem dar până la Betleem, să vedem cuvântul acesta ce s-a făcut şi pe care
Domnul ni l-a făcut cunoscut.
Şi, grăbindu-se, au venit şi au aflat pe Maria şi pe Iosif şi pe Prunc, culcat în
iesle.
Şi văzându-L, au vestit cuvântul grăit lor despre acest Copil.
Şi toţi câţi auzeau se mirau de cele spuse lor de către păstori.
Iar Maria păstra toate aceste cuvinte, punându-le în inima sa.
Şi s-au întors păstorii, slăvind şi lăudând pe Dumnezeu, pentru toate câte
auziseră şi văzuseră precum li se spusese.”
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Gata de a trăi acest timp al Bisericii,

Gata să ne lăsăm împăcaţi cu Tine
şi a ne împăca cu ceilalţi, mai apropiaţi sau mai depărtaţi de noi.

Fă să fim gata să auzim cuvântul Tău al cărui ecou este Maria.

În aceste zile care preced pelerinajul nostru,
pregăteşte-ne Doamne să trăim darul jubileului.

La Lourdes, Doamne, Tu ai pregătit-o pe Bernadeta
pentru a fi martorul apariţiilor Fecioarei.
Prin limpezimea inimii ei, prin umilinţă şi curaj,
ea a dejucat toate capcanele celui rău.
Doamne, ceea ce ai realizat în Bernadeta este admirabil.
Îţi mulţumim.

Rugăciune :
Doamne,
Tu ai pregătit-o pe Maria pentru a fi Mama Fiului tău.
Prin Neprihănita Zămislire, ai ferit-o de orice păcat,
de orice rană a păcatului.
Astfel ea a avut puterea de a spune „da”-ul credinţei,
de la Bunavestire până la Cruce.
Este admirabil ce ai realizat în Maria, Doamne.
Îţi mulţumim.

Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto
Sicut erat in principio et nunc et semper
Et in saecula saeculorum Amen !

şi Cel care este Prinţul Păcii,
Isus, Fiul tău, este binecuvântat.
Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu,
roagă-te pentru noi, păcătoşii,
acum şi în ceasul morţii noastre. Amin.

pe Pruncul Iisus, ca să facă pentru El după obiceiul Legii,
El L-a primit în braţele sale şi a binecuvântat pe Dumnezeu şi a zis: Acum
slobozeşte pe robul Tău, după cuvântul Tău, în pace, Că ochii mei văzură
mântuirea Ta, Pe care ai gătit-o înaintea feţei tuturor popoarelor, Lumină spre
descoperirea neamurilor şi slavă poporului Tău Israel.
Iar Iosif şi mama Lui se mirau de ceea ce se vorbea despre Prunc.
Şi i-a binecuvântat Simeon şi a zis către Maria, mama Lui: Iată, Acesta este
pus spre căderea şi spre ridicarea multora din Israel şi ca un semn care va
stârni împotriviri.
Şi prin sufletul tău va trece sabie, ca să se descopere gândurile din multe inimi.
Şi era şi Ana proorociţa, fiica lui Fanuel, din seminţia lui Aşer, ajunsă la
adânci bătrâneţe şi care trăise cu bărbatul ei şapte ani de la fecioria sa. Şi ea

Luca 2, 27-38
„Şi din îndemnul Duhului a venit la templu; şi când părinţii au adus înăuntru

A se face semnul crucii.
- In numele Tatălui şi al Fiului şi al Duhului Sfânt.
- Amin

O, Fecioară Marie,
mulţimea creştinilor
la Lourdes te roagă,
spre tine se îndreaptă.
Ave, Ave, Ave Maria !

Ziua a patra: Prezentarea lui Isus la Templu

-------------------------------------------------------------------------

Fie ca Maria să ne îndrume spre grota Massabielle,
pentru a putea spune împreună cu ea:
„Domnul a făcut pentru noi lucruri minunate”

în comuniune fraternă, rugăciune şi slujire.
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Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto
Sicut erat in principio et nunc et semper
Et in saecula saeculorum Amen !

Bucură-te Marie, cea plină de har,
Domnul este cu tine.
Binecuvântată eşti tu între femei
şi Cel care se jertfeşte zilnic pentru noi,
Isus, Fiul tău, este binecuvântat.
Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu,
roagă-te pentru noi, păcătoşii,
acum şi în ceasul morţii noastre. Amin.

Tatăl nostru ....
A se recita o decadă din Rozariu menţionând misterul de meditat.

Când le-a vorbit persoanelor bolnave şi handicapate, la Lourdes, pe 15
august 1983, papa Ioan Paul al II-lea, grav rănit cu doi ani în urmă, le-a
zis că, pentru un creştin, „cel mai frumos gest este jertfirea”. Vom recita
deci această decadă pentru bolnavi, handicapaţi, familiile lor, pentru ca
să găsească în propria jertfă o ieşire din suferinţa lor.

Maria şi Iosif oferă Copilul Isus lui Dumnezeu Tatăl său, ca primul
născut în Israel. Toată viaţa lui Isus va fi o ofrandă. El venea să
împlinească jertfele vechiului Legământ şi El ni se oferă şi azi nouă în
Euharistie. Scriptura îi asociază versetul psalmului 39, 9-10 (?): „Jertfă
şi prinos n-ai voit, dar trup mi-ai întocmit; Ardere de tot şi jertfă pentru
păcat n-ai cerut. Atunci am zis: Iată vin!”

era văduvă, în vârstă de optzeci şi patru de ani, şi nu se depărta de templu,
slujind noaptea şi ziua în post şi în rugăciuni.
Şi venind ea în acel ceas, lăuda pe Dumnezeu şi vorbea despre Prunc tuturor
celor ce aşteptau mântuire în Ierusalim.”

O, Fecioară Marie,
mulţimea creştinilor

Ziua a cincea: Isus, pierdut şi regăsit la Templu

Fie ca Maria să ne îndrume spre grota Massabielle,
pentru a putea spune împreună cu ea:
„Domnul a făcut pentru noi lucruri minunate”
---------------------------------------------------------------------------

Gata de a trăi acest timp al Bisericii,
în comuniune fraternă, rugăciune şi slujire.

Gata să ne lăsăm împăcaţi cu Tine
şi a ne împăca cu ceilalţi, mai apropiaţi sau mai depărtaţi de noi.

Fă să fim gata să auzim cuvântul Tău al cărui ecou este Maria.

În aceste zile care preced pelerinajul nostru,
pregăteşte-ne Doamne să trăim darul jubileului.

La Lourdes, Doamne, Tu ai pregătit-o pe Bernadeta
pentru a fi martorul apariţiilor Fecioarei.
Prin limpezimea inimii ei, prin umilinţă şi curaj,
ea a dejucat toate capcanele celui rău.
Doamne, ceea ce ai realizat în Bernadeta este admirabil.
Îţi mulţumim.

Rugăciune :
Doamne,
Tu ai pregătit-o pe Maria pentru a fi Mama Fiului tău.
Prin Neprihănita Zămislire, ai ferit-o de orice păcat,
de orice rană a păcatului.
Astfel ea a avut puterea de a spune „da”-ul credinţei,
de la Bunavestire până la Cruce.
Este admirabil ce ai realizat în Maria, Doamne.
Îţi mulţumim.
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În societate şi în Biserică, trebuie să încerci la maxim să te faci înţeles.
Dar efortul nu e întotdeauna încununat de succes. Trebuie să învăţăm să

Acest pasaj anunţă moartea şi învierea Domnului: în a treia zi a fost Isus
regăsit şi tot în a treia zi a înviat. Dar, Maria şi Iosif nu pot înţelege în
acel moment. Totuşi, mama Sa „păstra toate acestea în inima ei” şi viaţa
de familie îşi reia cursul în Nazaret.

Iar când a fost El de doisprezece ani, s-au suit la Ierusalim, după obiceiul
sărbătorii.
Şi sfârşindu-se zilele, pe când se întorceau ei, Copilul Iisus a rămas în
Ierusalim şi părinţii Lui nu ştiau. Şi socotind că este în ceata călătorilor de
drum, au venit cale de o zi, căutându-L printre rude şi printre cunoscuţi. Şi,
negăsindu-L, s-au întors la Ierusalim, căutându-L.
Iar după trei zile L-au aflat în templu, şezând în mijlocul învăţătorilor,
ascultându-i şi întrebându-i.
Şi toţi care Îl auzeau se minunau de priceperea şi de răspunsurile Lui. Şi
văzându-L, rămaseră uimiţi, iar mama Lui a zis către El: Fiule, de ce ne-ai
făcut nouă aşa? Iată, tatăl Tău şi eu Te-am căutat îngrijoraţi. Şi El a zis către
ei: De ce era să Mă căutaţi? Oare, nu ştiaţi că în cele ale Tatălui Meu trebuie
să fiu?
Dar ei n-au înţeles cuvântul pe care l-a spus lor.
Şi a coborât cu ei şi a venit în Nazaret şi le era supus. Iar mama Lui păstra în
inima ei toate aceste cuvinte.
Şi Iisus sporea cu înţelepciunea şi cu vârsta şi cu harul la Dumnezeu şi la
oameni.”

Luca 2, 41-52
„Şi părinţii Lui, în fiecare an, se duceau de sărbătoarea Paştilor, la Ierusalim.

A se face semnul crucii.
- In numele Tatălui şi al Fiului şi al Duhului Sfânt.
- Amin

la Lourdes te roagă,
spre tine se îndreaptă.
Ave, Ave, Ave Maria !

La Lourdes, Doamne, Tu ai pregătit-o pe Bernadeta

Doamne,
Tu ai pregătit-o pe Maria pentru a fi Mama Fiului tău.
Prin Neprihănita Zămislire, ai ferit-o de orice păcat,
de orice rană a păcatului.
Astfel ea a avut puterea de a spune „da”-ul credinţei,
de la Bunavestire până la Cruce.
Este admirabil ce ai realizat în Maria, Doamne.
Îţi mulţumim.

Rugăciune :

Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto
Sicut erat in principio et nunc et semper
Et in saecula saeculorum Amen !

Bucură-te Marie, cea plină de har,
Domnul este cu tine.
Binecuvântată eşti tu între femei
şi Cel pe care lumea nu l-a recunoscut,
Isus, Fiul tău, este binecuvântat.
Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu,
roagă-te pentru noi, păcătoşii,
acum şi în ceasul morţii noastre. Amin.

Tatăl nostru ....
A se recita o decadă din Rozariu menţionând misterul de meditat.

Din timpurile lui şi până acum, Isus este marele Exclus. Şi totuşi, el este
Mântuitorul. Vom recita această decadă pentru toţi cei care se simt
neînţeleşi sau excluşi.

trăim împreună cu cei pe care nu-i înţelegem şi care nu ne înţeleg, cei
pe care-i excludem sau care se consideră excluşi.
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Ioan 2, 1-11
„Şi a treia zi s-a făcut nuntă în Cana Galileii şi era şi mama lui Iisus acolo.

A se face semnul crucii.
- In numele Tatălui şi al Fiului şi al Duhului Sfânt.
- Amin

O, Fecioară Marie,
mulţimea creştinilor
la Lourdes te roagă,
spre tine se îndreaptă.
Ave, Ave, Ave Maria !

Ziua a şasea: Nunta din Cana

Fie ca Maria să ne îndrume spre grota Massabielle,
pentru a putea spune împreună cu ea:
„Domnul a făcut pentru noi lucruri minunate”
-----------------------------------------------------------------------

Gata de a trăi acest timp al Bisericii,
în comuniune fraternă, rugăciune şi slujire.

Gata să ne lăsăm împăcaţi cu Tine
şi a ne împăca cu ceilalţi, mai apropiaţi sau mai depărtaţi de noi.

Fă să fim gata să auzim cuvântul Tău al cărui ecou este Maria.

În aceste zile care preced pelerinajul nostru,
pregăteşte-ne Doamne să trăim darul jubileului.

pentru a fi martorul apariţiilor Fecioarei.
Prin limpezimea inimii ei, prin umilinţă şi curaj,
ea a dejucat toate capcanele celui rău.
Doamne, ceea ce ai realizat în Bernadeta este admirabil.
Îţi mulţumim.

Bucură-te Marie, cea plină de har,
Domnul este cu tine.
Binecuvântată eşti tu între femei

Tatăl nostru ....
A se recita o decadă din Rozariu menţionând misterul de meditat.

Vom oferi această decadă de Rozariu pentru tinerii care-şi caută calea
vieţii. Maria le spune, arătând spre Fiul ei: „Faceţi tot ce vă va spune”.

Maria nu face miracole. Fiul ei este cel care va face să curgă vinul
Noului Legământ: Cana anunţă ultima Cină şi Crucea. Maria joacă
totuşi un rol decisiv spunând servitorilor: „Faceţi tot ce vă va spune”. Şi
ea are dreptul de a le da acest ordin, ea care a răspuns îngerului: „Fie
mie după voinţa ta”.

Maria prevăzu ruşinea care aştepta acea familie neprevăzătoare. La
Lourdes, Maria vede aşteptările pelerinilor şi ei au încredere în
dragostea sa maternă.

Şi a fost chemat şi Iisus şi ucenicii Săi la nuntă.
Şi sfârşindu-se vinul, a zis mama lui Iisus către El: Nu mai au vin.
A zis ei Iisus: Ce ne priveşte pe mine şi pe tine, femeie? Încă n-a venit ceasul
Meu.
Mama Lui a zis celor ce slujeau: Faceţi orice vă va spune.
Şi erau acolo şase vase de piatră, puse pentru curăţirea iudeilor, care luau câte
două sau trei vedre.
Zis-a lor Iisus: Umpleţi vasele cu apă. Şi le-au umplut până sus.
Şi le-a zis: Scoateţi acum şi aduceţi nunului. Iar ei i-au dus.
Şi când nunul a gustat apa care se făcuse vin şi nu ştia de unde este, ci numai
slujitorii care scoseseră apa ştiau, a chemat nunul pe mire,
Şi i-a zis: Orice om pune întâi vinul cel bun şi, când se ameţesc, pune pe cel
mai slab. Dar tu ai ţinut vinul cel bun până acum.
Acest început al minunilor l-a făcut Iisus în Cana Galileii şi Şi-a arătat slava
Sa; şi ucenicii Săi au crezut în El.”
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Gata de a trăi acest timp al Bisericii,

Gata să ne lăsăm împăcaţi cu Tine
şi a ne împăca cu ceilalţi, mai apropiaţi sau mai depărtaţi de noi.

Fă să fim gata să auzim cuvântul Tău al cărui ecou este Maria.

În aceste zile care preced pelerinajul nostru,
pregăteşte-ne Doamne să trăim darul jubileului.

La Lourdes, Doamne, Tu ai pregătit-o pe Bernadeta
pentru a fi martorul apariţiilor Fecioarei.
Prin limpezimea inimii ei, prin umilinţă şi curaj,
ea a dejucat toate capcanele celui rău.
Doamne, ceea ce ai realizat în Bernadeta este admirabil.
Îţi mulţumim.

Rugăciune :
Doamne,
Tu ai pregătit-o pe Maria pentru a fi Mama Fiului tău.
Prin Neprihănita Zămislire, ai ferit-o de orice păcat,
de orice rană a păcatului.
Astfel ea a avut puterea de a spune „da”-ul credinţei,
de la Bunavestire până la Cruce.
Este admirabil ce ai realizat în Maria, Doamne.
Îţi mulţumim.

Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto
Sicut erat in principio et nunc et semper
Et in saecula saeculorum Amen !

şi Cel care face să curgă vinul Noului Legământ,
Isus, Fiul tău, este binecuvântat.
Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu,
roagă-te pentru noi, păcătoşii,
acum şi în ceasul morţii noastre. Amin.

Cleopa, şi Maria Magdalena.
Deci Iisus, văzând pe mama Sa şi pe ucenicul pe care Îl iubea stând alături, a
zis mamei Sale: Femeie, iată fiul tău!
Apoi a zis ucenicului: Iată mama ta! Şi din ceasul acela ucenicul a luat-o la
sine.
După aceea, ştiind Iisus că toate s-au săvârşit acum, ca să se împlinească
Scriptura, a zis: Mi-e sete. Şi era acolo un vas plin cu oţet; iar cei care Îl
loviseră, punând în vârful unei trestii de isop un burete înmuiat în oţet, l-au
dus la gura Lui.
Deci după ce a luat oţetul, Iisus a zis: Săvârşitu-s-a. Şi plecându-Şi capul, Şi-a
dat duhul.
Deci iudeii, fiindcă era vineri, ca să nu rămână trupurile sâmbăta pe cruce, căci
era mare ziua sâmbetei aceleia, au rugat pe Pilat să le zdrobească fluierele
picioarelor şi să-i ridice.

9

Bucură-te Marie, cea plină de har,
Domnul este cu tine.
Binecuvântată eşti tu între femei
şi Cel care şi-a dat viaţa pentru noi,
Isus, Fiul tău, este binecuvântat.
Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu,
roagă-te pentru noi, păcătoşii,

Tatăl nostru ....
A se recita o decadă din Rozariu menţionând misterul de meditat.

Vom oferi această decadă de Rozariu pentru ca, creştinii să se hrănească
din Euharistie şi să înveţe ce înseamnă o viaţă euharistică, în urmarea
lui Cristos, a Mamei lui, a Bernadetei.

Papa Ioan Paul al II-lea a vorbit despre Maria, „femeie euharistică”.
Bătrânul Simeon i-a spus Mariei că va fi străpunsă de durere ca de o
sabie. Profeţia s-a realizat în ceasul în care lancea soldatului a străpuns
coasta Fiului ei: „şi a ieşit din ea sânge şi apă”.

A se face semnul crucii.
- In numele Tatălui şi al Fiului şi al Duhului Sfânt.
- Amin

Ioan 19, 25-37
„Şi stăteau, lângă crucea lui Iisus, mama Lui şi sora mamei Lui, Maria lui

În ajunul Patimirii sale, Isus a instituit Euharistia şi a cerut apostolilor
să facă aceasta în numele Lui. De fiecare dată când se celebrează
Euharistia, „vestim moartea Domnului până va veni El” (1 Corinteni 11,
26). Pentru că a înviat, putem azi să ne împărtăşim cu trupul său jertfit
şi cu sângele său vărsat.

Deci au venit ostaşii şi au zdrobit fluierele celui dintâi şi ale celuilalt, care era
răstignit împreună cu el.
Dar venind la Iisus, dacă au văzut că deja murise, nu I-au zdrobit fluierele.
Ci unul din ostaşi cu suliţa a împuns coasta Lui şi îndată a ieşit sânge şi apă.
Şi cel ce a văzut a mărturisit şi mărturia lui e adevărată; şi acela ştie că spune
adevărul, ca şi voi să credeţi.
Căci s-au făcut acestea, ca să se împlinească Scriptura: "Nu I se va zdrobi nici
un os".
Şi iarăşi altă Scriptură zice: "Vor privi la Acela pe care L-au împuns". ”

O, Fecioară Marie,
mulţimea creştinilor
la Lourdes te roagă,
spre tine se îndreaptă.
Ave, Ave, Ave Maria !

Ziua a şaptea: Maria lângă Cruce

Fie ca Maria să ne îndrume spre grota Massabielle,
pentru a putea spune împreună cu ea:
„Domnul a făcut pentru noi lucruri minunate”
--------------------------------------------------------------------------------

în comuniune fraternă, rugăciune şi slujire.

Fie ca Maria să ne îndrume spre grota Massabielle,
pentru a putea spune împreună cu ea:
„Domnul a făcut pentru noi lucruri minunate”

Gata de a trăi acest timp al Bisericii,
în comuniune fraternă, rugăciune şi slujire.

Gata să ne lăsăm împăcaţi cu Tine
şi a ne împăca cu ceilalţi, mai apropiaţi sau mai depărtaţi de noi.

Fă să fim gata să auzim cuvântul Tău al cărui ecou este Maria.

În aceste zile care preced pelerinajul nostru,
pregăteşte-ne Doamne să trăim darul jubileului.

La Lourdes, Doamne, Tu ai pregătit-o pe Bernadeta
pentru a fi martorul apariţiilor Fecioarei.
Prin limpezimea inimii ei, prin umilinţă şi curaj,
ea a dejucat toate capcanele celui rău.
Doamne, ceea ce ai realizat în Bernadeta este admirabil.
Îţi mulţumim.
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Tatăl nostru ....

O mamă de familie nu-i place când copiii săi se ceartă. Duhul Sfânt a
permis apostolilor, în ziua Rusaliilor, să anunţe în diverse limbi
„minunile Domnului”. Diverse limbi, dar un singur cuvânt.
Vom oferi această decadă din Rozariu pentru unitatea creştinilor.

Duhul Sfânt coboară asupra apostolilor. Este naşterea Bisericii. Maria
este prezentă. Poate că nu este chiar în centru, cum arată mozaicul din
bazilica Rozariului. Dar este acolo, şi cea pe care Isus i-a dăruit-o ca
mamă discipolului cel mai iubit nu abandonează Biserica de-a lungul
dificilei sale creşteri de atâtea secole.

Şi din cer, fără de veste, s-a făcut un vuiet, ca de suflare de vânt ce vine
repede, şi a umplut toată casa unde şedeau ei.
Şi li s-au arătat, împărţite, limbi ca de foc şi au şezut pe fiecare dintre ei.
Şi s-au umplut toţi de Duhul Sfânt şi au început să vorbească în alte limbi,
precum le dădea lor Duhul a grăi.”

Faptele Apostolilor 2, 1-4
„Şi când a sosit ziua Cincizecimii, erau toţi împreună în acelaşi loc.

A se face semnul crucii.
- In numele Tatălui şi al Fiului şi al Duhului Sfânt.
- Amin

O, Fecioară Marie,
mulţimea creştinilor
la Lourdes te roagă,
spre tine se îndreaptă.
Ave, Ave, Ave Maria !

Ziua a opta: Rusaliile

Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto
Sicut erat in principio et nunc et semper
Et in saecula saeculorum Amen !

Rugăciune :
Doamne,
Tu ai pregătit-o pe Maria pentru a fi Mama Fiului tău.
Prin Neprihănita Zămislire, ai ferit-o de orice păcat,
de orice rană a păcatului.
Astfel ea a avut puterea de a spune „da”-ul credinţei,
de la Bunavestire până la Cruce.
Este admirabil ce ai realizat în Maria, Doamne.
Îţi mulţumim.

---------------------------------------------------------------------

acum şi în ceasul morţii noastre. Amin.

În aceste zile care preced pelerinajul nostru,
pregăteşte-ne Doamne să trăim darul jubileului.

La Lourdes, Doamne, Tu ai pregătit-o pe Bernadeta
pentru a fi martorul apariţiilor Fecioarei.
Prin limpezimea inimii ei, prin umilinţă şi curaj,
ea a dejucat toate capcanele celui rău.
Doamne, ceea ce ai realizat în Bernadeta este admirabil.
Îţi mulţumim.

Rugăciune :
Doamne,
Tu ai pregătit-o pe Maria pentru a fi Mama Fiului tău.
Prin Neprihănita Zămislire, ai ferit-o de orice păcat,
de orice rană a păcatului.
Astfel ea a avut puterea de a spune „da”-ul credinţei,
de la Bunavestire până la Cruce.
Este admirabil ce ai realizat în Maria, Doamne.
Îţi mulţumim.

Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto
Sicut erat in principio et nunc et semper
Et in saecula saeculorum Amen !

Bucură-te Marie, cea plină de har,
Domnul este cu tine.
Binecuvântată eşti tu între femei
şi Cel care ni l-a trimis pe Duhul Sfânt,
Isus, Fiul tău, este binecuvântat.
Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu,
roagă-te pentru noi, păcătoşii,
acum şi în ceasul morţii noastre. Amin.

A se recita o decadă din Rozariu menţionând misterul de meditat.
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Orice om este chemat să ajungă în Cer. În Ultima Zi, vom fi judecaţi
despre dragoste, oricare ar fi fost religia noastră. De aceea ne vom ruga
pentru raporturile inter-religioase. Fie ca fiecare dintre ele să inspire

Aşa cum este asociată Pătimirii Fiului său, Maria este asociată Învierii
sale. Să n-o căutăm printre morţi pe cea care este vie. Ea s-a suit la Cer.

Apocalipsa 12, 1
„Şi s-a arătat din cer un semn mare: o femeie înveşmântată cu soarele şi luna
era sub picioarele ei şi pe cap purta cunună din douăsprezece stele.”

A se face semnul crucii.
- In numele Tatălui şi al Fiului şi al Duhului Sfânt.
- Amin

O, Fecioară Marie,
mulţimea creştinilor
la Lourdes te roagă,
spre tine se îndreaptă.
Ave, Ave, Ave Maria !

Ziua a noua: Înălţarea la Cer a Fecioarei şi încoronarea ei

Fie ca Maria să ne îndrume spre grota Massabielle,
pentru a putea spune împreună cu ea:
„Domnul a făcut pentru noi lucruri minunate”
--------------------------------------------------------------------

Gata de a trăi acest timp al Bisericii,
în comuniune fraternă, rugăciune şi slujire.

Gata să ne lăsăm împăcaţi cu Tine
şi a ne împăca cu ceilalţi, mai apropiaţi sau mai depărtaţi de noi.

Fă să fim gata să auzim cuvântul Tău al cărui ecou este Maria.

La Lourdes, Doamne, Tu ai pregătit-o pe Bernadeta
pentru a fi martorul apariţiilor Fecioarei.
Prin limpezimea inimii ei, prin umilinţă şi curaj,
ea a dejucat toate capcanele celui rău.
Doamne, ceea ce ai realizat în Bernadeta este admirabil.

Rugăciune :
Doamne,
Tu ai pregătit-o pe Maria pentru a fi Mama Fiului tău.
Prin Neprihănita Zămislire, ai ferit-o de orice păcat,
de orice rană a păcatului.
Astfel ea a avut puterea de a spune „da”-ul credinţei,
de la Bunavestire până la Cruce.
Este admirabil ce ai realizat în Maria, Doamne.
Îţi mulţumim.

Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto
Sicut erat in principio et nunc et semper
Et in saecula saeculorum Amen !

Bucură-te Marie, cea plină de har,
Domnul este cu tine.
Binecuvântată eşti tu între femei
şi Cel care a făcut din tine Regina Păcii,
Isus, Fiul tău, este binecuvântat.
Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu,
roagă-te pentru noi, păcătoşii,
acum şi în ceasul morţii noastre. Amin.

Tatăl nostru ....
A se recita o decadă din Rozariu menţionând misterul de meditat.

dragostea celor care o urmează şi, între ele, să domnească buna
înţelegere şi niciodată războiul.
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_________________________________
*Traducere din franceză de pe:
http://www.lourdes2008.com/fr/prier/neuvaine_01.html

Fie ca Maria să ne îndrume spre grota Massabielle,
pentru a putea spune împreună cu ea:
„Domnul a făcut pentru noi lucruri minunate”

Gata de a trăi acest timp al Bisericii,
în comuniune fraternă, rugăciune şi slujire.

Gata să ne lăsăm împăcaţi cu Tine
şi a ne împăca cu ceilalţi, mai apropiaţi sau mai depărtaţi de noi.

Fă să fim gata să auzim cuvântul Tău al cărui ecou este Maria.

În aceste zile care preced pelerinajul nostru,
pregăteşte-ne Doamne să trăim darul jubileului.

Îţi mulţumim.

