
Rugăciunea 
Rozariului 

 

Rozarul este o rugaciune raspândita de Sf. Dominic spre a cinsti douazeci 

din cele mai însemnate mistere ale vietii, patimirii si maririi lui Isus Cristos 

si ale Sfintei Fecioare Maria. Meditând câte unul din cele douazeci de 

mistere, se spune câte un "Tatal nostru", câte zece "Bucura-te Marie" si un 

"Marire Tatalui". 



Rugăciunile începătoare: 

Conducătorul (făcându-şi cruce cu cruciuliţa Rozarului): În numele 
Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Spirit. 

Toţi: . Amin. 

Toţi:  Cred intr-unul Dumnezeu, Tatal atottinatorul, facatorul cerului si al 
pamantului, vazutelor tuturor si nevazutelor.  Si intr-unul Domn Isus 
Cristos, Fiul lui Dumnezeu, unul nascut, care din Tatal s-a nascut, mai 
inainte de toti vecii; lumina din lumina; Dumnezeu adevarat din 
Dumnezeu adevarat; nascut iar nu facut, cel de o fiinta cu Tatal, prin 
care toate s-au facut.  
        Care pentru noi oamenii si pentru a noastra mantuire, s-a pogorit 
din ceruri si s-a intrupat de la Spiritul Sfant si din Maria Fecioara s-a 
facut om; s-a rastignit pentru noi in zilele lui Pontiu Pilat; a patimit si s-a 
ingropat.  Si a inviat a treia zi dupa Scripturi si s-a suit la ceruri si sade 
de-a dreapta Tatalui si iarasi va sa vina cu marire sa judece vii si mortii, 
a carui imparatie nu va avea sfirsit.  
         Si intru Spiritul Sfant, Domnul si de viata facatorul, care de la Tatal 
si de la Fiul purcede, cel ce impreuna cu Tatal si cu Fiul este inchinat si 
marit, care a grait prin profeti.  
        Intru Una, Sfanta, Catolica si Apostolica Biserica marturisesc un 
botez intru iertarea pacatelor.  Astept invierea mortilor si viata veacului 
ce va sa fie.  Amin. 

Cond. (trecând la mărgeaua cea dintâi după cruce):  

Tatăl nostru, care eşti în ceruri, sfinţească-se numele Tău, vină 
împărăţia Ta, fie voia Ta, precum în Cer aşa şi pe pământ. 

Toţi:  

Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi, şi ne iartă nouă 
păcatele noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor noştri, şi nu ne duce pe 
noi în ispită, ci ne mântuieşte de cel rău. 



 

Cond. (trecând la mărgeaua următoare, prima din cele trei): Mărire 
Tatălui Celui ce ne-a creat. 

Toţi: Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin. 

Cond.:  

Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată 
eşti tu între femei, şi binecuvântat este rodul 

Toţi: Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi, păcătoşii, 
acum şi în ceasul morţii noastre. Amin. 

Cond. (trecând la mărgeaua a doua dintre cele trei): Mărire şi Fiului, 
Celui ce ne-a răscumpărat. 

Toţi: Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin. 

Cond.: Bucura-te Marie... 

Toţi: Sfântă Marie... 

Cond. (trecând la mărgeaua a treia din cele trei): Mărire şi Sfântului 
Spirit, Celui ce ne-a sfinţit. 

Toţi: Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin. 

Cond.: Bucura-te Marie... 

Toţi: Sfântă Marie... 

Cond: Mărire Tatălui şi Fiului şi Sfântului Spirit. 

Toţi: Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin. 

Această parte este numai introducerea în Rozar, partea pregătitoare, şi 
este la fel la toate Rozarele. De aici înainte începe adevăratul Rozar cu 
tainele lui: 



Rugaciunea Rozariului: 

 

După citirea meditatiei aferente fiecarui mister se zice un Tatăl nostru...,  

se recita Bucură-te Marie... (de 10 ori),  

se incheie cu Mărire Tatălui...și  

Invocaţia cerută de Sf. Fecioară Maria 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 



Misterele de bucurie (pentru zilele de luni şi sâmbătă) 

1. Primul mister: Vestirea arhanghelului: „Iată roaba Domnului”. 

 

În acest mister, medităm cum arhanghelul 

Gabriel, a vestit sfintei Fecioare Maria, că ea va 

zămisli de la Duhul Sfânt şi va naşte pe Domnul 

nostru Isus Cristos. 

Tatal Nostru, 10 Bucura-te Marie, Marire 

Tatalui și Invocația. 

 

2. Al doilea mister: Vizita Mariei la Elisabeta: „Căci mari lucruri a făcut 

pentru mine Cel Puternic”. 

 

În acest mister, medităm cum după vestirea 

arhanghelului Gabriel, sfânta Fecioară Maria s-a 

dus la verişoara sa Elisabeta şi a rămas trei luni 

la ea.  

Tatal Nostru, 10 Bucura-te Marie, Marire 

Tatalui și Invocația. 

 

 

 



3. Al treilea mister: Naşterea lui Isus: „Vi s-a născut vouă un Mântuitor”. 

 

În acest mister, medităm cum preasfânta Fecioară 

Maria, l-a născut pe Domnul nostru Isus Cristos, 

la Betleem, într-un grajd sărac. 

Tatăl Nostru, 10 Bucura-te Marie, Mărire 

Tatălui și Invocația. 

 

4. Al patrulea mister: Prezentarea în templu: „Şi l-au dus pe prunc la 

Ierusalim, ca să-l pună înaintea Domnului”. 

 

În acest mister, medităm cum la patruzeci de zile după 

naşterea lui Isus, preasfânta Fecioară Maria şi sfântul 

Iosif l-au dus în templu şi l-au oferit lui Dumnezeu. 

Tatăl Nostru, 10 Bucura-te Marie, Mărire Tatălui 

și Invocația. 

 

 

 

 

 



5. Al cincilea mister: Regăsirea lui Isus în templu: „Oare nu ştiaţi că în cele 

ale Tatălui meu se cădea ca eu să fiu? ” 

 

În acest mister, medităm cum preasfânta Fecioară 

Maria şi sfântul Iosif, pierzând pe Fiul lor în vârstă de 

doisprezece ani, căutându-l trei zile, l-au găsit la 

Ierusalim în templu, şezând în mijlocul învăţătorilor, 

pe care îi asculta şi-i întreba. 

Tatăl Nostru, 10 Bucura-te Marie, Mărire Tatălui și 

Invocația. 

 

Misterele de lumină (pentru ziua de joi) 

1. Primul mister: Botezul Domnului la Iordan. „Tu eşti Fiul meu iubit, în tine 

am binevoit”.  

 

În acest mister, medităm cum Isus Cristos a fost 

botezat în râul Iordan, botez prin care a făcut 

publică venirea sa în lume. 

Tatăl Nostru, 10 Bucura-te Marie, Mărire 

Tatălui și Invocația. 

 



2. Al doilea mister: Nunta din Cana. „Să faceţi orice vă va zice”.  

 

În acest mister, medităm cum Isus Cristos, la 

rugămintea mamei sale, a transformat apa în vin, 

anticipând manifestarea persoanei sale. 

Tatăl Nostru, 10 Bucura-te Marie, Mărire 

Tatălui și Invocația. 

 

3. Al treilea mister: Proclamarea Împărăţiei lui Dumnezeu. „N-am venit să 

fac voia mea ci a aceluia care m-a trimis”.  

 

În acest mister, medităm cum Isus Cristos a predicat 

împărăţia lui Dumnezeu, împlinind voinţa Tatălui. 

Tatăl Nostru, 10 Bucura-te Marie, Mărire Tatălui și 

Invocația. 

 

 

 

 



4. Al patrulea mister: Schimbarea la Faţă. „Şi pe când se ruga el, chipul feţei 

sale s-a făcut altul şi îmbrăcămintea Lui albă strălucind”. 

 

În acest mister, medităm cum Isus Cristos s-a 

transfigurat în faţa apostolilor pregătindu-i pentru 

răstignirea ce urma să vină. 

Tatăl Nostru, 10 Bucura-te Marie, Mărire Tatălui 

și Invocația. 

 

 

 

 

5. Al cincilea mister: Instituirea Euharistiei. „Luaţi, mâncaţi, acesta este 

trupul meu... Luaţi şi beţi... acesta este sângele meu...”.  

 

În acest mister, medităm cum Isus Cristos a creat 

Eucaristia, taină a dragostei sale prin care rămâne 

alături dei cei care îl iubesc. 

Tatăl Nostru, 10 Bucura-te Marie, Mărire Tatălui 

și Invocația. 

  



Misterele de durere (pentru zilele de marţi şi vineri) 

1. Primul mister: Agonia lui Isus în Grădina Măslinilor: „Părinte, dacă este 

cu putinţă, treacă de la mine paharul acesta! Însă nu precum voiesc eu, ci 

precum voieşti tu”. 

 

În acest mister, medităm cum Isus Cristos, 

rugându-se în Grădina Măslinilor, a transpirat 

sânge. 

Tatăl Nostru, 10 Bucura-te Marie, Mărire 

Tatălui și Invocația. 

2. Al doilea mister: Biciuirea lui Isus: „Noi am fost vindecaţi prin rănile lui”. 

 

În acest mister, medităm cum Isus Cristos a fost 

biciuit groaznic în casa lui Pilat. 

Tatăl Nostru, 10 Bucura-te Marie, Mărire 

Tatălui și Invocația. 

 

 

 



3. Al treilea mister: Încununarea cu spini a lui Isus: „Iată regele vostru! ” 

 

În acest mister, medităm cum Isus a fost 

încununat cu o coroană de spini. 

Tatăl Nostru, 10 Bucura-te Marie, Mărire 

Tatălui și Invocația. 

 

4. Al patrulea mister: Isus îşi duce crucea: „Ca un miel blând dus la 

înjunghiere”. 

 

În acest mister, medităm cum Isus a fost condamnat la 

moarte şi cum i s-a pus crucea grea pe umeri. 

Tatăl Nostru, 10 Bucura-te Marie, Mărire Tatălui și 

Invocația. 

 

 

 

 

 



5. Al cincilea mister: Moartea lui Isus pe cruce: „El a murit pentru păcatele 

noastre” 

 

În acest mister, medităm cum Isus, ajungând pe 

muntele Calvar, a fost răstignit pe cruce, de faţă fiind 

şi preamâhnita sa Mamă. 

Tatăl Nostru, 10 Bucura-te Marie, Mărire Tatălui 

și Invocația. 

 

Misterele de mărire (pentru zilele de miercuri şi duminică) 

1. Primul mister: Învierea lui Isus: „Eu sunt cu voi în toate zilele, până la 

sfârşitul lumii”. 

 

În acest mister, medităm cum Isus, a treia zi după 

patima şi moartea sa, a înviat glorios din morţi. 

Tatăl Nostru, 10 Bucura-te Marie, Mărire 

Tatălui și Invocația. 

 



2. Al doilea mister: Înălţarea lui Isus: „Părinte, preamăreşte pe Fiul tău!” 

 

În acest mister, medităm cum Isus, patruzeci de 

zile după înviere, s-a înălţat la cer, în faţa Maicii 

sale şi a ucenicilor săi. 

Tatăl Nostru, 10 Bucura-te Marie, Mărire 

Tatălui și Invocația. 

 

 

 

3. Al treilea mister: Coborârea Duhului Sfânt: „Mergeţi, învăţaţi toate 

neamurile!” 

 

În acest mister, medităm cum Isus, şezând la dreapta 

Tatălui, l-a trimis pe Duhul Sfânt în sala Cinei de 

Taină, unde erau adunaţi apostolii cu preasfânta 

Fecioară Maria. 

Tatăl Nostru, 10 Bucura-te Marie, Mărire Tatălui și 

Invocația. 

 

 



4. Al patrulea mister: Primirea preasfintei Fecioare Maria în cer: 

„Binecuvântată eşti tu între femei”. 

 

În acest mister, medităm cum preasfânta Fecioară 

Maria a trecut din viaţă şi a fost primită cu trupul şi cu 

sufletul în cer. 

Tatăl Nostru, 10 Bucura-te Marie, Mărire Tatălui 

și Invocația. 

 

 

 

5. Al cincilea mister: Încoronarea preasfintei Fecioare Maria în cer: „Căci 

Domnul a privit la smerenia slujitoarei sale”. 

 

În acest mister, medităm cum preasfânta Fecioară 

Maria a fost încoronată în cer, de către Fiul ei Isus, ca 

regină a cerului şi a pământului. 

Tatăl Nostru, 10 Bucura-te Marie, Mărire Tatălui 

și Invocația. 

 



Rugăciuni de încheiere 

P. Roagă-te pentru noi, regina preasfântului Rozariu. 
C. Ca să ne facem vrednici de făgăduinţele lui Cristos! 

Să ne rugăm: 
Dumnezeule, al cărui unul-născut prin viaţa, moartea şi învierea sa ne-a 
pregătit răsplata mântuirii veşnice, dă-ne te rugăm harul, ca cinstind 
aceste mistere prin Rozariul preasfintei Fecioare Maria, să imităm ceea 
ce ele cuprind şi să dobândim ceea ce ele făgăduiesc, prin acelaşi 
Cristos Domnul nostru. Amin. 

Sub îndurarea ta scăpăm, Născătoare de Dumnezeu; rugăciunile 
noastre nu le trece cu vederea întru ispite, ci din primejdii ne mântuieşte 
pe noi, una curată, una binecuvântată. Preasfântă Născătoare de 
Dumnezeu, în vremea vieţii mele nu mă lăsa; ajutorului omenesc nu mă 
încredinţa, ci însăţi mă sprijineşte şi mă miluieşte. Toată nădejdea mea 
întru tine o pun, Maica lui Dumnezeu. Păzeşte-mă sub acoperămîntul 
tău. 

Bucură-te Regină, maica milei, viaţa, mângâierea şi nădejdea noastră, 
bucură-te. Către tine strigăm surghiuniţi fii ai Evei. Către tine suspinăm, 
gemând şi plângând în această vale de lacrimi. Aşadar, mijlocitoarea 
noastră, întoarce spre noi ochii tăi cei milostivi şi după surghiunul 
acesta, arată-ni-l nouă pe Isus, binecuvântatul rod al trupului tău. O 
milostivă, o blândă, o dulce Fecioară Maria. 

Adu-ţi aminte, o, preablândă Fecioară Marie, că nu s-a auzit niciodată 
să fi fost părăsit cel ce a alergat sub ocrotirea ta, cel ce a cerut ajutorul 
şi mijlocirea ta. Însufleţit de această încredere, alerg la tine, o, Maică, 
Fecioara fecioarelor. La tine vin şi stau gemând înaintea ta ca un 
păcătos. 
    Maica Cuvântului, nu dispreţui cuvintele mele, ci auzi-mă cu milă şi 
ascultă-mă. Amin. 



 

Calea Crucii: 

Rugăciune înainte 

În numele Tatălui şi al Fiului şi al Spiritului Sfânt. Amin. 

Veşnice Dumnezeu, Stăpânul lumii, Părintele neamului omenesc 
primeşte această rugăciune ce o fac în numele Fiului Tău, Isus Christos, 
amintindu-mi dureroasele Lui patimi şi moartea de pe Cruce. Îţi ofer 
sfintele Lui Patimi, ca ispăşire pentru păcatele mele şi te rog ajută-mă să 
trăiesc o viaţă curată până la sfârşit, iar după moarte primeşte sufletul 
meu acolo unde nu este întristare, suspinare şi durere, ci bucurie veşnică. 
Amin. 

(Ne ridicăm şi, cântând versurile ce urmează, mergem la Starea I): 

Isuse cel drept şi sfânt, 

Ce-ai greşit Tu pe pământ, 
Că Te văd de mâini legat 
Şi la moarte judecat? 
O, Isuse preaiubit, 
Eu te văd azi osândit, 
Pentru-a' mele făr'delegi, 
Cum şi pentru-a' lumii 'ntregi. 



STAREA I 

Mărire îndelung răbdării Tale, Doamne, (+) mărire Ţie! 

Isus este judecat şi condamnat la moarte 

Fiul lui Dumnezeu este judecat la moarte de 
către oamenii păcătoşi. El primeşte să sufere şi 
să moară pe cruce, ca prin Patimile Lui să 
împace pe Părintele ceresc pentru păcatele 
noastre. 

Îţi mulţumesc, Isuse, că Tu, Cel fără de păcat, 
ai primit să suferi şi să mori pentru noi, 
păcătoşii. Ca să-Ţi urmez Ţie, şi eu voi suferi 
în tăcere şi cu răbdare învinuirile, ocara şi 
judecata nedreaptă a altora. Isuse, care ai fost 
judecat la moarte fără milă, când voi muri, 
judecă-mă cu milă. Amin. 

Tatăl nostru... Născătoare... Mărire... Şi acum... 

(Trecem la Starea II cântând): 

Cel de Îngeri preamărit, 

De om e batjocorit. 
Crucea blând El o primeşte, 
Şi la Golgota porneşte. 
O, Isuse, dă-mi putere, 
Ca-n necazuri şi durere, 
Să fiu blând şi răbdător, 
Să-Ţi fiu Ţie următor. 



STAREA II 

Mărire îndelung răbdării Tale, Doamne, (+) mărire Ţie! 

Isus primeşte Crucea pe umeri 

Lui Isus îi pun Crucea pe umeri, să o ducă la 
locul de răstignire. După ce o noapte întreagă 
a fost batjocorit, pălmuit şi biciuit, acum, slăbit, 
acoperit de răni, primeşte şi Crucea pe umerii 
Săi, ca să ridice sarcina păcatelor de pe 
sufletele noastre. 

Isuse, Tu, suferind ocară, batjocură, bătăi şi 
purtându-Ţi crucea, mă înveţi să port şi eu cu 
răbdare creştinească sarcina şi Crucea vieţii 
mele. Eu Îţi voi urma, pentru ca, precum ai 
suferit Tu pentru mine, aşa să sufăr şi eu din 
iubire către Tine. 

Tatăl nostru... Născătoare... Mărire... Şi acum... 

(Trecem la Starea III cântând): 

Crucea umerii ţi-i frânge, 

Ranele-s pline de sânge. 
Dar mai crâncenă durere 
Îţi fac păcatele mele. 
Isuse, Îţi cer iertare, 
Dă-mi căinţă şi-ndreptare 
Ca să plâng al meu păcat, 
Şi să nu mor ne'ndreptat. 



STAREA III 

Mărire îndelung răbdării Tale, Doamne, (+) mărire Ţie! 

Isus cade sub greutatea Crucii 

Crucea apasă greu pe umerii lui Isus. Flămând, 
însetat, acoperit de răni ce încă sângerează, 
sfârşit de puteri, cadesub povara Crucii. Ostaşii 
Îl ridică, i-o pun din nou pe umeri. El nu se 
plânge, nu cere milă de la nimeni, ci pleacă cu 
paşi clătinători mai departe. 

O, Isuse, eu de multe ori am fost nerăbdător şi 
m-am plâns de necazurile pe care le-am avut. 
Dă-mi, Isuse, smerenia şi răbdarea Ta, căci Tu 
ai zis că numai cel ce va răbda până la sfârşit, 
acela se va mântui. 

Tatăl nostru... Născătoare... Mărire... Şi acum... 

(Trecem la Starea IV cântând): 

O, Fecioară-ndurerată, 

Mamă binecuvântată, 
Primeşte-mă şi pe mine, 
Să plâng pe Isus cu tine. 
Să plâng păcatele mele 
Ce te-au cufundat în jele, 
Că pe Fiul tău iubit, 
Aşa crunt L-au chinuit. 



STAREA IV 

Mărire îndelung răbdării Tale, Doamne, (+) mărire Ţie! 

Isus, purtându-şi Crucea, 
se întâlneşte cu Preasfânta Sa Maică 

Fecioara Maria a pornit să-şi petreacă Fiul pe 
calea morţii. Câtă durere a simţit sărmana 
Maică când şi-a văzut Fiul iubit acoperit de răni 
şi sânge, încărcat de batjocuri, purtându-şi 
Crucea spre locul de pierzare! Mamă şi Fiu se 
privesc cu nespusă jale, însă inimile Lor se 
unesc în suferinţă, pentru mântuirea noastră. 

Isuse Mântuitorule şi Maică Fecioară, îmi 
unesc suferinţele mele cu ale voastre. Fie 
acestea canon de ispăşire pentru tot ce am 
greşit în viaţă, ca în ziua mutării din această 
lume să fiu cu cei mântuiţi. 

Tatăl nostru... Născătoare... Mărire... Şi acum... 

(Trecem la Starea V cântând): 

Când puterile-Ţi slăbiră, 

Pe Simeon îl siliră 
Să-Ţi ajute a purta, 
Doamne, Crucea Ta cea grea. 
O, Isuse, pentru Tine, 
Ajuta-voi pe oricine, 
Crucea vieţii a purta, 
Soarta grea voi uşura. 



STAREA V 

Mărire îndelung răbdării Tale, Doamne, (+) mărire Ţie! 

Simeon Cireneul îl ajută pe Isus să ducă Crucea 

Isus tot mai mult slăbeşte sub greutatea Crucii. 
Duşmanii Lui se tem că va muri înainte de 
răstignire şi nu se vor putea bucura de chinurile 
Lui; de aceea, îl silesc pe ţăranul Simeon 
Cireneul să-i ducă Crucea. 

Isuse, eu Ţi-aş ajuta bucuros să duci crucea, 
dar acum nu o mai porţi. Poartă însă Cruce 
grea toţi cei necăjiţi, bolnavi şi săraci. Mă voi 
sili să-i ajut pe aceştia cât mai mult, pentru că 
Tu ai zis că ceea ce am făcut unuia dintre 
aceştia, Ţie Ţi-am făcut şi vei răsplăti însutit în 
ziua judecăţii. 

Tatăl nostru... Născătoare... Mărire... Şi acum... 

(Trecem la Starea VI cântând): 

Veronica-n grabă merse, 

Faţa Ta de sânge-o şterse. 
Chipul Tău cel preacurat, 
Pe maramă l-ai lăsat. 
O, Isuse, dă-mi şi mie 
Milă şi durere vie, 
Când Te văd la chinuri dat, 
Şi cu spini încununat. 



STAREA VI 

Mărire îndelung răbdării Tale, Doamne, (+) mărire Ţie! 

Veronica şterge cu o maramă faţa lui Isus 

Veronica cea evlavioasă vede faţa lui Isus plină 
de sudori, sânge şi noroi. Îi este milă de El. 
Străbate printre soldaţi şi cu marama şterge 
Faţa preasfântă a Domnului. Isus, ca 
recunoştinţă, Îşi lasă faţa întipărită pe pânză. 

Isuse, dă-mi darul ca şi eu să am întotdeauna 
milă faţă de cei ce sunt în suferinţă şi să mă 
grăbesc în ajutorul lor. Întipăreşte faţa Ta 
îndurerată în inima mea, ca amintirea sfintelor 
Tale patimi să mă păzească de bucuriile 
păcătoase ale acestei lumi. 

Tatăl nostru... Născătoare... Mărire... Şi acum... 

(Trecem la Starea VII cântând): 

Recăderea în păcate 

Mult Te doare, Îndurate, 
Şi-Ţi face Crucea mai grea, 
Până cazi din nou sub ea. 
O, Isuse, mă-ntăreşte, 
De căderi noi mă fereşte 
Ca să stau pân' la mormânt, 
Tot în harul Tău cel sfânt. 



STAREA VII 

Mărire îndelung răbdării Tale, Doamne, (+) mărire Ţie! 

Isus cade a doua oară sub Cruce 

Simeon duce Crucea până la un loc, iar de 
acolo înainte, iarăşi este pusă pe umerii lui 
Isus. El o îmbrăţişează şi păşeşte cu ea încet 
în sus, însă e mult slăbit şi cade a doua oară 
sub greutatea ei. Duşmanii lui râd, Îl 
batjocoresc, Îl îmbrâncesc, Îl ridică, Îi pun din 
nou Crucea pe umeri şi-L împing să plece 
înainte. 

O, Isuse, Ţi-a fost grea peste măsură crucea, 
dar mai greu a apăsat pe inima Ta iubitoare 
nerecunoştinţa, răutatea şi păcatele oamenilor. 
Şi păcatele mele au fost cauza suferinţelor 
Tale. Ajută-mă să nu mai cad din nou în ele, ci să fiu statornic în viaţa 
creştinească, până la sfârşit. 

Tatăl nostru... Născătoare... Mărire... Şi acum... 

(Trecem la Starea VIII cântând): 

Cine oare nu va plânge, 
Văzându-Te-n răni şi sânge, 
Şi către moarte mergând, 
Fără glas, ca un miel blând. 
O, Isuse, dă-mi putere, 
Să plîng chinurile-Ţi grele, 
Şi să plâng al meu păcat, 
Pân' a nu fi judecat. 



STAREA VIII 

Mărire îndelung răbdării Tale, Doamne, (+) mărire Ţie! 

Isus mângâie femeile miloase 

Femeile miloase se înduioşează văzând pe 
Isus în atâta suferinţă şi încep a-L tângui şi a-L 
plânge. Isus însă le zice: "Nu mă plângeţi pe 
mine, fiicele Ierusalimului, ci vă plângeţi pe voi 
şi pe fiii voştri." Isus se gândea la pustiirea 
Ierusalimului, care a urmat nu peste mult timp. 

O, Isuse, în zadar Te voi plânge pe Tine, dacă 
nu voi plânge păcatele mele. În zadar voi 
osândi pe cei ce Te-au osândit, dacă nu voi 
osândi răutatea mea şi nu mă voi îndrepta. 
Plâng şi eu cu femeile Ierusalimului jalnica Ta 
stare, dar fă să deplâng şi mai mult jalnica stare 
a sufletului meu păcătos. 

Tatăl nostru... Născătoare... Mărire... Şi acum... 

(Trecem la Starea IX cântând): 

Sub a Crucii grea povară, 

Isus cade-a treia oară. 
Pentru-ale noastre căderi, 
În păcate şi greşeli. 
Isuse mult-îndurate, 
Dă-mi iertare de păcate 
Şi canon dă-mi pe pământ, 
Până nu plec în mormânt. 



STAREA IX 

Mărire îndelung răbdării Tale, Doamne, (+) mărire Ţie! 

Isus cade a treia oară sub Cruce 

Isus este tot mai slăbit. Puterile Îl părăsesc şi 
cade a treia oară sub greutatea Crucii. Ostaşii 
însă din nou Îl ridică, Îl înjură, Îl îmbrâncesc 
înainte, ca să continue drumul, cât mai este 
până la culme, unde Îl aşteaptă chinurile cele 
din urmă, sub care Îşi va da sufletul. 

Isuse, ne-ai dat să înţelegem, prin cele trei 
căderi ale Tale: căderile tinereţelor, maturităţii 
şi ale bătrâneţelor noastre. Nefericit este omul 
care dă diavolului partea cea mai frumoasă a 
vieţii sale. Şi mai nefericit este bătrânul care 
nici cele din urmă zile ale vieţii sale nu le dă lui 
Dumnezeu. 

Isuse, ajută-mă să părăsesc cu totul păcatul şi să trăiesc numai pentru 
Tine. 

Tatăl nostru... Născătoare... Mărire... Şi acum... 

(Trecem la Starea X cântând): 
Popor crunt şi ne'ndurat, 
Pe Isus L-ai dezbrăcat, 
Lui Mesia cel dorit 
Ruşinări I-ai pregătit. 
Isuse, Mire ceresc, 
Ajută-mi să mă feresc 
De gânduri, vorbe spurcate, 
De fapte neruşinate. 



STAREA X 

Mărire îndelung răbdării Tale, Doamne, (+) mărire Ţie! 

Isus este dezbrăcat de haine 

Sus, pe Golgota, Crucea este culcată la 
pământ şi se sapă groapa în care să se va 
împlânta. Câţiva soldaţi Îl apucă pe Isus şi-L 
dezbracă. Trăgând cămaşa prinsă de răni, 
sângele porneşte în şiroaie pe spatele şi 
braţele lui Isus. 

Isuse, trupul Tău e încărcat de răni pentru 
păcatele trupeşti ale oamenilor. Tu, care 
hrăneşti şi îmbraci toată făptura, stai dezbrăcat 
şi ruşinat. Lumea pune pe trupul său podoabe 
lucitoare, iar pe Tine a pus răni dureroase. 
Lumea caută plăceri,însă Ţie Ţi-a întins dureri. 

Tatăl nostru... Născătoare... Mărire... Şi acum... 

(Trecem la Starea XI cântând): 

Isus e pe lemn culcat, 

Cuiele-n pălmi îi străbat, 
Sângele Lui cel preasfânt, 
Curge pârâu pe pământ. 
Am greşit, Isuse bune, 
Iar Tu suferi pentru mine. 
Dă-mi să plâng al meu păcat, 
Căci eu sunt cel vinovat. 



STAREA XI 

Mărire îndelung răbdării Tale, Doamne, (+) mărire Ţie! 

Isus este pironit pe Cruce 

Isus este culcat pe Cruce. Oamenii nemiloşi îi 
întind mâinile; ciocanele bat piroanele 
colţuroase ce străbat prin palmele şi picioarele 
Lui; sângele curge, Isus suferă cumplit, dar nu 
zice un cuvânt, nu scoate un vaiet, pentru că 
vede păcatele noastre şi pentru acelea voieşte 
să sufere. 

Isuse, Mielul lui Dumnezeu, cel ce Te-ai dat 
jertfă pe altarul crucii pentru păcatele noastre, 
când cuiele au trecut prin palmele Tale, ai 
cugetat la faptele rele ale mâinilor noastre şi, 
când alte piroane au străbătut picioarele Tale, 
Te-ai gândit la căile păcătoase pe care am pornit cu picioarele noastre. 
Îmi pare rău de toate faptele rele, de toţi paşii greşiţi ai vieţii mele. Am 
fost un fiu rătăcit, ajută-mă să mă îndrept. 

Tatăl nostru... Născătoare... Mărire... Şi acum... 

(Trecem la Starea XII cântând): 

Isuse preaîndurat, 
Trei ore pe Cruce-ai stat, 
Trei ore Te-ai chinuit 
Până moartea Ţi-a sosit. 
Eu deplâng a Ta durere, 
Îţi-plâng chinurile grele; 
Însă plâng şi-al meu păcat, 
Ce moartea Ţi-a cauzat. 



STAREA XII 

Mărire îndelung răbdării Tale, Doamne, (+) mărire Ţie! 

Isus moare pe Cruce 

Crucea este ridicată. Isus se chinuie cumplit, 
atârnat în trei cuie între cer şi pământ, să 
împace pe Dumnezeu pentru om. Duşmanii se 
bucură de chinurile Lui şi-L hulesc, iar El se 
roagă: "Părinte, iartă-le lor, că nu ştiu ce fac." 
După trei ore de chinuri, strigă: ��Părinte, în 
mâinile Tale îmi dau sufletul!› ›  Apoi, 
plecându-şi capul, moare. Isuse, Tu, batjocorit, 
hulit, răstignit pe cruce, între chinurile morţii, Te 
rogi şi ceri iertare pentru ucigaşii Tăi. Voi fi 
răbdător şi eu, ca Tine, mă voi ruga pentru 
duşmanii mei. Cât eşti de bun, că şi pe cruce, 
la noi, la mântuirea noastră te gândeşti. Isuse, 
când voi fi şi eu în chinurile morţii, dă-mi răbdarea şi dragostea cu care 
să spun ultimul cuvânt: "Părinte, în mâinile Tale îmi dau sufletul." 

Tatăl nostru... Născătoare... Mărire... Şi acum... 

(Trecem la Starea XIII cântând): 

Când, Isuse, ai murit, 

Maica Sfântă Te-a jelit. 
Cu-aí Ei lacrimi Te-a spălat, 
În pânză Te-a înfăşurat. 
Maică plină de-ndurare, 
Fă să dobândim iertare. 
De la Fiul Tău preasfânt, 
Până suntem pe pământ. 



STAREA XIII 

Mărire îndelung răbdării Tale, Doamne, (+) mărire Ţie! 

Isus este luat de pe Cruce 

După ce Isus a murit, doi bărbaţi cucernici, Iosif 
din Arimateea şi Nicodim, au luat trupul de pe 
Cruce ca să-L înmormânteze. Îndurerata 
Mamă L-a primit în braţele Ei, I-a spălat faţa de 
sânge, I-a rânduit părul, I-a sărutat rănile sfinte, 
apoi, împreună cu femeile evlavioase, L-a uns 
cu mir şi L-a învelit în pânză albă. 

Isuse, patul morţii Tale a fost Crucea pe care 
Ţi-ai dat sufletul. Şi eu voi fi odată pe patul 
morţii, pe care îmi voi da sufletul. Apoi mă vor 
lua de pe el, mă vor scoate pe uşa casei mele 
şi mă vor duce în mormânt. Isuse bune şi 
Marie, faceţi ca, ducându-mi-se odată, la vremea rânduită, trupul la 
mormânt, sufletul meu să-l poarte Îngerii spre Cer. 

Tatăl nostru... Născătoare... Mărire... Şi acum... 

(Trecem la Starea XIV cântând):

Când sufletul Ţi L-ai dat, 
Soarele s-a-ntunecat, 
Lumea s-a cutremurat, 
Pietrele s-au despicat. 
Iar când soarele-a apus 
În mormânt, Doamne, Te-au pus. 

 
 

 
Acolo zaci îngropat, 
Pentru-al meu mare păcat. 
Doamne, noi cu întristare 
Plângem durerile Tale, 
Cât în lume Le-ai purtat, 
Până ne-ai răscumpărat. 

 



STAREA XIV 

Mărire îndelung răbdării Tale, Doamne, (+) mărire Ţie! 

Isus este înmormântat 

Iosif şi Nicodim, luând pe braţele lor trupul lui 
Isus, urmaţi de femeile evlavioase, L-au dus şi 
L-au aşezat într-un mormânt nou, tăiat în 
piatră, iar la intrarea mormântului au pus o 
lespede mare de piatră. Fecioara Maria L-a 
petrecut cu inima sfâşiată de durere. I se părea 
că şi inima şi-a îngropat-o odată cu Fiul ei 
scump. 
Şi eu am o zi, pe care nu o cunosc, o zi în care 
trupul meu, închis între câteva scânduri, va fi 
slobozit în mormânt şi nu va mai vedea lumina 
zilei, până la înviere şi judecată. Priveşte, 
suflete, mormântul şi dă-ţi seama că în acela 
se sfârşeşte toată frumuseţea, puterea şi mărirea lumii acesteia. Isuse, 
adu-Ţi aminte de mine când vei veni întru Împărăţia Ta. Marie, Mama lui 
Isus, nu uita de mine şi fă, cu rugăciunile Tale ca, atunci când trupul meu 
se va aşeza în mormânt, sufletul să intre în Cer. 
Tatăl nostru... Născătoare... Mărire... Şi acum... 

  



RUGĂCIUNE DE ÎNCHEIERE 

O, preamilostive şi blând Isuse, care prin cumplitele Tale chinuri şi prin 
moartea pe Cruce m-ai mântuit pe mine de osânda şi de chinurile cele 
veşnice ale iadului, Îţi ofer această Cale a Crucii, pe care am săvârşit-o 
întru amintirea sfintelor Tale patimi, pentru sfânta noastră Maică Biserica 
Catolică şi pentru Capul ei văzut, Preafericitul Părinte Papa, pentru 
unirea Bisericilor, pentru încreştinarea păgânilor şi întoarcerea 
păcătoşilor, pentru pacea lumii şi pentru sufletele din Purgator, pentru 
mine, păcătosul şi nevrednicul, şi pentru toţi aceia pe care vreau să-i 
cuprind în această rugăciune, în amintirea sfintelor şi mântuitoarelor Tale 
patimi. Dă-mi, preabune Isuse, darul ca să-mi îndrept viaţa şi să rămân 
statornic în bine şi în sfânta mea credinţă catolică până la moarte, iar 
când sufletul meu va părăsi această vale a plângerii care este viaţa 
pământească, să-L primeşti, Doamne, în Veşnica Fericire din cereştile 
Tale lăcaşuri. Amin. 

Tatăl nostru... Născătoare... Mărire... Şi acum... 

  



Creştin sunt din leagăn 

Creştin sunt din leagăn şi ţin cu tărie, 

Credinţa străbună primită-n botez; 

A ei adevăruri sunt viaţă, lumină, 

Şi eu fericit azi le cred, le urmez. 

 

Refren:  

Cred Doamne-n Tine şi nădăjduiesc, 

Cu a mea credinţă să mă mântuiesc. 

 

Creştin sunt şi-n drumul credinţei curate, 

Scriptura, tradiţia mă întovărăşesc; 

În ele ca-n două comori necuprinse 

Eu aflu Cuvântul cel Dumnezeiesc. 

 

Creştin sunt şi una-i Biserica Romei, 

E Maica cea Sfântă ce-o am pe Pământ; 

Al ei cap e Papa, urmaşul lui Petru, 

Ce sigur mă duce spre ţelul cel sfânt. 

 

Creştin sunt şi astăzi episcopi şi preoţi 

Îi am drept Apostoli trimişi de Cristos; 

Ei singuri au dreptul să predice lumii, 

Greşala s-o ierte la cel păcătos. 

 

Creştin sunt şi şapte sunt tainele sfinte, 

Lăsate de Domnul ca să mă sfinţesc; 

Prin ele coboară belşugul de haruri 

Şi-adesea în viaţă cu drag le primesc. 

 

 

 

Creştin sunt şi crucea e semnul de viaţă 

Sub care cu Domnul lupt neîncetat. 

Scăpat de osândă prin cruce de duşmani, 

În viaţă şi-n moarte eu voi fi scăpat. 

 

Creştin sunt şi toată iubirea şi cinstea 

Fecioarei Maria i-o dau cu avânt; 

Ea ca Născătoare de Dumnezeu este, 

Scăparea mea dulce pe tristul Pământ. 

 

Creştin sunt şi sfinţii îmi sunt fraţi de cruce 

Ajunşi prin iubire la ţintă în cer; 

Ei singuri de sine se roagă întruna, 

Ca-n focul osândei în veci să nu pier. 

 

Creştin sunt şi scumpe îmi sunt ca viaţa, 

Icoanele toate cu chipuri de sfinţi; 

Văzându-le-aproape mă-ndemn la virtute 

Şi rugile mele devin mai fierbinţi. 

 

Creştin sunt şi glasul de clopote sfinte 

Mă cheamă-n biserici ca să mă închin; 

Aici cu credinţă ascult Liturghia, 

Şi dorul de ceruri prin cânt mi-l alin. 

 

Creştin sunt oriunde, oricând cu tărie, 

Hai fraţilor astăzi să mărturisim; 

Trăim cu credinţa cea sfântă şi dreaptă, 

Şi pentru ea veseli oricând să murim. 

 


