
Rugăciuni mai lungi, care sunt oferite prin sfinteti 

Promisiunile lui Isus revelate 
Sfintei Brigita 

Trecuse mult timp de cânt Sfânta Brigita dorea să afle numărul loviturilor 
pe care le primise Mântuitorul în timpul pătimirii sale, când iată, într-o zi, El 
i-a apărut și-i spuse:  

„Fiica mea, am primit în Trupul meu 5480 de lovituri. Dacă vrei să le 
onorezi să spui 15 „Tatăl nostru” și 15 „Bucură-te Maria împreună cu 
următoarele rugăciuni pe care  ți le dau, timp de un an de zile; anul 
terminându-se înseamnă că vei fi salutat fiecare rană în parte. 

Cel care va spune un an întreg, aceste rugăciuni va avea parte de 
următoarele haruri; 

• va elibera din Purgatoriu 15 suflete dintre rudele sale; 
• 15 drepți din rudele sale vor fi confirmați și păstrați în har;  
• 15 păcătoși din neamul lui se vor converti; 
• persoana care va recita aceste rugăciuni, va avea primul grad de 

desăvârșire;  
• cu 15 zile înainte de a muri va primi prețiosul meu Trup, care îl va 

elibera de foamea cea veșnică și prețiosul meu Sânge care îl va feri 
de setea cea veșnică; 

• cu 15 zile înainte de a muri va avea o căință amară de toate 
păcatele sale și o perfectă cunoaștere a acestora; 

• îi voi pune în față semnul Crucii mele biruitoare pentru a-l ajuta și 
ocroti împotriva atacurilor dușmanilor săi; 

• înainte de a muri voi veni la el cu preaiubita și scumpa mea Mamă; 
• îi voi primi cu bunăvoință sufletul și-l voi conduce în bucuria 

veșnică; 
• și conducându-l acolo, îi voi da, cu deosebită grijă, să bea din 

izvorul Dumnezeirii mele; lucrul pe care nu-l voi face cu cei care nu 
vor fi recitat aceste rugăciuni;  

• trebuie știut că cine a trăit timp de 30 de ani în păcatul de moarte 
și va spune cu evlavie sau și-a propus să spună aceste rugăciuni îi 
voi ierta toate păcatele;  

• îl voi apăra împotriva ispitelor; 
• îi voi ocroti cele cinci simțuri;  
• îl voi feri de moarte neprevăzută; 
• îi voi salva sufletul de osânda veșnică; 
• îi va fi dăruit tot ceea ce va cere de la Dumnezeu și de la Sfânta 

Fecioară Maira; 
• dacă a trăit totdeauna după voința sa și ar fi trebuit să moară peste 

puțin timp, îi voi prelungi viața;  
• ori de câte ori va recita aceste rugăciuni, va dobândi indulgență 

parțială; 
• va fi asigurat că va fi unit cu cel mai mare cor al îngerilor; 



• cel care va învăța și altul aceste rugăciuni, bucuria și meritul lui vor 
fi stabile și vor dura veșnic;  

• acolo unde sunt și vor fi spuse aceste rugăciuni, Dumnezeu va fi 
prezent cu harul său.”  

Toate aceste privilegii au fost promise sfintei Brigita, în timpul unei 
viziuni, de Domnul nostru Isus Cristos răstignit, cu condiția ca ea să recite 
în toate zilele acestea 15  rugăciuni.  

De același haruri vor avea parte și cei care le vor recita cu evlavie, zi de 
zi timp de un an.  

 
 
 
 
 

Cele 15 rugăciuni 
de recitat timp de un an 

 
În numele Tatălui și al Fiului  

și al Sfântului Duh. Amin  
Slavă Tatălui … 

 
Rugăciune de început: 
 

O, Isuse, doresc să spun acum de 
15 ori rugăciunea „Tatăl nostru” în 
cinstea Tatălui ceresc, în unire cu acea 
iubire prin care Tu ai sfințit-o în 
lumina dumnezeiască. Primește-o de 
pe buzele mele, în Inima ta 
dumnezeiască. Primește-o de pe 
buzele mele, în Inima ta, 
îmbunătățește-o și desăvârșește-o 
într-atât încât să aducă Preasfintei 
Treimi tot atâta cinstire și bucurie, 
câta i-ai adus Tu pe pământ, prin 
această rugăciune.  

Fie ca prin ea să ți se aducă onoarea 
și bucuria în cinstea sfintei tale Firi 
omenești, spre preamărirea sfintelor 
tale Răni și a prețiosului tău Sânge 
care a curs din ele. Amin.  

 

 
 



Rugăciunea I  
O, Isuse, desfătarea veșnică a tuturor celor care te iubesc, bucurie care 

între orice dorință; salvare și speranță pentru păcătoși. Tu care ei arătat că 
nu cunoști mai mare satisfacție decât aceea de a fi printre fiii oamenilor, 
mergând până acolo, ca atunci când s-a împlinit vremea, te-ai făcut om din 
dragoste pentru noi; amintește-ți de toate suferințele pe ceare le-ai îndurat 
din clipa zămislirii tale, mai ales 
de pătimirea ta sfântă, cupă cum 
a fost rânduit și stabilit în 
gândirea dumnezeiască, încă din 
veșnicie.  

Adu-ți aminte Doamne, de 
Cina cu ucenicii tăi, când după ce 
le-ai spălat picioarele, le-ai dat 
Trupul tău sfânt și prețiosul tău 
Sânge, iar apoi, consolându-i cu 
blândețe, le-ai prezis pătimirea 
ta apropiată.  

Amintește-ți de amara tristețe care ți-a cuprins sufletul după cum singur 
ai mărturisit spunând: „Întristat este sufletul meu până la moarte.”  

Adu-ți aminte de teama, neliniștea și suferința, pe care le-ai îndurat în 
trupul tău preasfânt, înainte de a fi 
răstignit pe cruce, când, după ce te-ai 
rugat de trei ori, asudând sudori de 
sânge, ai fost trădat de Iuda, ucenicul 
tău, iar poporul tău, pe care Tu l-ai 
învățat, te-a prins și te-a judecat prin 
trei judecători. Toate acestea s-au 
întâmplat în zilele solemne ale 
Paștilor, când Tu erai în floarea 
tinereții.  

Adu-ți aminte cum te-au despuiat de veșmintele tale și te-au îmbrăcat cu 
cele de batjocură, cum te-au pălmuit, te-au biciuit și te-au încoronat cu 
spini; ți-au pus o trestie în mână, te-au umilit și te-au insultat fără rușine.  

În amintirea acestor chinuri suferite, înainte de afi răstignit pe cruce, dă-
mi te rog, în fața morții, o adevărată căință de păcate, o curată și bună 
spovadă, o mângâietoare mulțumire sufletească și iertarea tuturor 
păcatelor mele. Amin.  

Tatăl nostru..,. Bucură-te Marie…  
 



Rugăciunea a II-a 
O, Isuse, adevărata 

bucurie a îngerilor și 
dulce paradis al 
desfătărilor; amintește-
ți de cumplita mâhnire 
pe care ai simțit-o atunci 
când dușmanii tăi te-au 
încolțit, ca niște fiare 
sălbatice, întrecându-se 
în a te tortura prin mii de 
insulte, scuipături, 

palme, zgârieturi și tot felul de chinuri 
nemaiîntâlnite.  

Pentru toate aceste suferințe și pentru toate jignirile care ți s-au adus, te 
rog, Mântuitorul meu, scapă-mă de toți dușmanii mei văzuți și nevăzuți, și 
cu ajutorul tău, fă să ajung la desăvârșirea și mântuirea mea veșnică. Amin. 

 
Tatăl nostru..,. Bucură-te Marie…  
 
 

 

Rugăciunea a III-a 
O, Isuse, Creatorul cerului și al pământului, pe care nimeni și nimic nu-l 

poate măsura sau cuprinde, amintește-ți de durerea amară pe care ai 
îndurat-o atunci când călăii ți-au străpuns mâinile și picioarele tale sfinte cu 
piroane tocite, iar apoi, nefiind mulțumiți de starea în care te-au adus, și 
pentru a-și satisface pe deplin turbarea, ți-au mărit rănile, adăugând durere 
la durere și printr-o cruzime fără egal ți-au smuls din încheieturi brațele și 
picioarele, dezmembrându-te.  

În amintirea durerilor tale de pe cruce, te implor, o Isuse, dăruiește-mi 
harul să te iubesc și mai mult. Amin.  

Tatăl nostru..,. Bucură-te Marie…  
 
 

 

Rugăciunea a IV-a 
O, Isuse, medic ceresc, 

ridicat pe cruce pentru a 
vindeca rănile noastre prin 
rănile tale, amintește-ți de 
suferințele și loviturile pe care 
le-ai îndurat în mădularele tale, 
și cum niciunul n-a fost lăsat la 

locul lui, durerea ta a fost fără asemănare. De la tălpi și până în creștete, 
nici o parte a trupului tău nu a scăpat nevătămată; și cu toate acestea, 
uitând de chinuri, nu ai încetat nici un moment să te rogi Tatălui tău pentru 
dușmanii tăi, spunând: „Tată, iartă-i, căci nu știu ce fac.”   



În numele infinitei tale milostiviri și în amintirea durerilor tale, fă ca 
amintirea pătimirii tale sfinte să nască în noi o căință sinceră și să ne 
dobândească iertarea păcatelor. Amin. 

Tatăl nostru..,. Bucură-te Marie…  
 
 

Rugăciunea a V-a  
O, Isuse, oglinda strălucirii veșnice, 

Tu ai văzut în lumina dumnezeirii tale 
sufletele acelora, care prin meritele 
sfintelor tale pătimiri se vor mântui. 
Adu-ți aminte, cum în același timp, ai 
fost cuprins de tristețe, văzând 
mulțimea imensă a acelora care se vor 
osândi din 

cauza 
păcatelor lor; Tu, pe toți acești păcătoși și 
disperați, i-ai plâns amarnic.  

În numele infinitei tale milostiviri și mai ales în 
numele bunătății pe care ai arătat-o tâlharului căit 
când i-ai zis: „Adevăr îți spun, astăzi vei fi cu mine 
în Rai,” te rog, milostive Isuse, fie-ți milă de mine 
în ceasul morții mele. Amin. 

Tatăl nostru..,. Bucură-te Marie…  
 
 

Rugăciunea a VI-a  
O, Isuse, Rege prea bun și atât de dorit, 

adu-ți aminte de durerea pe care ai avut-o, 
atunci, când gol și disprețuit ai fost răstignit pe 
cruce, când toate rudele tale și toți prietenii tăi 
te-au părăsit în afară de preaiubita ta Mamă, 
care a rămas credincioasă lângă tine, iar, în 
marea ta agonie, Tu l-ai prezentat pe ucenicul 
tău iubit, spunându-i: 
„Femeie, iată fiul tău!” , iar 
ucenicului tău: „Fiule, iată 
mama ta!”.  

Pentru sabia durerii care 
a străpuns inima Preasfintei 
tale Mame, te implor, o 

bune Isus, ai milă de mine, ori de câte ori mi-e sufletul 
mâhnit sau trupul bolnav; ocrotește-mă în toate 
încercările, dar mai ales în ceasul morții mele. Amin.  

Tatăl nostru..,. Bucură-te Marie…  



 

Rugăciunea a VII-a  
O, Isuse, izvor nesecat de îndurare, care dintr-o adâncă pornire de 

dragoste ai spus pe cruce: „Mi-e sete,” sete de a salva neamul omenesc.  
Te rog, Mântuitorul meu, înflăcărează dorința inimilor noastre de a tinde 

spre desăvârșire, în toate faptele noastre și stinge în noi toate plăcerile 
trupești și toată ardoarea poftelor lumești. Amin.  

Tatăl nostru..,. Bucură-te Marie…  
 
 

Rugăciunea a VIII-a  
O, Isuse, mângâierea inimilor noastre, gingășia 

tuturor sufletelor, pentru amărăciunea fierii și a 
oțetului pe care le-ai gustat pe Cruce, din dragoste 
pentru noi, dă-ne te rugăm, harul de a primi cu 
vrednicie Trupul și Sângele tău scump în timpul 
vieții noastre, pentru a fi leac și mângâiere 
sufletelor noastre. Amin.  

Tatăl nostru..,. Bucură-te Marie…  
 
 

Rugăciunea a IX-a  
O, Isuse, virtute regească și bucuria sufletelor 

noastre, adu-ți aminte de durerea pe care ai 
îndurat-o atunci când cufundat în amărăciunea 
apropiatei tale morți, insultat și hulit de către 
iudei și părăsit de Tatăl tău, ai strigat cu glas 
tare: „Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru 
ce m-ai părăsit?”  

Pentru această părăsire apăsătoare, te rog, o, Mântuitorul meu, nu mă 
abandona în durerile morții mele. Amin.  

Tatăl nostru..,. Bucură-te Marie… 
 
Rugăciunea a X-a  
O, Isuse, care în toate ești începutul și 

sfârșitul, viața și virtutea, amintește-ți că 
pentru noi te-ai cufundat într-un abis de 
durere, care, din tălpi și până în creștet, și-a 
cuprins întreaga ființă.  

Din venerație pentru grozăvia rănilor tale, te 
implor, Mântuitorul meu, învață-mă să păzesc 
poruncile tale din dragoste adevărată, porunci 
a căror cale este largă și ușoară pentru cei care te iubesc. Amin. 

Tatăl nostru..,. Bucură-te Marie… 



Rugăciunea a XI-a  
 O, Isuse, ocean nesfârșit de îndurare, în amintirea rănilor care au 

pătruns până în adâncul ființei tale, te implor, smulge-mă din mocirla 
păcteleor mele și ascunde-mă  din fața privirilor tale supărate, până când 
mânia și îndreptățita ta indignare vor trece. Amin.  

Tatăl nostru..,. Bucură-te Marie… 
 
 

Rugăciunea a XII-a  
O, Isuse, oglinda adevărului, pecete a armoniei și 

verigă de iubire, amintește-ți de mulțimea rănilor care 
ți-au vătămat trupul din cap până în picioare, 
sfârtecându-te și înroșindu-te prin scurgerea sângelui 
tău adorabil. O, cât de mare a fost durerea pe care ai 
simțit-o în trupul tău preacurat, din dragoste pentru 
noi.  

Preadulce Isuse, ce-ai fi putut face mai mult pentru 
noi decât ai făcut? 

Te implor, Mântuitorul meu, să întipărești cu 
prețiosul tău sânge rănile tale în inima mea, pentru ca 

să pot cinsti fără încetare suferințele tale, iar iubirea ta să sporească în 
fiecare zi, până când voi ajunge la tine, care ești izvorul oricărui bine și al 
tuturor bucuriilor, pe care te rog, să mi le dai și mie, prea dulce Isus, în 
viața cea veșnică. Amin.  

Tatăl nostru..,. Bucură-te Marie… 
 
 

Rugăciunea a XIII-a  
O, Isuse, Rege nemuritor și biruitor, adu-ți aminte de durerea pe care ai 

simțit-o atunci când toate forțele tale, trupești și sufletești te-au părăsit, și 
plecându-ți capul ai spus: „Totul s-a împlinit.” 

Pentru această suferință, te implor, Doamne Isuse, ai milă de mine în 
ultimul ceas al vieții mele, când sufletul meu sa va tulbura. Amin.  

Tatăl nostru..,. Bucură-te Marie… 
 
 

Rugăciunea a XIV-a  
O, Isuse, Fiul unic al Tatălui, lumină din lumină, 

Dumnezeu din Dumnezeu, amintește-ți de umila 
rugăciune pe care ai făcut-o Tatălui tău, spunând: 
„Tată, în mâinile tale îmi încredințez sufletul.”  Și astfel, 
cu trupul sfâșiat, cu inima secătuită de durerile tale, 
dăruind tuturor spre răscumpărare mila și iubirea ta, ți-ai dat sufletul.  



Pentru această moarte sfântă, te rog, o, Rege al sfinților, întărește-mă și 
ajută-mă să rezist ispitelor diavolului, trupului și a sângelui, astfel încât fiind 
mort pentru lume, să trăiesc numai pentru tine, iar în ceasul morții mele 
primește sufletul meu călător, care se întoarce la tien. Amin.  

Tatăl nostru..,. Bucură-te Marie… 
 
 

Rugăciunea a XV-a  
O, Isuse, adevărată viță roditoare, adu-ți aminte de 

îmbelșugata revărsare de sânge, care a țâșnit din trupul 
tău preasfânt. Din coasta ta străpunsă de sulția unui 
soldat a ieșit sânge și apă, până când nu a mai rămas 
nici o picătură, iar trupul tău delicat s-a ofilit, adâncurile 
ființei tale au secat, măduva oaselor tale s-a uscat.  

Pentru amara ta pătimire și prin vărsarea sângelui 
tău scump, te rog, o, dulce Isuse,  rănește inima mea, 
pentru ca lacrimi de pocăință, de durere și de dragoste, 
să-mi servească drept pâine ziua și noaptea; 
convertește-mă pe deplin ca să trăiesc numai pentru 
tine, fă ca inima mea să-ți fie lăcaș plăcut, iar sfârșitul 
vieții mele să-ți placă într-atât, încât după moarte să 

pot merita paradisul și să te pot lăuda împreună cu sfinții tăi, în vecii vecilor. 
Amin.  

Tatăl nostru..,. Bucură-te Marie… 
 
 

Rugăciunea de încheiere  
O, Isuse, Fiul Dumnezeului celui viu, primește această rugăciune cu 

aceeași iubire prin care ai înduratat toate rănile tale, în preasfântul tău 
Trup; dăruiește tuturor credincioșilor, vii și răposați, îndurarea ta, iertarea 
păcatelor și a pedepselor și viața cea veșnică. Amin.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sfântul Părinte Papa Ioan Paul al II.-lea.  



CELE SAPTE RUGACIUNI REVELATE 
SFINTEI BRIGITTA 

 
Isus Cristos i-a descoperit Sfintei Brigitta 
urmatoarea fagaduinta: 
„Sa stiti ca acelora, care timp de 12 ani vor 
spune in fiecare zi 7 Tatal nostru si 7 Bucura-te 
Marie in cinstea Pretiosului Sange, le voi 
acorda 5 haruri: 
•nu vor merge in Purgatoriu; 
•ii voi lua in numarul martirilor, ca si cum si-ar 
fi varsat sangele pentru credinta; 
•voi pastra trei suflete la alegere dintre rudele 
lor in harul sfintitor; 
•voi scapa de condamnarea vesnica 

urmatoarele patru generatii din familia lor; 
•vor fi anuntati cu o luna inainte de propria moarte. 
Daca cel, care le spune, moare cumva inainte de implinirea celor 12 ani, 
Eu voi considera ca aceste conditii necesare au fost deja implinite." 
Daca nu este posibil a spune rugaciunile pentru cateva zile, se pot 
recupera in zilele imediat urmatoare. 
Aceste rugaciuni nu pot fi tratate ca un bilet inspre Paradis. Nu putem 
gandi ca recitandu-le si neconvertind faptele noastre rele vom putea 
merge in Cer. Pentru a ne mantui trebuie sa traim o relatie personala cu 
Dumnezeu, nu numai in timpul recitarii acestor rugaciuni, ci in tot 
decursul vietii noastre pamantesti. Cu siguranta, sufletul, care a primit 
harul de a le recita pentru doisprezece ani, se afla deja in comuniune cu 
Isus si Maria si traieste viata sa in conformitate cu poruncile divine. 
 

Rugăciune de inceput 

O Isuse, unindu-ma cu Iubirea prin care ai 
sfintit aceasta rugaciune in Inima Ta, doresc sa 
o adresez Tatalui Ceresc, rugandu-ma de sapte 
ori Tatal nostru. Primeste-o de pe buzele mele 
in Inima Ta adorabila. Completeaza-o si o 
inbunatateste in mod perfect, astfel incat sa 
poata aduce Sfintei Treimi tot atata onoare si 
bucurie, cata l-ai adus Tu revarsand aceasta 
rugaciune pe pamant. Fie ca onoarea si bucuria 
sa se reverse asupra Sfintei Tale Umanitati ca o 
glorificare a dureroaselor Tale Rani si a 
Pretiosului Sange care a iesit din ele. Amin. 



1. Circumciziunea Pruncului Isus 

Vesnice Parinte, iti ofer prin mainile neprihanite 
ale Mariei si prin Inima Dumnezeiasca a lui Isus, 
primele rani, primele dureri si primele picaturi 
de sange pe care Isus le-a varsat, ca ispasire 
pentru pacatele tineretii mele si ale tuturor 
oamenilor, si ca ajutor in evitarea primelor 
pacate de moarte de catre copii si tineri, mai 
ales de catre cei din familia mea. Amin. 
Tatal nostru...., Bucura- Te Marie...  

 
 

2. Agonia lui Isus de pe Muntele Maslinilor 

Vesnice Parinte, iti ofer prin mainile neprihanite ale Mariei si prin Inima 
Dumnezeiasca a lui Isus, teribilele suferinte ale Inimii lui Isus de pe 
Muntele Maslinilor si fiecare 
picatura a sudorii Sale insangerate, 
ca ispasire pentru pacatele inimii 
mele si ale tuturor inimilor 
omenesti, ca ajutor in evitarea 
acestor pacate si pentru 
raspandirea iubirii divine si 
fraterne. Amin. 
Tatal nostru...., Bucura-Te Marie... 

 
 

3. Biciuirea lui Isus 
Vesnice Parinte, Iti ofer prin mainile neprihanite ale Mariei si prin Inima 
Dumnezeiasca a lui Isus, nenumaratele lovituri, durerile cumplite si 
pretiosul Sange al lui Isus varsat in timpul biciuirii, ca ispasire pentru 
pacatele mele trupesti si ale tuturor oamenilor, ca ajutor in evitarea 

acestor pacate si pentru salvarea 
inocentei, mai ales a celor din 
familia mea. Amin. 
Tatal nostru...., Bucura-Te Marie... 
 
 

 



4. Încununarea cu spini 
a lui Isus 

Vesnice Parinte, iti ofer prin mainile 
neprihanite ale Mariei si prin Inima 
Dumnezeiasca a lui Isus, ranile, durerile si 
pretiosul Sange al Capului Divin, varsat in 
urma incununarii cu spini, ca ispasire 
pentru pacatele spiritului si ale mintii mele 

si ale tuturor oamenilor, ca ajutor in evitarea acestor pacate si pentru 
extinderea imparatiei lui Cristos pe pamant. Amin. 
Tatal nostru...., Bucura-Te Marie... 

 

5. Purtarea Crucii 
Vesnice Parinte, iti ofer prin 
mainile neprihanite ale Mariei si 
prin Inima Dumnezeiasca a lui 
Isus, suferintele lui Isus de pe 
drumul Crucii, si mai ales Sfanta 
Rana de pe umar cu pretiosul 
Sange care a curs din ea, ca 
ispasire pentru razvratirea impotriva crucii, a mea si a tuturor oamenilor, 
pentru refuzarea sfintei Tale Vointe in viata noastra si pentru orice alt 
pacat al limbii, ca ajutor in evitarea acestor pacate si pentru o adevarata 
iubire a Crucii Tale Sfinte. Amin. 
Tatal nostru...., Bucura-Te Marie... 

 

6. Rastignirea lui Isus 
Vesnice Parinte, iti ofer prin mainile 
neprihanite ale Mariei si prin Inima 
Dumnezeiasca a lui Isus, pe 
scumpul Tau Fiu rastignit si inaltat 
pe Cruce, ranile Sale de la maini si 
picioare si Sfantul Sange care a curs 
din ele pentru noi, marea Sa 
saracie, ascultarea Sa desavarsita, 

teribilele Sale chinuri sufletesti si trupesti, pretioasa Sa moarte si 
reinnoirea nesangeroasa a Patimii in toate Sfintele Liturghii celebrate pe 
pamant. Primeste aceste suferinte ale lui Isus ca ispasire pentru toate 
incalcarile sfintelor voturi si reguli in ordinele calugaresti, pentru pacatele 
mele si ale lumii intregi, pentru bolnavi si muribunzi, pentru preoti si laici, 
pentru intentia Sfantului Parinte de a restabili unitatea familiei crestine, 



pentru intarirea in credinta, pentru patria noastra, pentru unitatea in 
Cristos a tuturor popoarelor si a Bisericii si pentru poporul evreu. Amin. 
Tatal nostru...., Bucura-Te Marie... 
 

7. Deschiderea Sfintei Coaste a lui Isus 

Vesnice Parinte, primeste pentru 
nevoile Sfintei Biserici si ca ispasire 
pentru pacatele umanitatii, 
pretiosul Sange si Apa care au curs 
din rana Divinei Inimi a lui Isus. Te 
imploram: Fii bun si milostiv cu noi 
toti! Sange a lui Isus, cel din urma 
continut al Inimii Sale Sfinte, 
purifica-ma de orice vina pentru 
pacate! Apa coastei lui Cristos, 
elibereaza-ma de orice pedeapsa 
meritata pentru pacatele mele si stinge flacarile Purgatoriului pentru mine 
si pentru toti cei ce se gasesc deja acolo. Amin. 
Tatal nostru...., Bucura-Te Marie... 

* * * 

Dumnezeule, Tată milostiv, care dezvălui iubirea ta în Fiul tău, Isus 
Cristos 

și o reverși asupra noastră în Mângâietorul Duhul Sfânt, Ție îți încredință 
azi soarta lumii și pe fiecare om.  

Apleacă-te asupra noastră păcătoșii, vindecă slăbiciunea noastră, învinge 
tot răul și dă tuturor locuitorilor Pământului să cunoască milostivirea Ta, 
pentru ca în Tine, Întreitul Dumnezeu să găsească izvorul speranței.  

Tată veșnic, pentru dureroasa ta suferință și învierea Fiului Tău, fii 
milostiv cu noi și cu întreaga omenire. Amin.  

Sfântul Părinte Papa Ioan Paul al II.-lea.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Rugăciuni în cinstea celor 5 Răni 
ale lui Isus 

 

Rugăciune de început: 
Doamne, Isuse Cristoase, răstignit pe Cruce, 

cu adâncă evlavie, recunoștință și iubire mă 
gândesc la trupul sfâșiat de biciul călăilor, la 
fruntea ta dumnezeiască rănită de coroana de 
spini, la mâinile și picioarele tale străpunse de 
cuie și la inima ta preaiubitoare deschisă larg 
de sulița ostașului roman. Rănile acestea sunt 
prețul scump al mântuirii noastre și tot atâtea 
izvoare nesecate de binecuvântări și haruri.  

 

Plini de încredere, strigăm către tine zicând:  
„Isuse, iertare și îndurare 

   pentru meritele sfintelor tale Răni!”  
 
 

Rugăciune către rana de la mâna dreaptă 
Doamne, Isuse Cristoase, eu ador Rana de 

la mâna te dreaptă și-ți  mulțumesc că ai 
îndurat-o pentru mine cu atâta suferință și cu 
atâta dragoste. Îmi pare nespus de rău pentru 
chinurile suferite de tine și de mâhnita ta 
Mamă. 

Pentru meritele acestei sfinte Răni, dă-mi, 
te rog, slava Raiului, unde te voi iubi în chip 
desăvârșit și din toate puterile mele.  

„O Marie îndurerată,  
roagă-te lui Isus pentru noi.” 
Tatăl nostru … Bucură-te Marie … Slavă Tatălui…. 
„Isuse, iertare și îndurare,  

pentru meritele sfintelor tale Răni!”  
 
 

Rugăciune către rana de la mâna stângă 
Doamne Isuse Cristoase, eu ador Rana de la mâna ta stângă și-ți 

mulțumesc că ai îndurat-o pentru mine cu atâta suferință și cu atâta 
dragoste. Îmi pare nespus de rău pentru chinurile suferite de tine și d 
mâhnita ta Mamă.  

Pentru meritele acestei sfinte Răni, te rog, scapă-mă de iadul, pe care l-
am meritat de atâtea ori și de unde nu te-aș mai putea iubi.  



„O Marie îndurerată,  
roagă-te lui Isus pentru noi.” 
Tatăl nostru … Bucură-te Marie … Slavă Tatălui…. 
„Isuse, iertare și îndurare,  

pentru meritele sfintelor tale Răni!”  
 
 

Rugăciune către rana de la piciorul drept 
Doamne Isuse Cristoase, eu ador Rana de la piciorul tău drept și-ți 

mulțumesc că ai îndurat-o pentru mine cu atâta suferință și cu atâta 
dragoste. Îmi pare nespus de rău pentru chinurile suferite de tine și de 
mâhnita ta Mamă.  

Pentru meritele acestei sfinte Răni, te rog, dă-mi tărie ca pe viitor să nu 
mai cad în păcatul de moarte, ci să fiu statornic în harul tău până la sfârșit.  

 
„O Marie îndurerată,  
roagă-te lui Isus pentru noi.” 
Tatăl nostru … Bucură-te Marie … Slavă Tatălui…. 
„Isuse, 

iertare și 
îndurare,  

pentru 
meritele 
sfintelor tale 
Răni!”  

 

Rugăciune către rana de la piciorul stâng 
Doamne Isuse Cristoase, eu ador Rana de la piciorul tău stâng și-ți  

mulțumesc că ai îndurat-o pentru mine cu atâta suferință cu atâta dragoste. 
Îmi pare nespus de rău pentru chinurile suferite de tine și de mâhnita ta, 
Mamă. 

Pentru meritele acestei sfintei Răni, te rog, iartă-mi păcatele mele de care 
mă căiesc mai mult decât orice alt rău, pentru prin ele am vătămat 
bunătatea ta nesfârșită.  
 

„O Marie îndurerată,  
roagă-te lui Isus pentru noi.” 
Tatăl nostru … Bucură-te Marie … Slavă Tatălui…. 



„Isuse, iertare și îndurare,  

pentru meritele sfintelor tale Răni!”  
 
 

Rugăciune către rana 
Preasfintei Inimi 

Doamne Isuse Cristoase, eu ador 
Rana de la Inima ta Preasfântă. Îți 
mulțumesc că și după moarte ai voit să 
suferi această nouă batjocură, - ce-i 
drept fără durere – dar cu nespusă de 

mare dragoste. Îmi pare nespus de rău pentru chinurile suferite și de 
mâhnita ta Mamă.  

Pentru meritele acestei sfinte Răni, te rog, dă-mi harul sfintei tale iubiri, 
ca să te iubesc aici și în cer pentru vecie.  

 
„O Marie îndurerată,  
roagă-te lui Isus pentru noi.” 
Tatăl nostru … Bucură-te Marie … Slavă Tatălui…. 
„Isuse, iertare și îndurare,  

pentru meritele sfintelor tale Răni!”  
 
Să ne rugăm: 
O, Isuse, care pentru oameni te-ai cruțat pe tine însuți, întipărește în 

mine Pătimirea ta, pentru ca oriunde m-aș îndrepta neîncetat să privesc 
Rănile tale și să nu aflu altă odihnă decât în tine și în meditarea patimilor 
tale. Amin.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Rugăciunea de consfințire generală la Inima lui Isus 

 

Preabunule Isuse, Mântuitorului neamului omenesc, privește spre noi, care 
îngenunchem cu smerenie înaintea altarului tău. Suntem ai tăi, voim să 
fim ai tăi și, ca să fim mai strâns uniți cu tine, astăzi fiecare dintre noi se 
consfințește de bunăvoie Inimii tale Preasfinte.  

Mulți nu te-au cunoscut niciodată, mulți au disprețuit poruncile tale și s-au 
lepădat de tine. Fie-ți milă și de unii și de alții și atrege-i pe toți la Inima 
ta Preasfântă.  

Doamne, fii Regele nu numai al credincioșilor care nu s-au îndepărtat 
niciodată de tine, ci și al fiilor rătăcitori care te-au părăsit. Fă-i să se 
întoarcă în curând la casa părintească, pentru a nu pieri de lipsă și de 
foame.  

Fii Regele acelora pe care i-au înșelat părerile greșite și al acelora pe care 
i-a îndepărtat dezbinarea. Cheamă-i la limanul adevărului al unirii 
încredință ca în curând să nu fie decât o singură turmă și un singur Păstor.  

Dă, Doamne, Bisericii tale libertate sigură și fără piedici. Dă tuturor 
popoarelor liniștea bunei orânduiri  și fă ca de la un capăt la altul al 
pământului să răsune un singur glas: „Lăudată să fie dumnezeiască Inimă 
a lui Isus, care ne-a dobândit mântuirea; ei să-i fie slavă și cinste în vecii 
vecilor. Amin.  

(Indulgență plenară în sărbătoarea lui Isus Cristos Rege, când consfințirea 
se face public; indulgență parțială în celelalte zile.) 

 
 


