Rozariul pentru logodnici
în lumina Exortației apostolice Amoris laetitia
Să ne pregătim să medităm cum s-a întrupat Dumnezeu și cum a trăit, devenind unul dintre
noi în Familia de la Nazaret.
Avem nevoie să ne cufundăm în misterul naşterii lui Isus. Acesta este misterul Crăciunului şi
secretul de la Nazaret, plin de parfum de familie! (Cf. AL 65).

Misterele de bucurie:
Primul mister: Buna-Vestire
Iluminare:
”Naşterea lui Isus Cristos însă a fost astfel: mama lui, Maria, fiind logodită cu Iosíf,
înainte ca ei să fi fost împreună, ea s-a aflat însărcinată de la Duhul Sfânt. Iosíf, soţul ei, fiind
drept şi nevoind s-o expună, a vrut să o lase în ascuns. Cugetând el la acestea, iată că un înger
al Domnului i-a apărut în vis, spunându-i: „Iosíf, fiul lui Davíd, nu te teme să o iei pe Maria,
soţia ta, căci ceea ce s-a zămislit în ea este de la Duhul Sfânt! Ea va naşte un fiu şi-i vei pune
numele Isus, căci el va mântui poporul său de păcatele sale” (Mt 1, 18-21).
Intenție:
Îți mulțumim, o, Duhule Sfinte, pentru logodna noastră, te rugăm să ne oferi Spiritul
Înțelepciunii, pentru a învăța să ne cunoaștem și să ne preocupăm mai mult de binele celuilalt
decât de al nostru.
Meditație cu Amoris laetitia:
„Toată viaţa în comun a soţilor, toată reţeaua de relaţii pe care o vor ţese între ei, cu
copiii şi cu lumea, va fi impregnată şi întărită de harul sacramentului care provine din misterul
Întrupării şi al Paştelui”. (AL 74).
Întrebări:
- Cum au trăit Maria și Iosif prezența lui Dumnezeu în relația și proiectele lor?
- Dumnezeu este prezent în logodna noastră, în proiectele noastre?
- În care din acțiunile noastre concrete îl simțim prezent?
Rugăciunea Rozariului:
Tatăl nostru...
Bucură-te, Marie... (de 10 ori)
Slavă Tatălui...
Al doilea mister: Vizita la Elisabeta
Iluminare:
”În zilele acelea, ridicându-se, Maria s-a dus în grabă către ţinutul muntos, într-o
cetate a lui Iúda. A intrat în casa lui Zaharía şi a salutat-o pe Elisabéta. Când a auzit Elisabéta
salutul Mariei, a tresăltat copilul în sânul ei, iar Elisabéta a fost umplută de Duhul Sfânt şi a

strigat cu glas puternic: „Binecuvântată eşti tu între femei şi binecuvântat este rodul sânului
tău!” (Lc 1, 39-42).
Intenție:
Marie, care nu ai ezitat, ci ai plecat în grabă să o vizitezi pe Elisabeta, vino și în
mijlocul nostru, condu-ne la Isus, pentru ca și noi să putem tresălta de bucurie recunoscându-i
prezența.
Meditație cu Amoris laetitia
”Domnul nostru apreciază în mod special pe cel care se bucură de fericirea celuilalt.
Dacă nu alimentăm capacitatea noastră de a ne bucura de binele celuilalt şi ne concentrăm mai
ales pe necesităţile noastre, ne condamnăm să trăim cu puţină bucurie, din moment ce, aşa
cum a spus Isus, „este mai mare fericire în a da decât în a primi” (Fap 20,35). Familia trebuie
să fie mereu locul în care cel care face ceva bun în viaţă, ştie că totul va sărbători cu
Dumnezeu. (AL 110).
Întrebări:
- Ce momente de bucurie am avut de când ne cunoaștem?
- Ce bucurii împărtășim împreună de când ne cunoaștem?
- Împărtășim și cu alții bucuria iubirii noastre (cu prietenii, familia, colegii etc)?
Rugăciunea Rozariului:
Tatăl nostru...
Bucură-te, Marie... (de 10 ori)
Slavă Tatălui...
Al treilea mister: Nașterea lui Isus la Betleem
Iluminare:
”Şi Iosíf a urcat din Galiléea, din cetatea Nazarét, către Iudéea, în cetatea lui Davíd, care se
numeşte Betleém, întrucât era din casa şi din familia lui Davíd, pentru a se înscrie împreună
cu Maria, logodnica lui, care era însărcinată. Dar pe când erau ei acolo, s-au împlinit zilele ca
[Maria] să nască şi l-a născut pe fiul ei, primul născut, l-a înfăşat şi l-a culcat în iesle, pentru
că nu era loc de găzduire pentru ei”. (Lc 2, 4-7).
Intenție:
Sfinte Iosif, păzitorul vieții, îți mulțumim că te-ai îngrijit de copilul Isus și de Mama
lui, îți mulțumim pentru că l-ai îmbrățișat, pentru că i-ai ascultat primul cuvânt și primul plâns
și l-ai adorat. Te rugăm să ne ajuți să ne facem timp pentru a-l contempla, a-l primi și a-l
adora pe Isus și Cuvântul său, mai ales prin rugăciunea noastră făcută în comun.
Meditație cu Amoris laetitia:
„În faţa fiecărei familii se prezintă icoana familiei de la Nazaret (...). Asemenea
magilor, familiile sunt invitate să-l contemple pe prunc şi pe mama, să se prosterneze şi să-l
adore (cf. Mt 2,11). Asemenea Mariei, sunt îndemnate să trăiască cu curaj şi seninătate
provocările lor familiale, triste şi entuziasmante, şi să păstreze şi să mediteze în inimă
minunăţiile lui Dumnezeu”. (AL 30).
Întrebări:

-

Ca și logodnici suntem invitați să contemplăm Sfânta Familie. Care sunt provocările
familiale pe care le-am întâmpinat până în acest moment?
Care sunt provocările pe care le întâmpinăm împreună?
Știm că de acum înainte putem conta pe ajutorul Sfintei Familii?

Rugăciunea Rozariului:
Tatăl nostru...
Bucură-te, Marie... (de 10 ori)
Slavă Tatălui...
Al patrulea mister: Prezentarea lui Isus la templu
Iluminare:
”Când s-au împlinit zilele purificării lor, după Legea lui Moise, l-au dus la Ierusalím
ca să-l ofere Domnului, după cum este scris în Legea Domnului: «Orice prim născut de
parte bărbătească va fi numit sfânt pentru Domnul»”. (Lc 2, 22-23).
Intenție:
O, Marie și tu, o, Iosife, care din ascultare v-ați dus la templu să-l prezentați Tatălui pe
Isus, vă rugăm să ne conștientizați cât de important este să prezentăm iubirea noastră lui
Dumnezeu și în același timp să o trăim ca pe o valoare în societatea în care trăim.
Meditație cu Amoris laetitia:
„Vreau să le spun tinerilor că nimic (...) nu este prejudiciat când iubirea îşi asumă
modalitatea instituţiei matrimoniale. Unirea găseşte în această instituţie modul de a canaliza
stabilitatea şi creşterea sa reală şi concretă (…), că decizia de a da căsătoriei o configuraţie
vizibilă în societate, cu activităţi determinate, manifestă relevanţa sa: arată seriozitatea
identificării cu celălalt, indică o depăşire a individualismului adolescentin şi exprimă decizia
fermă de a-şi aparţine unul altuia. (AL 131).
Întrebări:
- Care este importanța socială a logodnei?
- Profităm de această perioadă pentru a ne cunoaște?
- Împărțim acest timp de har cu alți logodnici sau prieteni sau ne închidem în noi înșine?
Rugăciunea Rozariului:
Tatăl nostru...
Bucură-te, Marie... (de 10 ori)
Slavă Tatălui...
Al cincilea mister: Regăsirea lui Isus la templu
Iluminare:
”Părinţii lui mergeau în fiecare an la Ierusalím de Sărbătoarea Paştelui. Când avea el
doisprezece ani, au urcat acolo după obiceiul sărbătorii. Împlinindu-se acele zile, pe când se
întorceau, copilul Isus a rămas în Ierusalím, dar părinţii lui nu ştiau. Socotind însă că este cu
grupul de pelerini, au mers cale de o zi şi-l căutau printre rude şi cunoscuţi. Negăsindu-l, s-au
întors la Ierusalím căutându-l. După trei zile, l-au găsit în templu, stând în mijlocul
învăţătorilor, ascultându-i şi punându-le întrebări. Toţi cei care îl ascultau se mirau de
înţelepciunea şi de răspunsurile lui”. (Lc 2, 41-47).

Intenție:
Sfântă Familie de la Nazaret, te rugăm pentru părinții noștri, pentru frați și bunici,
unchi și pentru toată familia noastră lărgită; să poată să ne însoțească în drumul logodnei
noastre cu istoria lor de iubire, cu experiența lor de greșeli, cu valorile și bucuriile lor.
Meditație cu Amoris laetitia:
„Isus se prezintă ca model de ascultare faţă de părinţii săi pământeşti (...), este sigur şi
că el arată că alegerea de viaţă a copilului şi însăşi vocaţia sa creştină pot să ceară o dezlipire
pentru a realiza propria dăruire pentru împărăţia lui Dumnezeu. Mai mult, el însuşi, la
doisprezece ani, răspunde Mariei şi lui Iosif că are o misiune mai înaltă de îndeplinit dincolo
de familia sa istorică. (AL 18).
Întrebări:
- Am discutat vreodată despre legătura pe care o avem cu familiile noastre de origine?
- Care sunt uzanțele și obișnuințele fiecăreia?
- Ce vrem să menținem din ele?
- Ce vrem să modificăm?
- Cum putem modela viitoarea noastră familie? Cu privire la care obișnuințe sau
uzanțe?
Rugăciunea Rozariului:
Tatăl nostru...
Bucură-te, Marie... (de 10 ori)
Slavă Tatălui...
„Darul reciproc constitutiv al căsătoriei sacramentale este înrădăcinat în harul botezului
(…). Nu vor fi niciodată singuri cu forţele lor pentru a înfrunta provocările care se prezintă.
Ei sunt chemaţi să răspundă la darul lui Dumnezeu cu angajarea lor, creativitatea lor,
rezistenţa şi lupta lor zilnică, dar vor putea mereu să-l invoce pe Duhul Sfânt (Cf AL 73-74).

Misterele de lumină:
Primul mister: Botezul lui Isus în Iordan
Iluminare:
„După ce a fost botezat, Isus a ieşit îndată din apă. Şi iată că s-au deschis cerurile şi l-a
văzut pe Duhul lui Dumnezeu coborând ca un porumbel şi venind deasupra lui! Şi iată, a fost
un glas din ceruri care spunea: „Acesta este Fiul meu cel iubit, în care mi-am găsit plăcerea!”
(Mt 3, 16-17).
Intenție:
Îți mulțumim, Doamne, pentru darul Botezului, care ne face fiii tăi și care ne dă
posibilitatea să ne pregătim pentru Sacramentul Căsătoriei.
Meditație cu Amoris laetitia:
„Darul reciproc constitutiv al căsătoriei sacramentale este înrădăcinat în harul
botezului (…). În primirea reciprocă şi cu harul lui Cristos, logodnicii îşi promit dăruire
totală, fidelitate şi deschidere la viaţă (…), luând în serios angajarea lor reciprocă. (AL 73).

Întrebări:
- Îmi amintesc în ce zi am fost botezat/ă? Putem împărtăși fotografii, amintiri sau
întâmplări frumoase de atunci?
- Apreciez în viața mea faptul că am fost botezat/ă? Dacă încă nu sunt botezat/ă, mă
simt pregătit/ă să primesc Botezul?
- Care din aspectele logodnei noastre au nevoie să fie purificate?
Rugăciunea Rozariului:
Tatăl nostru...
Bucură-te, Marie... (de 10 ori)
Slavă Tatălui...
Al doilea mister: Revelarea lui Isus la nunta din Cana
Iluminare:
„În ziua a treia, s-a făcut o nuntă în Cána Galileii şi mama lui Isus era acolo. A fost
chemat şi Isus cu discipolii lui la nuntă. Lipsind [la un moment dat] vinul, mama lui Isus i-a
zis: „Nu [mai] au vin”. Dar Isus i-a spus: „Ce ne priveşte pe mine şi pe tine, femeie? Încă nu a
venit ceasul meu”. Mama lui Isus le-a spus slujitorilor: „Faceţi tot ce vă va spune!” (In 2, 15).
Intenție:
Marie, vrem să facem ceea ce ne spune Fiul tău: să învățăm să ne iubim cunoscândune, respectându-ne și valorizându-ne reciproc.
Meditație cu Amoris laetitia:
„Liturgia nupţială este un eveniment unic, care se trăieşte în contextul familial şi social
al unei sărbători. Trebuie să recunoaştem că o mare valoare care se înţelege că este căsătoria e
o chestiune de iubire, că se pot căsători numai cei care se aleg în mod liber şi se iubesc (AL
216, 217), astfel încât logodnicii să nu vadă căsătoria ca sfârşitul drumului, ci să-şi asume
căsătoria ca o vocaţie care îi lansează înainte, cu decizia fermă şi realistă de a trece împreună
prin toate încercările şi momentele dificile. (AL 211).
Întrebări:
- Ce punem în mod concret astăzi ca merinde în „vasele” vieții noastre?
- Profităm de timpul pe care îl avem la dispoziție pentru a ne descoperi, pentru a
dialoga, ajungând astfel să ne alegem în mod liber?
Rugăciunea Rozariului:
Tatăl nostru...
Bucură-te, Marie... (de 10 ori)
Slavă Tatălui...
Al treilea mister: Isus anunță Împărăția lui Dumnezeu invitându-ne la convertire
Iluminare:
„S-a împlinit timpul şi s-a apropiat împărăţia lui Dumnezeu. Convertiţi-vă şi credeţi în
evanghelie!” (Mc 1, 15).
Intenție:

Doamne, fă ca mesajul tău să ne „convertească” de ceea ce ne închide în noi înșine,
astfel încât să ne deschidem Iubiri Tale și să ne regăsim împreună în prezența Ta.
Meditație cu Amoris laetitia:
„În faţa familiilor şi în mijlocul lor trebuie să răsune mereu din nou prima vestire.
Învăţătura noastră despre căsătorie şi familie nu poate înceta să se inspire şi să se
transfigureze în lumina acestei vestiri de iubire şi de duioşie, pentru a nu deveni simplă
apărare a unei doctrine reci şi fără viaţă (...). Doresc să-l contemplu pe Cristos viu, care este
prezent în atâtea istorii de iubire, şi să invoc focul Duhului asupra tuturor familiilor din lume”.
(AL 58,59).
Întrebări:
- Privind la istoria iubirii noastre, în ce fel pot explica că ”Vestea cea Bună”, adică
”Iubirea lui Dumnezeu” s-a manifestat în ea?
- Reușesc să dau trei-patru exemple?
Rugăciunea Rozariului:
Tatăl nostru...
Bucură-te, Marie... (de 10 ori)
Slavă Tatălui...
Al patrulea mister: Schimbarea lui Isus la față pe Muntele Tabor
Iluminare:
„După şase zile, Isus i-a luat pe Petru, pe Iacób şi pe Ioan, fratele lui, i-a dus deoparte
pe un munte înalt şi i s-a schimbat înfăţişarea înaintea lor: faţa lui a strălucit ca soarele şi
hainele lui au devenit albe ca lumina” (Mt 17, 1-2).
Intenție:
Doamne, ajută-ne să mergem împreună, pentru ca iubirea noastră să ne ducă la
Lumina, care ești Tu.
Meditație cu Amoris laetitia:
„Aici se face prezentă speranţa în sensul său deplin, pentru că înţelege certitudinea
unei vieţi dincolo de moarte. Acea persoană, cu toate slăbiciunile sale, este chemată la plinătatea cerului (…). De asemenea, aceasta ne permite, în mijlocul neplăcerilor de pe acest
pământ, să contemplăm acea persoană cu o privire supranaturală, în lumina speranţei, şi să
aşteptăm acea plinătate pe care într-o zi o va primi în împărăţia cerească, deşi acum nu este
vizibilă”. (AL 117).
Întrebări:
- Ne-am gândit vreodată că iubirea transformă persoana, o transfigurează?
- În ce situații îmi dau seama că iubirea scoate tot ce e mai bun din mine?
- Știm să recunoaștem ceea ce ne face să fim îndrăgostiți unul de celălalt?
Rugăciunea Rozariului:
Tatăl nostru...
Bucură-te, Marie... (de 10 ori)
Slavă Tatălui...

Al cincilea mister: Instituirea Sfintei Euharistii
Iluminare:
„Şi, în timp ce mâncau, a luat pâinea, a binecuvântat-o, a frânt-o, le-a dat-o şi le-a
spus: „Luaţi, acesta este trupul meu!”. Apoi, luând potirul şi mulţumind, l-a dat lor şi au băut
din el toţi. Şi le-a spus: „Acesta este sângele meu, al alianţei, care se varsă pentru mulţi”. (Mc
14, 22-24)
Intenție:
Doamne, Isuse, vrem să ne simțim invitați la masa ta, vrem să ne pregătim să primim
Cuvântul tău și Trupul tău în Euharistie, iertând și cerând iertare pentru tot ceea ce ne reține
să primim Iubirea ta.
Meditație cu Amoris laetitia:
„Drumul comunitar de rugăciune ajunge la apogeul său în participarea comună la
Euharistie, mai ales în contextul odihnei duminicale. Isus bate la uşa familiei pentru a
împărtăşi cu ea cina euharistică”. (AL 318).
Întrebări:
- Ce înseamnă pentru noi Euharistia în acest timp al logodnei?
- Ne simțim invitați să participăm la Euharistie?
- Este ceva pentru care trebuie să te iert?
- Este ceva pentru care trebuie să-ți cer iertare?
Rugăciunea Rozariului:
Tatăl nostru...
Bucură-te, Marie... (de 10 ori)
Slavă Tatălui...
”Pentru a putea ierta avem nevoie să trecem prinexperienţa eliberatoare de a ne înţelege şi a
ne ierta pe noi înşine”. (AL 107).

Misterele de durere
Primul mister: Agonia lui Isus în grădina măslinilor
Iluminare:
„Atunci Isus a venit împreună cu ei într-un loc numit Ghetsémani şi le-a spus
discipolilor: „Staţi [aici] până când, mergând acolo, mă voi ruga!”. Şi, luând cu sine pe Petru
şi pe cei doi fii ai lui Zebedéu, a început a se întrista şi a se tulbura. Atunci le-a spus: „Sufletul
meu este trist până la moarte; rămâneţi aici şi vegheaţi cu mine!”.
Şi, mergând puţin mai încolo, a căzut cu faţa la pământ rugându-se şi spunând: „Tată!
Dacă este posibil, să treacă de la mine potirul acesta! Dar nu cum vreau eu, ci cum [vrei] tu”.
(Mt 26, 36-39).
Intenție:
O, Doamne, care te rogi în grădina măslinilor, fă ca în momentele de încercare să
reușim să ne rugăm, să comunicăm cu inima și să căutăm mereu voința ta.

Meditație cu Amoris laetitia:
„Pentru a înfrunta o criză trebuie să fie prezenţi. Este greu, pentru că uneori persoanele
se izolează, ca să nu arate ceea ce simt, se dau deoparte într-o tăcere meschină şi înşelătoare.
În aceste momente trebuie create spaţii pentru a comunica de la inimă la inimă”. (AL 234).
Întrebări:
- Ce momente de criză sau de durere am întâmpinat de când suntem logodnici?
- Care este atitudinea noastră personală atunci când trecem prin anumite încercări?
- Reușesc să recunosc momentele de dificultate ale celuilalt? În astfel de momente, care
este atitudinea mea? Stau alături sau fug? Reușesc să pun pe primul loc binele
amândorura sau mă concentrez doar pe nevoile mele?
- Ne încurajăm reciproc prin rugăciune?
Rugăciunea Rozariului:
Tatăl nostru...
Bucură-te, Marie... (de 10 ori)
Slavă Tatălui...
Al doilea mister: Biciuirea lui Isus
Iluminare:
„Atunci Pilát i-a zis: „Aşadar, eşti rege?”. Isus i-a răspuns: „Tu spui că eu sunt rege.
Eu pentru aceasta m-am născut şi pentru aceasta am venit în lume, ca să dau mărturie despre
adevăr. Oricine este din adevăr ascultă glasul meu”. Pilát i-a zis: „Ce este adevărul?”. Atunci
Pilát l-a luat pe Isus şi l-a dat să fie biciuit. (In 18, 37-38; 19, 1).
Intenție:
Doamne, Tu care ai dat mărturie despre Adevăr, călăuzește-ne pe drumul logodnei
noastre, pentru ca să ascultăm în toate vocea Ta.
Meditație cu Amoris laetitia:
„Astăzi este uşor a confunda libertatea genuină cu ideea pe care fiecare o judecă aşa
cum i se pare, ca şi cum dincolo de indivizi n-ar exista adevăruri, valori, principii care ne
orientează, ca şi cum totul ar fi egal şi ar trebui să se permită orice. În acest context, idealul
matrimonial, cu o angajare de exclusivitate şi de stabilitate, ajunge să fie distrus de
convenienţele contingente sau de capriciile sensibilităţii. Există teama de singurătate, se
doreşte un spaţiu de protecţie şi de fidelitate, dar în acelaşi timp creşte teama de a fi capturaţi
de o relaţie care poate amâna satisfacerea aspiraţiilor personale”. (AL 34).
Întrebări:
- Care sunt valorile pe care le caut pentru a trăi în adevăr?
- La care valori n-aș putea renunța?
- Ce valori am descoperit de când suntem logodnici?
- Știu care sunt proiectele pe care logodnicul/a le are în inimă și pe care eu le-aș putea
împlini în totalitate?
Rugăciunea Rozariului:
Tatăl nostru...

Bucură-te, Marie... (de 10 ori)
Slavă Tatălui...
Al treilea mister: Încoronarea lui Isus cu spini
Iluminare:
„Atunci, soldaţii guvernatorului l-au adus pe Isus în pretoriu şi au adunat în jurul lui
toată cohorta şi, după ce l-au dezbrăcat, l-au acoperit cu o mantie purpurie. Împletind o
coroană de spini, i-au pus-o pe cap, iar în mâna dreaptă o trestie şi, îngenunchind înaintea lui,
îşi băteau joc de el, spunând: „Bucură-te, rege al iudeilor!”. (Mt 27, 27-29).
Intenție:
Isuse, care ți-ai arătat fragilitatea și ai suportat să fii luat în râs pentru a da mărturie
despre Adevăr, fii tu forța noastră, mai ales atunci când contextul în care trăim, mass-media
sau societatea nu ne ajută să trăim iubirea așa cum ne învață Cuvântul Tău.
Meditație cu Amoris laetitia:
„Creştini fiind, nu putem renunţa să propunem căsătoria numai cu scopul să nu
contrazicem sensibilitatea actuală, pentru a fi la modă, sau din sentimente de inferioritate în
faţa degradării morale şi umane. Am priva lumea de valorile pe care putem şi trebuie să le
oferim. Desigur, nu are sens să ne oprim la o denunţare retorică a relelor actuale, ca şi cum cu
aceasta am putea schimba ceva. Nici nu foloseşte a pretinde să impunem norme cu forţa
autorităţii. Ne este cerut un efort mai responsabil şi generos, care constă în prezentarea
motivelor şi a motivaţiilor pentru a opta în favoarea căsătoriei şi a familiei”. (AL 35).
Întrebări:
- În fața unei lumi care adesea refuză, ia în derâdere sau ridiculizează adevărata iubire,
care este atitudinea pe care o avem?
- Arătăm că vrem să trăim adevărata iubire?
- De care influențe trebuie să apărăm iubirea noastră?
Rugăciunea Rozariului:
Tatăl nostru...
Bucură-te, Marie... (de 10 ori)
Slavă Tatălui...
Al patrulea mister: Condamnarea lui Isus la moarte și drumul crucii până pe Calvar
Iluminare:
„Atunci l-a predat lor ca să fie răstignit. Aşadar, l-au luat pe Isus. Purtându-şi singur
crucea, a ieşit spre locul numit „al Craniului”, care, în ebraică, este numit „Gólgota”, unde lau răstignit pe el şi împreună cu el alţi doi, de o parte şi de alta, iar Isus în mijloc”. (In 19, 1618).
Intenție:
Isuse, odată cu crucea ta porți și crucile noastre, ceea ce ne costă cel mai mult, ceea ce
ne rănește, greșelile noastre, slăbiciunile noastre. Punem toate acestea la picioarele crucii tale
și ție ți le oferim pe toate.

Meditație cu Amoris laetitia:
„Pregătirea celor care deja au formalizat o logodnă (...) trebuie să le dea şi posibilitatea
de a recunoaşte incompatibilităţi şi riscuri. (Cf AL 209). Trebuie să se poată găsi semnalele de
pericol pe care le va putea avea relaţia, pentru a găsi înainte de a se căsători mijloacele care să
permită înfruntarea lor cu succes. Din păcate, mulţi ajung la căsătorie fără să se cunoască.
Doar s-au distrat împreună, au trăit experienţe împreună, dar nu au înfruntat provocarea de a
se arăta pe ei înşişi şi de a învăţa cine este realmente celălalt”. (AL 210).
Întrebări:
- Cunosc slăbiciunile celuilalt? Mă simt în stare să-l/să o ajut?
- Cunosc slăbiciunile relației noastre?
- Simt cu această relație, cu toate slăbiciunile sale, mă ajută să mă realizez ca persoană?
Rugăciunea Rozariului:
Tatăl nostru...
Bucură-te, Marie... (de 10 ori)
Slavă Tatălui...
Al cincilea mister: Isus moare pe cruce
Iluminare:
„Era cam pe la ora a şasea şi s-a făcut întuneric pe tot pământul până la ora a
noua. Soarele s-a întunecat. Catapeteasma templului s-a sfâşiat la mijloc. Isus a strigat cu glas
puternic şi a spus: „Tată, în mâinile tale încredinţez sufletul meu”. Şi spunând aceasta, şi-a dat
duhul. Centurionul, văzând ceea ce s-a întâmplat, l-a glorificat pe Dumnezeu, zicând: „Cu
adevărat, omul acesta era drept”. (Lc 23, 44-47).
Intenție:
Doamne, Isuse, răstignit din iubire față de noi, te rugăm să ne însoțești în pregătirea
noastră pentru căsătorie, astfel încât să înțelegem că vom deveni partea dintr-o alianță în care
crucea ta ne salvează și ne mântuiește.
Meditație cu Amoris laetitia:
„Soţii sunt pentru Biserică reamintirea permanentă a ceea ce s-a întâmplat pe cruce;
sunt unul pentru altul şi faţă de copii martorii mântuirii de care îi face părtaşi sacramentul
Căsătoriei”. (AL 72). ”Sacramentul nu este numai un moment care după aceea va face parte
din trecut şi din amintiri, pentru că exercită influenţa sa asupra întregii vieţi matrimoniale, în
mod permanent”. (AL 215).
Întrebări:
- Îmi dau seama cum legătura noastră de iubire mă face o persoană mai bună?
- Ce tipuri de legături prezintă astăzi societatea în care trăim? Cum vrem să fie a
noastră?
- Ne-am gândit să primim în mod responsabil Sacramentul Căsătoriei?
Rugăciunea Rozariului:
Tatăl nostru...
Bucură-te, Marie... (de 10 ori)

Slavă Tatălui...
Iubirea lui Dumnezeu se exprimă „prin cuvintele vii şi concrete cu care bărbatul şi femeia îşi
exprimă iubirea lor conjugală”. Astfel, cei doi sunt între ei reflexii ale iubirii divine care
întăreşte cu cuvântul, privirea, ajutorul, mângâierea, îmbrăţişarea”. (AL 321).

Misterele de slavă
Primul mister: Învierea lui Isus
Iluminare:
„Şi, iată, Isus le-a ieşit în întâmpinare şi le-a zis: „Bucuraţi-vă!”. Iar ele, apropiindu-se,
i-au cuprins picioarele şi l-au adorat. Atunci Isus le-a zis: „Nu vă temeţi! Mergeţi şi daţi de
ştire fraţilor mei să meargă în Galiléea şi acolo mă vor vedea!” (Mt 28, 9-10).
Intenție:
Isuse, învierea ta este bucuria noastră, cu tine nu ne temem de nimic, dă-ne harul de a
te face cunoscut în familiile noastre și în comunitățile noastre. Îți mulțumim, Doamne, pentru
că ne iubești.
Meditație cu Amoris laetitia:
„Putem fi prezenţi pe deplin în faţa celuilalt, dacă ne dăruim fără un „de ce”, uitând tot
ceea ce este în jur. Astfel persoana iubită merită toată atenţia. Isus era un model, pentru că
atunci când cineva se apropia să vorbească cu el, îşi îndrepta privirea, se uita cu iubire. (...)
Astfel înfloreşte duioşia, în măsură de „a trezi în celălalt bucuria de a se simţi iubit.”. (AL
323).
Întrebări:
- În care momente sau în care situații din viață m-am simțit iubit de către Isus?
- Mă străduiesc să-l privesc pe logodnicul meu/logodnica mea cu ochii lui Isus?
- Simt că privirea lui îmi respectă demnitatea?
Rugăciunea Rozariului:
Tatăl nostru...
Bucură-te, Marie... (de 10 ori)
Slavă Tatălui...
Al doilea mister: Înălțarea lui Isus la cer
Iluminare:
„Apropiindu-se, Isus le-a vorbit: „Mi-a fost dată toată puterea în cer şi pe
pământ. Aşadar, mergând, faceţi ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui şi
al Fiului şi al Sfântului Duh, învăţându-i să ţină toate câte v-am poruncit! Şi iată, eu sunt cu
voi în toate zilele, până la sfârşitul lumii!” (Mt 28, 18-20).
Intenție:

Isuse, Tu ești mereu cu noi, fă să primim porunca ta de a ”iubi”, astfel încât logodna
noastră să fie o binecuvântare pentru noi și pentru pașii pe care îi vom face.
Meditație cu Amoris laetitia:
„A învăţa să iubeşti pe cineva nu este ceva ce se improvizează, nici nu poate să fie
obiectivul unui scurt curs prealabil celebrării căsătoriei (AL 208). În logodnă şi în primii ani
de căsătorie, speranţa este aceea care are în sine forţa drojdiei, aceea care face să se privească
dincolo de contradicţii, conflicte, (...), care pune în mişcare orice aşteptare pentru a se menţine
într-un drum de creştere. (AL 219). Acest drum este o chestiune de timp. (…) pentru a
dialoga, pentru a se îmbrăţişa fără grabă, pentru a împărtăşi proiecte, pentru a se asculta,
pentru a se privi, pentru a se aprecia, pentru a întări relaţia. (AL 224).
Întrebări:
- Încercăm ”să învățăm” să ne iubim?
- Ne educăm în afectivitatea noastră?
Rugăciunea Rozariului:
Tatăl nostru...
Bucură-te, Marie... (de 10 ori)
Slavă Tatălui...
Al treilea mister: Coborârea Duhului Sfânt
Iluminare:
„Când a sosit ziua Rusaliilor, toţi erau împreună în acelaşi loc. Şi, dintr-o dată, s-a
iscat din cer un vuiet, ca la venirea unei vijelii puternice, şi a umplut întreaga casă în care
stăteau. Atunci le-au apărut nişte limbi ca de foc împărţindu-se şi aşezându-se asupra fiecăruia
dintre ei. Toţi au fost umpluţi de Duhul Sfânt şi au început să vorbească în alte limbi, după
cum Duhul le dădea să vorbească. (Fap 2, 1-4).
Intenție:
Vino, Duhule Sfânt, învață-ne să ne întâlnim în diversitatea noastră, să valorizăm tot
ceea ce reușim să fim de acord și să dialogăm cu respect cu privire la ceea ce suntem și dorim.
Meditație cu Amoris laetitia:
„Dialogul este o modalitate privilegiată şi indispensabilă pentru a trăi, a exprima şi a
maturiza iubirea (…). Dar cere o ucenicie lungă şi angajantă. (…). Modul de a pune întrebări,
felul de a răspunde, tonul folosit, momentul şi mulţi alţi factori pot condiţiona comunicarea.
În afară de aceasta, este mereu necesar a dezvolta unele atitudini care sunt o exprimare a
iubirii şi fac posibil dialogul autentic. (AL 136).
Întrebări:
- Încercăm ”să învățăm” să ne iubim?
- Ce spațiu oferim dialogului astfel încât acesta să fie o întâlnire între un eu și un tu?
- Îmi deschid inima pentru a exprima ceea ce gândesc și simt sau modul meu de a vorbi
rămâne unul superficial?
- Îmi deschid inima să ascult fără prejudecăți sau doar pentru a căuta răspunsurile mele?
Rugăciunea Rozariului:

Tatăl nostru...
Bucură-te, Marie... (de 10 ori)
Slavă Tatălui...
Al patrulea mister: Ridicarea Preasfintei Fecioare Maria la cer
Iluminare:
„Iată, de acum toate popoarele mă vor numi fericită, căci mi-a făcut lucruri mari Cel
Atotputernic şi numele lui e sfânt! (Lc 1, 48b-49).
Intenție:
Marie, tu ai pronunțat ”Da-ul” tău în credință, iar Dumnezeu a făcut mari minuni prin
tine. Ajută-ne să avem credință și încredere în faptul că voința lui Dumnezeu este mereu
pentru binele nostru. Ajută-ne să ne punem în mâinile sale în orice situație a vieții.
Meditație cu Amoris laetitia:
„Rugăciunea în familie este un mijloc privilegiat pentru a exprima şi a întări această
credinţă pascală. Se pot găsi câteva minute în fiecare zi pentru a fi uniţi în faţa Domnului viu,
pentru a-i spune lucrurile care preocupă, pentru a se ruga pentru nevoile familiale, pentru a se
ruga pentru cineva care trece printr-un moment dificil, pentru a-i cere ajutor pentru a iubi,
pentru a-i aduce mulţumire pentru viaţă şi pentru lucrurile bune, pentru a-i cere Fecioarei să
ne protejeze cu mantia sa de mamă. (…). Drumul comunitar de rugăciune ajunge la apogeul
său în participarea comună la Euharistie. (AL 318).
Întrebări:
- Ce fel de spații de rugăciune și de creștere spirituală (lecturi, reflecții, filme, colocvii
etc) le împărțim împreună?
- Ne rugăm împreună?
- Mă rog lui Dumnezeu pentru logodnicul/logodnica mea?
Rugăciunea Rozariului:
Tatăl nostru...
Bucură-te, Marie... (de 10 ori)
Slavă Tatălui...
Al cincilea mister: Încoronarea Preasfintei Fecioare Maria în cer
Iluminare:
„Şi s-a arătat în cer un semn mare: o Femeie îmbrăcată în soare; ea avea luna sub
picioarele ei, iar pe cap o coroană de douăsprezece stele”. (Ap 12, 1).
Intenție:
Marie, care ești Mamă și Regină, vrem să te întâlnim ca Regina a proiectelor noastre, a
visurilor noastre, a iubirii noastre ți a vocației noastre, pentru a o putea trăi ca un dar ce ne
duce la sfințenie. Te rugăm, o, Marie, ajută-ne!
Meditație cu Amoris laetitia:

„Cu bucurie intimă şi consolare profundă, Biserica priveşte la familiile care rămân
fidele faţă de învăţăturile evangheliei, mulţumindu-le şi încurajându-le pentru mărturia pe
care o oferă. De fapt, graţie lor, este făcută credibilă frumuseţea căsătoriei indisolubile şi
fidele pentru totdeauna. (AL 86). Dar n-ar fi bine să se ajungă la căsătorie fără să se fi rugat
împreună, unul pentru celălalt, cerând ajutor de la Dumnezeu pentru a fi fideli şi generoşi,
cerând împreună de la Dumnezeu ce anume aşteaptă el de la ei, precum şi consacrând iubirea
lor în faţa unei imagini a Mariei. (AL 216).
Întrebări:
- Ce așteptări are Dumnezeu de la noi?
- Care va fi misiunea noastră?
- Vrem să o oferim Mariei și să o încoronăm ca Regină a noastră?
Rugăciunea Rozariului:
Tatăl nostru...
Bucură-te, Marie... (de 10 ori)
Slavă Tatălui...

Indulgență plenară cu recitarea Sfântului Rozariu pentru logodnici în Anul Sfântului
Iosif.
În Decretul emis de către Penitențiaria Apostolică în ziua de 8 decembrie 2020, cu
privire la acordarea Indulgențelor, se citește că darul special al Indulgenței plenare va fi
acordat credincioșilor care vor participa la Anul Sfântului Iosif cu diferite condiții, printre
care și „recitarea Sfântului Rozariu în familii și între logodnici”.
Un dar foarte frumos! Logodnicii vor putea dobândi până în ziua de 8 decembrie 2021
Indulgența plenară prin recitarea Rozariului și prin împlinirea altor condiții prevăzute
(Spovadă, Împărtășanie, rugăciuni după intenția Sfântului Părinte Papa: Tatăl nostru, Bucurăte, Marie).
Sfântul Iosif propune logodnicilor, chiar și celor mai tineri, să se roage împreună, să se
adreseze cu încredere și iubire Mariei, preadulcea sa mireasă, refecând astfel acel climat care
se trăia în familia de la Nazaret. Maria și Iosif, mai întâi logodiți, apoi căsătoriți, sunt un
model de umanitate și de sfințenie concretă și posibilă, care se poate realiza în relația noastră
cu Dumnezeu și cu persoanele pe care le iubim.
„Bucuria iubirii care se trăieşte în familii este şi jubilare a Bisericii. Aşa cum au
indicat părinţii sinodali, în pofida numeroaselor semne de criză a căsătoriei, „dorinţa de
familie rămâne vie, în special printre tineri, şi motivează Biserica”. Ca răspuns la această
aspiraţie, „vestirea creştină care se referă la familie este într-adevăr o veste bună”. (AL 1).

