
Coroana Divinei Voin ţe 
                (Cu coroana rozarului) 
 
În Voin ţa Ta, Doamne,  
R. - este pacea noastr ă - 
 
 
In numele Tatalui si al Fiului si al 
Sfântului duh.  Amin. 
 
Simbolul apostolic 

Cred în Dumnezeu,                         
TATAL  atotputernicul, Creatorul cerului 
si pământului.                                            

Si în lisus Hristos, FIUL său unic, 
Domnul nostru, care s-a zămislit de la 
Duhul Sfânt, s-a născut din Maria 
Fecioara; a pătimit sub Pontiu Pilat, s-a 
răstignit, a murit si s-a îngropat: s-a 
coborât în iad, a treia zi a înviat din 
morti: s-a suit la ceruri, sade de-a 
dreapta lui Dumnezeu, Tatal 
atotputernicul: de unde are sa vie să 
judece pe vii si pe morti. 

Cred în DUHUL SFÂNT, Sfânta Biserică 
catolică: împartasirea sfintilor, iertarea 
păcatelor: învierea mortilor si în viata 
vesnică. Amin. 

 
TATAL NOSTRU, BUCURA-TE MARIE, 
SLAVA TATALUI 

Consacrarea Voin ţei Divine 
 

Doamne, îţi  prezentăm Ţie inima 
Imaculată a Mariei, conscarăm  Voinţei Tale 
Divine, mintea şi inima noastră. Te chemăm 
Să intri în această mare imensă de Bine ce 
Tu ne-o oferi, depunem la picioarele Crucii 
Tale voinţa noastră umană, să ne eliberăm 
ca de o povară intolerabilă pentru a ne 
mişca in sfarsit fără lanţuri, epuizare, 
dezgust şi opresiune.  

Lăsăm voinţa noastră pentru a primi 
libertatea, pentru a deveni acei care Tu vrei 
să devenim, fiii Tăi, în acest univers, ce Tu 
l-ai creat pentru noi, din iubire. 

 Acceptăm să fim topiţi şi remodelaţi 
în forme perfecte ce Tu le-ai gândit pentru 
noi, acceptăm să ne umilim umanitatea 
noastră prăbuşită pentru a ne ridica şi face 
să strălucim în Cerul Tău. 

Invocăm peste noi Duhul Sfânt, 
arvuna  promisiunii Tale, pentru că avem 
acceptarea Ta, suferinţa Ta, bucuria Ta,  şi 
nu poate să dispară speranţa noastră. 

Libertatea noastră de fiii zboară să 
Te întâlnească pe Tine, Doamne şi 
proiectul Tău să se îndeplinescă peste noi. 

Amin! 

(Pe margelele Rozarului,o data inainte de fiecare zece) 

Doamne, 
depunem pe Altarul T ău voin ţa noastr ă,  
care se depune ca t ămâia. 
Parfumul ofertei noastre se une şte cu 
parfumul T ău şi al Mariei  ca s ă fie pl ăcut 
Celui Prea Înalt şi să ob ţinem Voin ţa 
Divin ă, acum şi întotdeauna, în cinstea 
Duhului Sfânt. Amin .  (O data x 5) 

De mine este scris ă aceast ă fila de carte 
R. - iată eu vin, o Doamne, pentru a face         
       Voin ţa Ta                        
                                            (De 10 ori.x5) 
(�i încheie) 
În Voin ţa Ta, Doamne,  
R- este pacea noastr ă - 
 
Litania VOIN ŢEI DIVINE 

      R. Facă-se Voin ţa Ta 
În mintea noastră  
În inima noastră                                                                     
În membrele noastre                                                                                 
În gândurile noastre 
În sentimentele noastre 
În paşii noştri 
În dificultăţile noastre 
În suferinţa noastră 
În durerile noastre 
În carnea noastră 
În sângele nostru 
În sufletul nostru 
În spiritul nostru 
In familiile noastre   
În copiii noştri 
În iubirea dintre noi 
În casele noastre 
În lucrurile noastre 
În relaţiile noastre cu ceilalţi 
În relatia noastră cu Creaţia 
Pe planeta noastră şi în univers 
Precum în Cer aşa şi pe Pământ 
În orice trup şi orice spirit creat 
În noi fii ai Voinţei Divine 
În rugăciunile noastre 
În adorarea Ta şi în Lauda adusă Ţie 
În respiraţie şi în viaţă 
Acum şi pentru totdeauna Doamne. 



 
        INGERUL DOMNLUI   
 
Îngerul Domnlui a vestit Mariei.    
- �i ea a zămislit de la Duhul Sfant 
          Bucură-te Marie… 
 
Iată roaba Domnlui 
 - Fie mie după cuvantul tău 
         Bucura-te Marie…. 
 
�i Cuvantul s-a facut trup  
- �i a venit sa locuiască  în noi 
         Bucură-te Marie… 
 
Roagă-te pentru noi, Sfanta Născatoare 
de Dumnezeu. 
- Ca să ne facem vrednici de 
făgăduinţele lui Cristos. 

 
 
Să ne rug ăm: 
 

O, Doamne, 
care cu dragostea Ta nemărginită  
ne oferi însăşi  viaţa Sfintei Treimi,  
fă ca fiii Vointei Tale Supreme 
să fie documentul viu al prezenţei 
si a iubirii Tale 
iar pământul să se reunească cu Cerul 
în Sfinta Ta Voinţa.  
Amin.   
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