Rugăciunea Sf. Bernard către Născătoarea de Dumnezeu

O, fericită și preablândă Fecioară, Născătoare de
Dumnezeu, Marie, ne aruncăm în brațele îndurării tale,
consfințindu-ți viața intreagă: trupurile si sufletele
noastre, toate faptele, gândurile, dorințele, cuvintele,
hotărârile noastre și clipa din urmă a vieții noastre
pământești, pentru ca, prin rugăciunile tale, intreaga
noastră viață să fie îndreptată spre bine, după voința
preaiubitului tău Fiu, Iisus Hristos. Binevoiește a ne
dobândi de la Fiul tău harul de a ne împotrivi cu tărie
ispitelor lumii, ale trupului și ale diavolului și de a păstra
necontenit hotărârea fermă de a ne feri de păcat și de a
rămâne statornici în slujirea ta și a Fiului tău preaiubit.
Te mai rugăm, Preasfânta noastră Maică, să ne
dobândești adevărata ascultare și smerenie a inimii. Să
recunoaștem sincer că suntem niște bieți păcătoși slabi,
niște făpturi care nu sunt în stare să facă binele și nici
măcar să reziste la necontenitele atacuri ale dușmanului
fără harul Creatorului și fără rugăciunile tale de mijlocire.
Dobândește-ne, te rugăm, Preasfântă Fecioară, o
statornică puritate a sufletului și a simțurilor ca să Îl
putem sluji în curăția inimii și a trupului pe Fiul tău

preaiubit. Dobândește-ne de la Fiul tău sărăcia de
bunăvoie, împreună cu răbdarea și liniștea sufletească,
așa încât să ne putem îndeplini îndatoririle stării noastre
și să putem lucra la mântuirea noastră și a aproapelui
nostru.
Preasfântă Stăpână, dobândește-ne, te rugăm, dragostea
adevărată: să-L iubim pe Fiul tău Preasfânt, Domnul
nostru Iisus Hristos, din toată inima și, după El, pe tine;
să-l iubim pe aproapele pentru Dumnezeu și în
Dumnezeu, să nu disprețuim, să nu judecăm și să nu ne
considerăm mai presus de nimeni.
Regina Cerului, fă ca inimile noastre să fie mereu pătrunse
de iubire pentru Fiul tău Preabun. Ție îți încredințăm
sfârșitul vieții noastre pământești, rugându-te pe tine,
Maica noastră, poarta cerului și mijlocitoarea păcătoșilor,
să nu îngădui să ne abatem de la sfânta credință. Vino
atunci, cu toată iubirea și îndurarea ta, să ne ajuți și să ne
aperi de duhurile rele. Fă să ne punem speranța în
pătimirea slăvită a Fiului tău binecuvântat și în mijlocirea
ta și nimic să nu ne poată smulge această speranță.
Dobândește-ne de la Fiul tău iertarea păcatelor.
Rânduiește-ne să murim în iubirea ta și a Lui și călăuzeștene pe drumul mântuirii veșnice. AMIN.

