
Reflecții pentru Rozariu 
rugăciunea pentru persoanele cu tulburări mintale



Misterele de bucurie
e 1 Bunavestire

Pentru copiii cu tulburare de provocare opozițională [1] 
și alte tulburări care te fac să spui "nu" atunci când vrei să spui
"da" și viceversa.

[1] Tulburare de provocare opozițională este o tulburare de
comportament observată de obicei la copiii mai mici și
caracterizată în principal prin sfidare marcată, nesupunere,
comportament disruptiv (ICD F91.3).

2. Vizita Sfintei Fecioare Maria la verișoara sa Elisabeta
Pentru persoanele cu agorafobie[2] și anxietate socială[3] care se
tem și se rușinează să meargă acolo unde îi cheamă datoria
creștină.

[2] Agorafobie - frica de a ieși din casă, de a intra în magazine,
frica de aglomerație și de locurile publice, frica de a călători
singur cu trenul, autobuzul, avionul. (ICD F40)
[3] Anxietatea socială este o teamă de a fi analizat de ceilalți, ceea
ce duce la evitarea situațiilor sociale. Aceasta poate evolua spre
atacuri de panică. (ICD F40.1)

3. Naşterea lui Isus 
Pentru mamele care suferă de depresie postpartum și pentru cele
care au pierdut un copil în urma unui avort spontan sau le-a
murit copilul imediat după naștere. 



4. Prezentarea în templu 
Pentru cei care nu pot face față ritualurilor compulsive și nu se
pot relaxa din cauza tulburării obsesiv-compulsive [4]. 

[4] Tulburarea obsesiv-compulsivă se caracterizează prin
gânduri compulsive recurente și acțiuni compulsive (ritualuri).
(ICD F42)

5. Regăsirea lui Isus în templu 
Pentru persoanele cu demență, Alzheimer [5] și alte afecțiuni ale
memoriei care s-au pierdut pe ele însele, precum și pentru cei dragi
care le sunt apropiați și care sunt neputincioși în a-i ajuta.

[5]  Boala Alzheimer este clasificată ca fiind o boală neurologică care
duce la pierderea funcției cognitive a creierului. O persoană își
pierde abilitățile de comunicare și de gândire dobândite de-a lungul
vieții. Persoana nu mai poate recunoaște în mod rezonabil, nu mai
poate relaționa și interacționa cu lumea din jurul său și nu mai este
conștientă de sine. (ICD FG30)



Misterele de durere
1. Agonia lui Isus în Grădina Măslinilor
Pentru cei care suferă de atacuri de panică și alte tulburări care
provoacă frică și anxietate extreme.

[1] Atacul de panică este un episod brusc de frică intensă,
incontrolabilă (ICD F41.0).

2. Biciuirea lui Isus 
Pentru persoanele cu nevroză hipocondriacă și alte tulburări în
care afecțiunile corporale provoacă suferințe psihice teribile și
anxietate.

[2] Nevroza hipocondriacă este preocuparea persistentă a unui
pacient cu posibilitatea de a avea o boală severă, progresivă.
(ICD F45.2)

3. Încununarea cu spini a lui Isus
Pentru cei care suferă de tulburări de stres post-traumatic. Cei
ale căror amintiri și coșmaruri lasă în suflet o rană constantă și
sâcâitoare.

[3] Tulburare de stres post-traumatică apare ca un răspuns
întârziat sau prelungit la un eveniment stresant (scurt sau
prelungit) de o natură excepțional de amenințătoare sau
catastrofală, care poate provoca un stres profund la aproape
oricine. Asociat cu coșmaruri, depresie majoră și suicidalitate
crescută. (ICD F43.1)



4. Isus îşi duce crucea 
Pentru persoanele cu sindrom Down și retard mintal, care își
poartă cu credință crucea în smerenie și pace.

5. Moartea lui Isus pe cruce  
Pentru oamenii care trec printr-o depresie profundă și care se
gândesc la sinucidere ca la singura cale de a scăpa de durere. 



Misterele de lumină
1. Botezul lui Isus
Pentru cei care suferă de tulburare disociativă [1] și
dismorfofobie [2], pentru cei care sunt confuzi și nu înțeleg cine
sunt în ochii lui Dumnezeu. 

[1] Tulburarea disociativă se caracterizează printr-o pierdere
completă sau parțială a integrării normale între memoria
evenimentelor trecute, capacitatea de a se recunoaște ca persoană și
senzațiile imediate, precum și capacitatea de a controla mișcările
corpului. (ICD F44)
[2] În cazul dismorfofobiei, persoana care suferă de această boală se
teme că trăsăturile sau defectele aspectului său vor fi observate de
ceilalți. Aceștia pot petrece mult timp în fața oglinzii, privindu-se și, ca
urmare, au o stimă de sine scăzută și o dispoziție scăzută. 
(ICD F45)

2. Revelarea lui Isus la nunta din Cana 
Pentru cei dependenți de alcool și droguri, pentru care
dependența a luat locul lui Dumnezeu, al familiei și al modului
lor de viață.



3. Vestirea Împărăţiei lui Dumnezeu şi invitaţia la convertire
Pentru persoanele dislexice [3] și pentru persoanele cu
dizabilități de învățare, care trebuie să muncească din greu
pentru a învăța și a împărtăși informații.

[3] Dislexia este un tip de tulburare specifică de învățare de
natură neurologică. Se caracterizează prin incapacitatea de a
recunoaște rapid și corect cuvintele, de a citi și de a învăța
ortografia. (ICD R48) 

4. Schimbarea la faţă a lui Isus
Pentru cei care suferă de schizofrenie și psihoză, care sunt
prinși în opresiunea iluziilor și halucinațiilor și nu pot simți
realitatea.

5. Instituirea Sfintei Euharistii
Pentru cei care suferă de anorexie nervoasă [4], bulimie [5] și
tulburări de alimentație și care văd mâncarea ca pe un dușman
al trupului și sufletului lor, mai degrabă decât ca pe un dar de
la Dumnezeu oferit pentru a susține viața și a sluji Creatorului.

[4] Anorexia este o tulburare caracterizată prin pierderea deliberată
în greutate cauzată și menținută de pacient. Este mai frecventă la
fetele adolescente și la femeile tinere. Tulburarea este asociată cu o
teamă psihopatologică specifică de obezitate, care devine o idee
intruzivă. Simptomele includ o dietă restrictivă, exerciții fizice
excesive, vărsături, laxative, diuretice și reductoare de apetit. 
(ICD F50)

[5] Bulimia este un sindrom caracterizat prin crize recurente de
supraalimentare și anxietate marcată în legătură cu controlul
greutății corporale.  (ICD F50.2)



Misterele de slavă
1.Învierea lui Isus 
Pentru eliberarea persoanelor cu autism și catatonie [1]  care
sunt prinse în corpurile și mințile lor ca într-un sicriu.

[1] Schizofrenia catatonică este o formă de schizofrenie în care
simptomul caracteristic este pacientul care "îngheață" în
anumite poziții pentru perioade lungi de timp. (ICD F20.2)

2. Înălţarea lui Isus 
Pentru persoanele cu tulburare bipolară [2], care oscilează
mereu între culmea euforiei și infernul depresiei.

[2] Tulburarea bipolară este o tulburare în care starea de spirit
și nivelul de activitate al pacientului sunt semnificativ afectate.
Aceste tulburări se manifestă prin stări de bună dispoziție,
energie ridicată și activitate crescută (manie) și prin stări de
dispoziție scăzută și scădere severă a energiei și activității
(depresie). 
(ICD F31)

3. Coborârea Duhului Sfânt 
Pentru copiii cu retard mintal care rămân în urma colegilor lor
și au nevoie de sprijin suplimentar și de timp pentru a ajunge la
maturitate.



4. Ridicarea Preasfintei Fecioare Maria cu trupul 
şi sufletul la cer
Pentru persoanele cu autism, sindromul Asperger și alte
dizabilități de dezvoltare comune, care se confruntă cu o lipsă
de înțelegere a comunicării și iau totul la propriu.

[3] Sindromul Asperger este o tulburare din spectrul autist în
care interacțiunea socială cauzează dificultăți semnificative
pentru pacient. (ICD F84.5)

5. Încoronarea Preasfintei Fecioare Maria în cer 
Pentru toți psihiatrii, psihologii, psihoterapeuții și toți cei care
își investesc timpul și talentul în îngrijirea persoanelor cu boli
psihice, pentru ca Dumnezeu să-i binecuvânteze pentru slujirea
și îndurarea lor.



Traducere: 
Meditația sorei Isidora
pentru misterele
sfântului Rozariu 
https://guildbjlabre.org/

Rugăciune pentru vindecare 
către Fecioara Maria de la Lourdes

 

Fecioară Neprihănită, Maică a Milostivirii! Vindecarea
bolnavilor, adăpost pentru păcătoși, celor care plâng,
mângâie-i. Tu îmi cunoști nevoile, necazurile, suferințele.
Privește-mă cu îndurare. Prin aparițiile din grota de la
Lourdes, Tu ai făcut din acest oraș  un sanctuar extraordinar,
din care Tu îți trimiți îndurările Tale și deja mulți suferinzi au
primit vindecare de bolile lor,  atât spirituale, cât și trupești.
De aceea vin cu toată încrederea pentru a cere mijlocirea ta
maternă. Mijlocește, o, Mamă iubitoare, pentru împlinirea
cererilor mele de rugăciune:
(intenția personală).
În semn de recunoștință pentru îndurările Tale, mă voi
strădui să imit virtuțile Tale, pentru ca într-o zi să mă pot
împărtăși din gloria Ta, binecuvântându-te acum și în veșnicie. 
Amin.


