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CANON DE RUGĂCIUNE 

către Sfânta Slăvita Mironosiţă, 

cea întocmai cu Apostolii lui Hristos, 

MARIA MAGDALENA 
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re cinstita Mironosiţă, cea întocmai cu 

Apostolii, şi uceniţa lui Hristos 

Mântuitoriul, pre tămăduitoarea cea 

preabună a bolilor, întru cântări cu toţii s-o 

cinstim, acesteia glas înălţând: Sârguieşte, 

şi pre ai tăi rugători izbăveşte-i din 

P 
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necazul cel de acum, ca să te cinstim 

totdeauna pre tine, Marie, ca pre o 

dătătoare de bine. 

Cei ce alergăm la racla Miroforei, mâinii ei 

cu credinţă închinându-ne, veniţi cu 

dragoste să o lăudăm în cântări, către 

dânsa dintru adâncul inimii strigând: 

Marie preaslăvită, pre cei ce acum se roagă 

ţie izbăveşte-i din nevoi şi din primejdii, şi 

din tot necazul. 

 

Niciodată nu vom tăcea, de-Dumnezeu-

Născătoare, a vesti puterile tale noi, 

nevrednicii; că de nu ai fi stat tu înainte 

rugându-te pentru noi, cine ne-ar fi izbăvit 

dintru atâtea primejdii? Sau cine ne-ar fi 

păzit până acum slobozi? De la tine, 

Stăpână, nu ne vom depărta, că pre robii 

tăi pururea îi mântuieşti din toate nevoile. 
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Canonul 

De multe ispite fiind cuprinşi, la tine 

alergăm, de-mir-purtătoareo Magdalena, şi 

ţie ne rugăm: Cu ocrotirile tale, de toată 

primejdia şi boala izbăveşte-ne. 

Mâna ta preacinstită, Magdalena, dă 

tămăduire celor ce zac în boli şi în 

neputinţe; tu izbăveşte-i pre cei cuprinşi 

de acestea şi asuprelile dracilor surpă-le. 
 

Cu trupul şi cu sufletul bolind din pricina 

tulburării patimilor, la racla ta alergăm, 

cerând vindecare prin rugăciunile tale, ca 

să luăm şi iertare greşalelor. 

Pre Maria, uceniţa lui Hristos, împreună cu 

Născătoarea de Dumnezeu, să o cântăm 

noi, credincioșii, cerând tămăduirea bolilor 

și izbăvire de necazuri. 
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De-mir-purtătoareo Marie, rogu-te, cu 

mijlocirile tale vindecă patimile sufletului 

şi ale trupului, că ţie mă închin şi cu 

dragoste săvârşesc pomenirea ta, de 

Dumnezeu slăvită şi întocmai cu Apostolii 

cinstită. 

Pre tine, slăvită, cu credinţă toţi te punem 

înainte solitoare milostivă către 

Dumnezeu, Marie preacinstită, cu 

stăruinţă rugându-te, ca ceea ce eşti întâia 

între mirofore, să ne izbăveşti pre toţi prin 

mijlocirea ta. 

Prin rugăciunile tale cele bineprimite, 

Magdalena, de boli ne vindecă, de patimi 

de tot felul şi de orice răutate, şi ne 

acoperă, Marie, cu mâna ta cea-

nmiresmată, pre care Dumnezeu a 

proslăvit-o prin multe minuni. 
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Preasfântă Fecioară, care pre Dumnezeu ai 

născut, scapă din toată nevoia şi necazul 

pre cei ce aleargă la tine şi te cântă, 

împreună cu Mironosiţa, şi ne mântuieşte 

din toată împresurarea, ceea ce eşti una 

Preacântată. 

 

Izbăveşte din nevoi pre robii tăi, Slăvită, de-

mir-Purtătoare, că pre tine te punem înainte în 

ispite, ca pre un tare ajutor întru nevoi. 

Caută cu milostivire, Preacântată, de-

Dumnezeu-Născătoare, spre necazul cel 

cumplit al trupului, şi vindecă durerea 

sufletului meu. 

Cu acoperământul tău, ca şi cu o pavăză 

nebiruită, ne îmbogăţim totdeauna, şi cu 

credinţă strigăm ţie, preacinstită 

Mironosiță Marie Magdalena: Sârguieşte 

şi ne scapă din primejdii prin dumne-

zeieştile tale soliri cele către Domnul. 
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Cu haruri mai presus de fire împodobită 

fiind preacinstită mâna ta, Mironosiţă cea 

întocmai-cu-Apostolii, tămăduieşte bolile 

celor ce te cinstesc pre tine. 

Cei ce luăm totdeauna din harul cel 

pururea curgător din racla cu mâna ta, o, 

Marie, te lăudăm pre tine şi te cinstim 

slăvindu-te. 
 

Tămăduieşte mulţimea bolilor noastre, 

rugămu-ne ţie, Marie, ceea ce dăruieşti 

îndoită vindecare, cea a sufletului şi-a 

trupului. 

Pentru rugăciunile Maicii Tale, Doamne, şi 

pentru mijlocirile celei întocmai cu 

Apostolii Maria, dăruieşte-ne iertare de 

greşale, ca un Iubitor de oameni. 
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Mâna ta cea cinstită, Purtătoareo-de-

miruri, o sărutăm, pre cea care-a cuprins 

picioarele lui Hristos, căreia închinându-

ne, din toată boala ne slobozim. 

Revarsă har sufletelor noastre, Marie, cu 

ocrotirea mâinii tale celei preacinstite, şi 

ne vindecă pre noi de toate bolile. 
 

Izbăveşte-ne pre noi din primejdii şi 

supărări, şi ne învredniceşte, Marie slăvită, 

să dobândim dulceaţa cea veşnică a 

raiului. 

Pre tine singură solitoare către Dumnezeu 

te-am dobândit noi, rugătorii tăi, Maica lui 

Dumnezeu Preacurată, pre Carele, rugămu-

ne, fă-L milostiv nouă prin mijlocirile tale. 
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Puterea minunilor ce ţi s-a dat şi harul ce 

vindecă degrab bolile celor aflaţi în 

neputinţă, de-mir-Purtătoareo, fiecăruia 

lucrează, atunci când voieşti, minuni de tot 

felul; prin care tămăduieşte-ne, Marie 

slăvită. 

Nu înceta să ne păzeşti pre noi neatinşi de 

toată primejdia, ceea ce pentru noi eşti 

solitoare, acoperământ totdeauna și 

străjuitoare, că la tine pururea năzuim noi, 

robii tăi, Mironosiţă Marie. 
 

Din nebunia tulburării patimilor şi din 

viforul cel aprig al gândurilor rele, Marie 

de-Dumnezeu-gânditoare, spre liniştit 

liman ne îndreptează, căci poţi să ne ajuţi 

ca ceea ce ai îndrăzneală către Domnul. 

Pre tine te cântăm, Maica lui Dumnezeu 

Preacurată, şi pururi te slăvim, că eşti în 
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nevoi a muritorilor mântuire, nădejde şi 

slavă, acoperământ şi laudă, şi 

sprijinitoarea celor ce se închină cu 

credinţă la dumnezeiască icoana ta. 

 

Izbăveşte din nevoi pre robii tăi, Mironosiță, 

și turma, căreia de la Dumnezeu eşti 

păzitoare, şi vindecă durerea sufletelor 

noastre. 

Curată, care prin cuvânt pre Cuvântul în chip 

netâlcuit L-ai născut în zilele din urmă, nu 

înceta rugându-L, ca ceea ce ai îndrăznire de 

maică. 
 

 

 

Cei însetaţi să luăm tămăduire bolilor să 

alergăm acum cu deadinsul la racla cu 

mâna Mironosiţei, şi la icoana ei 

închinându-ne cu evlavie, să strigăm cu 

dragoste către dânsa, ca ceea ce a primit 

har de la Dumnezeu să vindece pre cei ce 
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pătimesc: de tot felul de ispite şi de 

amarele dureri, tămăduieşte, Magdalena, 

pre cei ce cu credinţă te laudă. 



-13- 

Pentru rugăciunile dumnezeieştii Mironosiţe, 

Milostive, curățește mulțimea greșalelor noastre. 

Pentru rugăciunile Născătoarei de Dumnezeu, 

Milostive, curățește mulțimea greșalelor noastre. 

Nu trece cu vederea rugăciunile 

nevrednicilor robilor tăi, Mironosiţă 

slăvită, ci primește-le degrab și ajută-i pre 

cei ce se luptă în necazuri şi-n întristări 

multe, că şi de pornirile drăceşti 

acoperământ te avem, şi ne rugăm ţie, 

Preacinstită: Izbăveşte pre robii tăi din 

toată nevoia şi necazul, ceea ce grabnic 

dăruieşti cu îmbelşugare, celor ce se roagă 

ţie, vindecare sufletelor şi trupurilor. 
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Ceea ce eşti întocmai cu Apostolii, de-mir-

purtătoareo Marie, înţeleaptă preaslăvită, 

scapă-ne din primejdii şi din toată 

asuprirea pre cei ce strigăm cu credinţă: 

Dumnezeul Părinţilor noştri, binecuvântat 

eşti! 

Din ispite cumplite şi din grele 

împrejurări, Marie preaslăvită, din chinuri 

de tot felul şi din necazuri ce ne 

împresoară izbăvește-i pre cei ce cântă: 

Dumnezeul Părinţilor noştri, binecuvântat 

eşti! 
 

Întărire sufletului și sănătate trupului 

dăruieşte, Marie slăvită, celor ce cu 

credinţă se apropie de moaştele tale cele 

sfinţite, şi cântă: Dumnezeul Părinţilor 

noştri, binecuvântat eşti! 
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Pre Doctorul trupurilor şi pre Mântuitoriul 

sufletelor născut-ai, Fecioară, pre Hristos 

cu deadinsul roagă-L, împreună cu Maria, 

cea de-mir-purtătoare, să-i mântuiască pre 

cei ce cântă: Dumnezeul Părinţilor noştri, 

binecuvântat eşti! 

Pre cei ce se închină cu multă evlavie 

mâinii tale, păzeşte-i, Mironosiţă Marie, 

din toate primejdiile şi de orice vătămare. 

De furia cea cumplită a dracilor şi de 

nebunia oamenilor crânceni sârguieşte şi îi 

scapă, Marie, pre rugătorii tăi. 
 

Izvor dumnezeiesc de vindecări s-a arătat 

racla cu mâna ta, De-mir-purtătoareo, celor 

care o sărută cu credinţă şi cu dragoste. 

Pre cei ce năzuiesc nestrămutat la ocrotirea 

ta cea mântuitoare, neatinşi păzeşte-i, 

Fecioară, şi îi mântuieşte. 
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Pre cei ce se închină cu credinţă la racla cu 

cinstită mâna ta, pre cei ce au pecetea cea 

dumnezeiască a asemănării, acoperă-i și îi 

păzeşte, Marie, uceniţă a lui Hristos. 

Sălaş duhovnicesc de vindecare se-arată 

racla cu cinstită mâna ta, că la aceasta 

alergând, din tot felul de boli ne izbăvim, 

şi din patimi. 
 

Nu înceta să aperi turma ta aceasta de-ale 

şarpelui sminteli meşteşugite, şi de 

nedreptăţile cele de la oameni, Marie 

slăvită. 

Pre tine ceea ce eşti cu adevărat Născătoare 

de Dumnezeu toţi te cinstim, şi al 

îngerului „Bucură-te!” îţi strigăm, ca unii 

ce prin tine dobândim mântuirea, Stăpână. 
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Megalinariile 

Bucură-te, o, uceniţă a lui Hristos, bucură-

te, Magdalena, întâia în corul 

Miroforelor/de-mir-purtătoarelor, ceea ce 

ai văzut mai întâi învierea Domnului, şi 

pre aceasta cea dintâi o ai vestit 

Apostolilor. 

Bucură-te, cea întocmai cu Apostolii lui 

Hristos, bucură-te, o, Marie, podoaba 

Miroforelor, bucură-te, ceea ce, cu 

Născătoarea de Dumnezeu, [acel] „Bucură-

te!” luminat l-ai auzit la învierea Lui. 

Foarte de dimineaţă alergând, cu miruri 

venit-ai, Mironosiţă, la mormântul lui 

Iisus; pentru aceasta, mai întâi fost-ai 

chemată, Marie Magdalena, şi ai vestit 

ucenicilor, bucurându-te, că S-a sculat 

Domnul. 

Pre cei ce cu evlavie sărută mâna ta cea 

cinstită, care uns-a cu miresme, Miroforă, 

trupul lui Iisus, izbăveşte-i din necazuri şi 

din primejdii, din boli şi din întristări. 
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Mâna ta cea sfântă şi prea bine-

înmiresmată, Magdalena, miruri aromate 

deşertat-a la mormântul lui Hristos, al 

Mântuitoriului; harul ei şi peste noi 

revarsă-l, celor ce cu dragoste o sărutăm. 

Pre ceea ce văzut-a mai întâi pre Hristos cel 

înviat, şi glas de la îngeri a auzit, şi între 

Apostoli, Apostol s-a arătat, pre 

Magdalena în cântări să o cinstim. 

Toate oștirile îngerești, Înaintemergătorul 

Domnului, cei doisprezece Apostoli și toți 

sfinții, împreună cu Născătoarea de 

Dumnezeu, faceți rugăciuni ca să ne 

mântuim. 
 

După care zicem: Sfinte Dumnezeule. Preasfântă Treime. 

Tatăl nostru. Preotul: Că a Ta este împărăția. Apoi troparele 

de umilință, glas 6: Miluiește pre noi, Doamne..., Slavă... 

Doamne, miluiește pre noi... Și acum...Ușa milostivirii. 

Preotul zice ectenia: Miluiește-ne, Dumnezeule cu ecfonisul: 

Că milostiv; apoi face otpustul mic, însă fără a zice: Pentru 

rugăciunile..., apoi 
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Troparul glas 2, asemenea cu: „Când de pre lemn...” 

Pre cei ce sărutăm cinstită icoana ta, cea 

dumnezeiască, şi racla cu mâna ta, ne scapă 

din toată mânia şi necazul, Miroforă 

preaslăvită, şi din toată nevoia acum ne 

slobozeşte, uceniţă a lui Hristos, ca, prin 

rugăciunile tale cu toţii pururea fiind 

izbăviţi, să cinstim cu dragoste numele tău 

cel slăvit. 
 

Stăpână, primește rugăciunile robilor tăi şi ne 

izbăveşte pre noi din toată nevoia şi necazul. 

Toată nădejdea mea spre tine o pun, Maica lui 

Dumnezeu, păzeşte-mă sub acoperământul tău. 

și apoi acestea pe glas 1: 

De toate primejdiile păzește pre robii tăi, 

binecuvântată de-Dumnezeu-Născătoare, ca să te slăvim 

pre tine, nădejdea sufletelor noastre. 

Pentru rugăciunile tuturor sfinților Tăi, Doamne, 

și ale Născătoarei de Dumnezeu, pacea Ta dă-o nouă și 

ne miluiește pre noi, ca un singur Îndurat. 

și preotul încheie zicând: Pentru rugăciunile. 
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*** 

Troparele şi condacele Sfintei Maria Magdalena: 

Tropar, glas 1 

Lui Hristos, Celui ce pentru noi S-a născut 

din Fecioară, ai urmat, cinstită Marie 

Magdalena, îndreptările și poruncile 

Aceluia păzind. Pentru aceasta astăzi 

preasfinţită pomenirea ta prăznuind, 

dezlegare de păcate luăm cu rugăciunile 

tale. 
 

Tropar, glas 1 

Maria slăvita, rănită fiind de dragostea lui 

Hristos, a Mirelui ei cel ceresc, miruri a 

adus la mormântul sfânt; iară noi, cei ce 

ne-am îmbogăţit cu mâna ei preacinstită, o 

sărutăm cu dragoste, umplându-ne de 

harul ei. 
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Condac, glas 4 

Dumnezeu cel mai presus de fiinţă, venind 

în lume cu trup, Marie, cu adevărat uceniţă 

te-a primit pre tine, ceea ce toată dragostea 

ai avut-o către Dânsul. Pentru aceasta şi 

mulţime de tămăduiri ai săvârşit, iar acum 

la ceruri mutându-te, pentru lume te rogi 

pururea. 
 

Condac, glas 3  

Pre uceniţa lui Hristos şi cea mai întâi între 

mironosiţe, pre ceea ce bine a vestit 

Apostolilor „Bucuraţi-vă!”, toţi cu psalmi 

şi cu cântări să o mărim, laude înălţând 

Dumnezeului a toate, Celui ce un izvor de 

minuni ca acesta în lume nouă ne-a dăruit. 
 

 

 

 


