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ANTIFONE
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Antifona

Vi -no, Spe - ran- þa oa - me - ni - lor,

vi-no, Mân -tu - i - rea u - ni - ver - su - lui!

1.Ve - ghea- zã, po- po- ru- le, cãci va - nive

|

Rãs - cum- -pã rul- rã to - ºi va da fiecãruia dupã

|

fap - te - le sa - le! Nãdãjduieºte chea

|

-ºi mã-l,

po- rupo- - le, pe Mân -tu - i - to -

|

rul!

2. Cãtre tine, Doamne, înalþ sufletul meu,

|

Dumnezeul meu, mã în-cred în ti-ne. Sã nu fiu dat 
|

Duminica I
M: Pr. Balint Pavel
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de ruºine ca sã nu se bucure vrãjmaºii de rã-ul meu.
|

Toþi care se încred în tine nu vor rãmâne de

ru-ºi -ne.

Slavã Tatãlui ºi Fiului ºi Sfân- tu- lui Duh, lui 

|

Dumnezeu care este, ca re e- - ra ºi ca- re va fi.

Antifona

Sã mer- gem î - na -in -tea Ce- lui

ca - re va fi mân- tu - i - rea noas - trã.

Duminica a II-a
M: Pr. Balint Pavel
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1. Voi, care sunteþi în-tris -taþi, veniþi ºi-l cãu -taþi

|

-pe Dom nul;

|

El va veni cu pu - te - re ma- re

|

ºi va lu mi- -na o- chii slu - ji - to - ri- lor sãi.

2. Poporul Sionului, iatã, Domnul va veni

|

sã mântu- ias- cã neamurile ºi, spre bucuria inimii 

|

noastre, Domnul va face auzit glasul mã-ri-rii sa-le.

|

Slavã Tatãlui ºi Fiului ºi Sfân-tu - lui Duh,

|

lui Dumnezeu care este care era ºi

|

ca -re va fi.
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Vi no,- Doam-ne, nu în - târ - zi - a,

tu eºti bu -cu - ri - a noas - trã!

1. Bucurã-te, pãmânt ne-fer-til, cãci din pustiu va

|

ie- ºi a- pa vie-þii, ºi ramura lui Iesse va în -flo-ri!

|

2. Bu -cu -raþi-vã în Domnul, din nou vã spun:

|

bu-cu - ra - þi - vã, pen-tru cã Dom-nul e - ste

|

a - proa pe.-

Duminica a III-a
M: Pr. Balint Pavel
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Sla-vã Ta- tã -lui ºi Fiului ºi Sfân-tu - lui Duh,

|

lui Dum-ne-zeu ca - re e - ste, ca- re e - ra ºi

|

ca - re va fi.

Antifona

Vi -no, E - ma-nu -el, nu în - târ - zi - a!

1. As -cul - tã, po-po-rul meu: cel pre -zis

|

de pro-feþi e - ste a-proa-pe; ridicã-þi -pri-vi rea

|

cãci a -s-a pipro- - at mân - tu - i - rea ta.

Duminica a IV-a
M: Pr. Balint Pavel
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2. Voi, ceruri, lãsaþi sã cadã roua de sus ºi norii

|

 sã reverse în ploa -ie drep-ta -tea, sã se deschidã 

|

pãmântul ºi sã-l nascã pe Mân-tu - i - to - rul.

Slavã Tatãlui ºi Fiului ºi Sfân-tu - lui Duh,

|

lui Dumnezeu care este, care era ºi ca-re va ve- ni.

|
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ANTIFONE MARI

Ultimele ºapte zile ale Adventului sunt caracterizate de 
aºa-zisele Antifone mari (de mirare) (antifone O!). Isus este 
invocat cu ºapte titluri care i-au fost date lui Mesia în vechea 
alianþã. În rugãciunea ce urmeazã, este preluatã aceastã 
tradiþie a Bisericii în perioada 17-23 decembrie. Textul are o 
rugãciune de încheiere sau se spune „Îngerul Domnului”.

1. O SAPENTIA! – O, ÎNÞELEPCIUNE 
(17 decembrie)

V. O, Înþelepciune, 
care, ieºind din gura Celui Preaînalt,
strãbaþi lumea de la un capãt la altul, 
orânduindu-le pe toate cu putere ºi blândeþe, 
vino ºi ne învaþã calea înþelepciunii.
R. Vino, Doamne, ºi învaþã-ne calea înþelepciunii.

Lectura Înþ 7,26-29a
26  Înþelepciunea este refl exul luminii veºnice,
 oglinda fãrã patã a puterii lui Dumnezeu
 ºi imaginea bunãtãþii sale.
27  Deºi este una singurã, ea le poate face pe toate;
 deºi ea însãºi nu se schimbã, înnoieºte universul;
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 ea se dãruieºte sufl etelor sfi nte
 ºi face din ele profeþi ºi prieteni ai lui Dumnezeu.
28  Dumnezeu îl iubeºte numai pe acela
 care locuieºte împreunº cu înþelepciunea.
29  Ea este mai frumoasã decât soarele
 ºi întrece toate constelaþiile.

V. Isuse, Învãþãtorul nostru, tu, Cuvântul Tatãlui, 
 ajutã-ne sã te înþelegem. Fãrã tine, noi ne rãtãcim.
R. Vino, Doamne, ºi învaþã-ne calea înþlepciunii.
V. Lumineazã-i pe învãþãtori, pe scriitori, pe jurnaliºti 
 ºi pe toþi aceia care-i învaþã pe alþii. 
 Dã-le gânduri bune ºi spiritul pãcii.
R. Vino, Doamne, ºi învaþã-ne calea înþelepciunii.
V. Ajutã-i pe toþi aceia care se strãduiesc 
 sã punã capãt neºtiinþei atâtor oameni. 
 Ajutã-i pe oameni sã recunoascã învãþãturile greºite 
 ºi dã-ne darul deosebirii spiritelor.
R. Vino, Doamne, ºi învaþã-ne calea înþelepciunii.

2. O, ADONAI! – O, DOAMNE!
(18 decembrie)

V. O, Adonai, 
stãpânul ºi conducãtorul casei lui Israel, 
care te-ai arãtat lui Moise în rugul aprins 
ºi i-ai dat legea pe muntele Sinai, 
vino sã ne eliberezi cu braþ puternic.
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R. Vino, Doamne, ºi elibereazã-ne cu braþ puternic.

Lectura Dt 30,10a.11.14
 Moise a spus întregului Israel: 
10  „Ascultã glasul Domnului, Dumnezeului tãu, 
 ºi împlineºte hotãrârile ºi poruncile 
 scrise în aceastã carte a legii.
11  Aceastã lege, pe care þi-o prescriu eu astãzi, 
 nu este nici prea înaltã pentru tine 
 ºi nici prea departe de tine.
14  Cuvântul acesta este chiar lângã tine, 
 pe buzele tale ºi în inima ta, ca tu sã-l poþi împlini”.

V. Isuse, Dumnezeul nostru, 
 în tine s-a împlinit Legea lui Moise. 
 Porunca ta cea nouã ne conduce la libertate.
R. Vino, Doamne, ºi elibereazã-ne cu braþ puternic.
V. Cuvântul tãu vrea sã ne elibereze de urã ºi dezbinare. 
 Legea ta ne descoperã bunãtatea 
 din inima lui Dumnezeu.
R. Vino, Doamne, ºi elibereazã-ne cu braþ puternic.
V. Fãca popoarele pãmântului sã punã capãt rãzboiului 
 ºi fã din ele noua casã a lui Israel, 
 care sã urmeze porunca ta.
R. Vino, Doamne, ºi elibereazã-ne cu braþ puternic.
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3. O, RADIX JESSE! – O, MLÃDIÞÃ A LUI IESE!
(19 decembrie)

V. O, mlãdiþã din rãdãcina lui Iese, 
care te înalþi ca un steag pentru popoare, 
în faþa ta vor amuþi regii pãmântului, 
pe tine te vor chema popoarele: 
vino ºi ne elibereazã, nu mai întârzia.
R. Vino, Doamne, ºi ne elibereazã, nu mai întârzia.

Lectura Is 11,10.12
10  În acel timp, lãstarul din rãdãcina lui Iese
 va fi  ca un steag pentru popoare,
 pe el îl vor cãuta neamurile
 ºi locuinþa lui va fi  glorioasã.
12  El va înãlþa un steag pentru neamuri,
 va strânge pe cei deportaþi ai lui Israel
 ºi-i va aduna pe cei risipiþi ai lui Iuda,
 de la cele patru colþuri ale pãmântului. 

V. Doamne Isuse, noi suntem noul Israel, 
 poporul lui Dumnezeu, pe care tu l-ai chemat. 
 Noi suntem dezbinaþi 
 din cauza prejudecãþilor ºi certurilor.
R. Vino, Doamne, ºi ne elibereazã, nu mai întârzia.
V. Creºtinãtatea este împãrþitã. 
 Singuri nu ne putem elibera din aceastã situaþie.
R. Vino, Doamne, ºi ne elibereazã, nu mai întârzia.
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V. Biserica trebuie sã fi e semnul mântuirii tale 
 în mijlocul popoarelor. 
 Ea poate face aceasta 
 numai dacã pãstreazã cuvântul tãu ºi dacã este unitã.
R. Vino, Doamne, ºi ne elibereazã, nu mai întârzia.

4. O, CLAVIS DAVID! – O, CHEIE A LUI DAVID!
(20 decembrie)

V. O, cheie a lui David 
ºi sceptru al casei lui Israel, 
care deschizi ºi nimeni nu poate închide, 
care închizi ºi nimeni nu poate deschide, 
vino ºi scoate-i din temniþã 
pe cei ce zac în întuneric ºi în umbra morþii.
R. Vino, Doamne, ºi scoate-i din temniþã 
  pe cei ce zac în întuneric ºi în umbra morþii.

Lectura  (Is 22,22-23; 49,8-9)
 Aºa vorbeºte Domnul:
22,22 „Voi pune pe umãrul lui cheia casei lui David:
 când va deschide el, nimeni nu va putea închide;
 când va închide el, nimeni nu va putea deschide.
23  Îl voi face stabil ca pe un stâlp într-un pãmânt tare.
 El va fi  ca un turn de mãrire pentru casa tatãlui sãu.
49,8 În vremea milostivirii te voi asculta 
 ºi în vremea mântuirii te voi ajuta. 
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 Te-am fãcut ºi te-am hotãrât legãmânt al poporului, 
 ca sã aºezi rânduialã în þarã 
 ºi sã dai fi ecãruia moºtenirile nimicite!
9  Ca sã zici celor robiþi: «Ieºiþi» 
 ºi celor ce sunt în întuneric: «Veniþi la luminã!» 
 Ei vor paºte oriunde pe calea lor 
 ºi pe toate povârniºurile va fi  pãºunea lor”.

V. Doamne Isuse, prin moartea ta ai deschis poarta spre 
viaþã, poarta pe care nu o poate închide nimeni.

R. Vino, Doamne, ºi scoate-i din temniþã 
  pe cei ce zac în întuneric ºi în umbra morþii.
V. Tu ne poþi elibera de lanþurile vinovãþiei. 
 În nedumeriri ºi încercãri vedem lumina ta.
R. Vino, Doamne, ºi scoate-i din temniþã 
  pe cei ce zac în întuneric ºi în umbra morþii.
V. Tu te înduri de toþi cei care trãiesc în umbrã. 
 Tu eºti de partea celor oprimaþi. 
R. Vino, Doamne, ºi scoate-i din temniþã
  pe cei ce zac în întuneric ºi în umbra morþii.

5. O, ORIENS! – O, LUCEAFÃR! 
(21 decembrie)

V. O, Luceafãr, 
strãlucirea luminii veºnice ºi soare al dreptãþii, 
vino ºi lumineazã-i 
pe cei care zac în întuneric ºi în umbra morþii.
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R. Vino, Doamne, ºi lumineazã-i 
  pe cei care zac în întuneric ºi în umbra morþii.

Lectura Is 42,6-7
 Aºa spune Domnul:
6  „Eu, Domnul, te-am chemat pentru dreptate,
 te-am luat de mânã,
 te-am ocrotit ºi te-am pus ca legãmânt al poporului meu,
 ca sã fi i luminã pentru neamuri,
7  ca sã deschizi ochii celor orbi,
 sã-i scoþi din temniþã pe cei învinºi
 ºi din adâncul închisorii pe cei ce zac în întuneric”.

V. Doamne Isuse, în tine a rãsãrit 
 ziua care alungã frica ºi care ne face sã vedem totul nou.
R. Vino, Doamne, ºi lumineazã-i 
  pe cei care zac în întuneric ºi în umbra morþii.
V. Tu eºti soarele dreptãþii, 
 care ne ajutã sã recunoaºtem toatã nedreptatea. 
 Tu descoperi ºi faptele noastre rele.
R. Vino, Doamne, ºi lumineazã-i
  pe cei care zac în întuneric ºi în umbra morþii.
V. Tu eºti lumina vieþii; 
 fã din noi copii ai luminii. 
R. Vino, Doamne, ºi lumineazã-i 
  pe cei care zac în întuneric ºi în umbra morþii.



22

6. O, REX GENTIUM! – 
O, REGE AL NEAMURILOR!

(22 decembrie)

O, rege al neamurilor, 
dorit de toate popoarele, piatrã din capul unghiului, 
care le uneºti pe toate, 
vino ºi mântuieºte-l pe omul 
pe care l-ai plãmãdit din þãrânã.
R. Vino, Doamne, ºi mântuieºte-l pe omul 
  pe care l-ai plãmãdit din þãrânã.

Lectura  Dan 7,13-14
13  Privind în vedenia de noapte,
  am vãzut pe cineva, venind pe norii cerului, 
 ca un fi u al omului.
 El a ajuns pânã la Bãtrân ºi i-a fost prezentat.
14 Lui i s-au dat stãpânirea, slava ºi domnia.
 Toate popoarele, naþiunile ºi oamenii de toate limbile
 trebuie sã-i slujeascã lui.
 Stãpânirea lui este o stãpânire veºnicã, nepieritoare,
 iar împãrãþia lui nu va fi  niciodatã distrusã.

V. Doamne Isuse, oamenii sunt asemenea oilor fãrã pãstor. 
 Tu ai venit ca sã-i aduni ºi sã le dai speranþã.
R. Vino, Doamne, ºi mântuieºte-l pe omul 
  pe care l-ai plãmãdit din þãrânã.
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V. Tu chemi popoarele la unitate, tu le oferi pacea ta. 
 Tu vindeci destrãmarea lumii.
R. Vino, Doamne, ºi mântuieºte-l pe omul 
  pe care l-ai plãmãdit din þãrânã.
V. Vino, Doamne, ºi elibereazã omul.
R. Vino, Doamne, ºi mântuieºte-l pe omul 
  pe care l-ai plãmãdit din þãrânã.

7. O, EMMANUEL! – O, DUMNEZEU-CU-NOI!
(23 decembrie)

V. O, Emanuel, 
regele ºi legiuitorul nostru, 
speranþa ºi mântuirea neamurilor, 
vino ºi ne mântuieºte, Doamne, Dumnezeul nostru.
R. Vino ºi ne mântuieºte, Doamne, Dumnezeul nostru.

Lectura Is 8,8-10; 9,1.5-6
8,8 Cu aripile sale întinse 
 va umple întinderea þãrii tale, Emanuele! 
9  Luaþi aminte, neamuri: veþi fi  zdrobite; 
 ascultaþi voi, toþi cei ce locuiþi departe, 
 pregãtiþ-vã oricât de luptã, cãci tot veþi fi  zdrobiþi. 
10  Faceþi planuri, cât voiþi, cãci nu se va alege nimic de ele!
 Luaþi hotãrâri cât voiþi, cãci vor fi  fãrã urmãri! 
 Cãci Dumnezeu este cu noi. 
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9,1 Poporul, care umbla în întuneric, 
 a vãzut o luminã mare;
 peste cei ce locuiau în þinutul întunecat 
 a strãlucit o luminã.
5  Cãci un Prunc ni s-a nãscut nouã, un Fiu ni s-a dat nouã, 
 semnul puterii este pe umerii lui; 
 numele lui este: „Sfetnic minunat, Dumnezeu puternic, 
 Pãrintele veºnic, Principe al pãcii”. 
6  Stãpânirea lui va creºte 
 iar pacea în vremea lui nu va avea hotar; 
 va domni pe tronul lui David ºi peste împãrãþia lui; 
 el îþi va întãri împãrãþia întemeind-o pe judecatã ºi dreptate, 
 de acum ºi pânã în veac. 
 Acestea le va face Domnul oºtirilor 
 în iubirea sa fãrã margini. 

V. Doamne Isuse, Dumnezeu nu este departe. 
 În tine, el ne este foarte aproape. 
 Tu eºti Emmanuel, „Dumnezeu-cu-noi”, 
 pe care l-a aºteptat Israelul.
R. Vino ºi ne mântuieºte, Doamne, Dumnezeul nostru.
V. Tu eºti în mijlocul nostru. 
 Dacã Dumnezeu este cu noi, 
 cine poate fi  împotriva noastrã? 
 Nu trebuie sã ne temem.
R. Vino ºi ne mântuieºte, Doamne, Dumnezeul nostru.
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V. Împãrãþia lui Dumnezeu este între noi. 
 Fã sã o recunoaºtem în credinþã, 
 ca sã fi m pãrtaºi la ea în fericirea veºnicã.
R. Vino ºi ne mântuieºte, Doamne, Dumnezeul nostru.

Sã ne rugãm: 
Doamne, Dumnezeul nostru, priveºte la noi, 
oameni care am cãzut pradã morþii. 
Te rugãm, salveazã-ne prin venirea Fiului tãu 
ºi fã sã ajungem la comuniunea veºnicã 
împreunã cu Mântuitorul nostru. 
El care, fi ind Dumnezeu 
împreunã tu tine vieþuieºte ºi domneºte 
în unire cu Duhul Sfânt,
în toþi vecii vecilor. Amin.

Domnul este în mijlocul nostru, 
el rãmâne la noi, chiar dacã noi mergem pe cãi diferite. 
El sã rãmânã în toate zilele cu noi pe drumurile noastre, 
atunci vor fi  drumuri care duc la Tatãl. 
Împãrãþia sa va veni 
ºi ne va mântui de necazuri ºi de moarte. 

Sã vã binecuvânteze atotputernicul Dumnezeu: 
Tatãl, † ºi Fiul, ºi Sfântul Duh. Amin.





CÂNTECE DE ADVENT
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Co - boa - re ro - ua din se - nin,

din cer co - boa - re Dom-nul Sfânt!

1. Îm - zeºte-te Dum-ne- ze -

|

blân u -- le,

ºi nu-þi mai aminti de fãrã - de - le - gi - le

noas
|

tre. Ia -- tã, ce - tatea sfântã e pusti -e

ja - fu - lui Si - o - nul a fost dat.
|

Trist e - ste Ie
|

- ru - sa - li - mul;

casa sfinþilor tãi ºi sla - vei ta

|

- le,

Rorate
Melodie gregorian
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un - de te-au proslã- vit pe ti - ne

pã - rin

||
- þii noº - tri.

2. Gre - ºi - t-am cu toþii ºi sufletul

ni l-am pân - gã - rit; ºi am cãzut ca frun-za

co- pa - ci
|

- lor; fã - rã - de - legile noastre ca

vân - tul ne-au spul - be - rat, iar tu

þi-ai ascuns faþa di - na- in- tea noas -

|

trã

ºi ne-ai lã - sat pra - dã rã - u - tã - þii

noas

||
- tre.
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3. Gân     - te-te, Doamne, la mâhnireadeº -

po- po
|

- ru - lui tãu; ºi dã - ni-l pe Cel

Fã - gã -

|
du - it. Dã-ni-l pe Mielul stãpânitor

al pã- mân

|

- tu - lui, în-dreap- tã-l spre lãcaºul

no-roa -de-lor

|

ta - le, ca sã ri - di - ce

lan - þu - ri - le ro

||
- bi - ei noas - tre.

4. Fii   

|

mân - gâ - iat, mân - gâ -fii iat,

-po po-rul

|

meu, cãci e a - proa - pe

mân- tu - i
|

- rea ta. Pen-tru ce du - re - rea
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te-a do -

|

bo- rât ºi tris - te - þea a pãtruns

i - ni -

|

ma ta? Eu

|

te voi mân - tu - i,

fii fã - rã tea

|

- mã, cãci eu sunt Dom-nul

Dum- ne - ze -

|

ul tãu, Sfântul lui Is - ra - el,

Mân - tu - i - to - rul tãu.
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R:   Do - rit Me - si - e, vi - no, spre

ti - ne, Doam-ne,sus -pi -nãm, ne sca-pã de ro -

bi- e; Ah, vi -no, te-aº - tep- tãm.

||
1. Nu-l vei lã -

sa pe-al tãu po-por, Lip- sit me-reu de a - ju -

tor, Tu eºti nã -dej - dea tu - tu - ror.

Dorit Mesie
Melodie francez

2. Coboarã-te de sus, din cer,
Spre cei ce umiliþi te cer,
Coboarã-te, cãci altfel pier!

3. Pãcatele nu le privi,
Ci vino ºi te vom sluji
ªi-n veci de veci te vom iubi.



34

R:  Do - rit Me - si - e vi no,- de

mul- te vea- curi aº - tep-tat, du - re -rea ne-o a -

li - nã, ne sca pã- de pã - cat. 1. E - ma- nu -

el, nu-n - târ - zi - a în -lu a teme

a - rã - s-ota scoþi din rã - tã -ci - rea-i grea.

Dorit Mesie

2. Smeriþi, cu toþi, noi te rugãm
O, Doamne, mila-þi aºteptãm
Ca iarãºi sã ne bucurãm.

3. Ascultã-ne, din cerul sfânt,
Suspinul lung de pe pãmânt
ªi vino dup-al tãu cuvânt.
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1. Fe - cioa - rei în - ge - rul i-a zis: La

ti - neDom-nul m-a tri- mis sã-þi spun cã ma-mã

te-a fã - cut cãci u - mi - lin - þa þi-a plã - cut.

Fecioarei Îngerul

2. Ea a rãspuns: Sunt roaba ta,
Sã facã Domnul cum o vrea;
Lui unuia eu m-am jertfi t,
Sã fi e veºnic preaslãvit.

3. Cuvântul Tatãlui ceresc
Ia trup ºi sânge omenesc
Din al Mariei fraged sân,
Isus al lumilor stãpân.

4. O, Doamne sfi nte ºi-ndurat,
Cu-al nostru sufl et vinovat,
Prin patima ºi moartea ta,
La chin pe veci nu ne lãsa.
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1. Grã - beº - te - te, creº - ti - ne, Sã-n -

tâm - pini azi cu flori Pe cel, de toþi pro -

ro - cii Ves - tit de-a - tâ - tea ori. R: Me-

si - a vi - ne-n tem-plul sãu, În nu- me - le lui

Dum-ne-zeu, Ca sã rã- mâ-nã-n sanc-tu - ar, Iz-

vor de via - þã ºi de har.

Grãbeºte-te, creºtine
T: Pr. T lm cel
M: Pr. Iosif Pal

2. Grãbeºte-te, creºtine,
Sã ieºi în calea lui
Cu Simeon, bãtrânul,
La uºa templului.

3. Grãbeºte-te, creºtine, 
Te pleacã în faþa lui
ªi adu mulþumire
Mântuitorului.
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1.Ri   - di - ca - þi - vã frun - tea spre

ce - ruri. Mân - tu - i - rea nu e - ste de -

par - te, În - no - i - þi -vã-n i - nimi spe -

ran - þa, În - tre noi vi - ne re - ge - le sla-vei.

||

R:    Ma - ra - na - tha, Ma -ra -na - tha, co -

boa -rã o, Doam-ne, co - boa-rã din ce - ruri.

Ridicaþi-vã fruntea

2. Va ieºi o mlãdiþã din David,
Aºteptatul, doritul Mesia,
Se va naºte din trupul Fecioarei,
Prin puterea ce-o dã Duhul Sfânt.

4. Vino, Rege, coboarã din ceruri,
Fã ca toþi sã-l cunoascã pe Domnul,
Numai tu, întrupându-te-n lume,
Poþi sã rupi, sã dezlegi tot misterul.

3. Bine fi i cuvântatã, Marie,
Cãci prin tine speranþa ni-i vie,
Strãlucind ca-aurora de haruri,
Ne dai Soarele veºnic, divin.
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1. Ri - di - ca - þi - vã o - chii spre

ce - ruri, Cãci din cer va ve - ni mân - tu -

i - rea, ªi din piep - turi stri - gaþi cã - tre

Dom-nul, Sã re -ver - se în i - nimi iu - bi - rea.

||

R:     Vi - no la noi, vi - no la noi; Co-

boa -rã, I-su-se, co-boa - rã La noi pe pã-mânt!

Ridicaþi-vã ochii spre ceruri
T+M: Pr. I. Simon

2. Se va naºte din neamul lui David,
Aºteptatul, doritul Mesia;
Duhul Sfânt, cu puterea-i divinã,
Va rodi în Fecioara Maria.

4. Rege veºnic, coboarã din ceruri,
Aducând pe pãmânt bucuria,
ªi împacã-ne iarãºi cu Tatãl,
Ca în cer sã-i vedem mãreþia.

3. Fericitã eºti tu, o, Marie,
Cãci din tine Isus va apare;
Pentru lume, tu eºti aurora
Ce-l anunþã pe veºnicul Soare.
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1. Se    zbu - ciu - mã ce - rul, pã - mân - tul, ªi

sem - ne pe-a - lo - curi se-a - ra - tã: Cãci

vi - ne cu sla - vã Stã - pâ - nul, Sã

þi - nã a lui ju - de - ca - tã, Cãci

vi - ne cu sla - vã Stã - pâ - nul, Sã

þi - nã a lui ju - de - ca - tã.

Se zbuciumã cerul
T: Pr. I. En oaie
M: Pr. P. Balint

2. Creºtine, ridicã-þi privirea
Spre cerul pe care o cruce
Apare cu toatã splendoarea
ªi-n slavã la rai te conduce.

4. El vine-mbrãcat în luminã,
Sã-þi dea mult dorita rãsplatã;
ªi blând te va duce-n odihnã,
În slava cerescului Tatã.

3. Iar frica ºi spaima din sufl et
Alung-o departe de tine;
Dã loc bucuriei în cuget,
Cristos este cel care vine!
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Te-aº - teap - tã o - me - ni - rea, Cu -

vânt dum-ne - ze - iesc, din sâ- nul Prea-cu-

ra - tei, sã iei trup o - me - nesc; co -

boa - rã cu iu - bi - re ºi dã -ne mân- tu -

i - re, do - rit Me - si - e vi - no din

tro - nul tãu ce - resc.

Te aºteaptã omenirea
Melodie din Germania
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1. Tri - mis din cer la Na - za - ret, Ar -

han- ghe- lul Ga- vril ve- ni. Fe -cioa -rei Sfin-te

îi ves -ti Cã Ma- mã ea va de - ve - ni.

R:        A - ve, a-ve, Ma -ri - a. A -ve, a -ve, Ma-ri - a.

Trimis din cer la Nazaret
T: Pr. I. Simon

2. Va zãmisli prin Sfântul Duh
Pe-al Tatãlui ceresc Cuvânt,
Fecioarã pururi rãmânând
ªi Mamã scumpã-a Celui Sfânt.

4. ªi-atuncea veºnicul Cuvânt,
El, Fiul Tatãlui ceresc,
În sânul Mamei, fecioresc,
Ia trup ºi sufl et omenesc.

3. Maria-ndatã a rãspuns:
Sã fi e-aºa precum îmi spui,
Cãci eu sunt sluga Domnului
ªi vreau sã fac voinþa lui.

5. ªi noi suntem copiii tãi,
O, Maicã a lui Dumnezeu;
Primeºte-ne la tronul tãu,
Ca sã te preamãrim mereu.



42

1. Vi - no, mult do - rit Me - si - e,

A - du pa - ce, ar - mo - ni - e,

În a - ceas - tã lu - me pli - nã

De du - re - re ºi de vi - nã,

În a - ceas - tã lu - me pli - nã

De du - re - re ºi de vi - nã.

Vino, mult dorit Mesie
T: Pr. I. En oaie
M: Pr. P. Balint

2. Cel dorit de veacuri multe,
Lumea vrea sã te asculte,
Vino, deci, n-o mai lãsa
În tristeþea ei cea grea. 

4. Firea-ntreagã te doreºte
ªi mai mult nãdãjduieºte
Ca apoi, cu-a ta putere,
Sã-i dai pace, mângâiere.

3. Sufl etul lipsit de tine
N-are liniºte în sine.
ªi te vrea, dorit Mesie,
Sã-i fi i tu lui bucurie.
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Vino tu, Emanuele

1. Vi -no tu, E- ma- nu - e - le, Noi cu drag te

aº - tep - tãm; Cãci de vea -curi du- pã ti - ne,

Cu nã -dej - de sus - pi -nãm. R: Vi - no, Me -

si - e, vi - no la noi! vi - no la noi!

1. 2.

2. Vino tu, Emanuele,
Împlineºte-al nostru dor
ªi ne scoate din robie,
Blândule Mântuitor.

3. Vino tu, Emanuele,
Cel de mult fãgãduit;
Tu eºti mântuirea noastrã
ªi al nostru Domn iubit.

4. Vino tu, Emanuele,
Ne împacã cu Cel Sfânt
ªi revarsã a ta pace
Peste oameni, pe pãmânt.

5. Vino tu, Emanuele,
Noi pe tine te dorim
ªi ai tãi cu trup ºi sufl et
Pe vecie vrem sã fi m.
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1.Voi, ce - ruri, vã-n- du- raþi, Pe cel pro-

mis ni-l daþi, Pe Fi - ul Ta - tã - lui de

sus, Pe-al nos-tru Domn I - sus. Pe

1.

- sus.

2.

Voi, ceruri, vã-nduraþi

2. Deschide-te, pãmânt,
Sã iasã Domnul Sfânt;
Din tine-l aºteptãm cu dor
Pe cel izbãvitor.

3. Profeþii l-au chemat
ªi mult l-au aºteptat;
Dar timpul nu s-a împlinit
ªi ei nu l-au privit.

4. Pe noi Cel Îndurat
Ne-a binecuvântat,
ªtergând pãcatul strãmoºesc
Din neamul omenesc.

5. Mãrire Tatãlui,
Mãrire Fiului,
Mãrire Duhului Preasfânt,
În cer ºi pe pãmânt.







NOVENĂ DE CRĂCIUN
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Antifona

Dom -nu - lui -ca re va ve - ni, ve- niþi

|

cu toþi sã ne-n- chi - nãm!

1. Bucurã-te, fiica Sionului, ºi te veseleºte, fiica

|

Ie - ru- sa - li- mu- lui, cãci în zi -ua

|

în care 

va veni Domnul, va fi luminã pe pãmânt ºi munþii 

|

vor strãluci cu mã-re - þi e,- ºi din dea-luri 

|

vor ieºi izvoare de lapte ºi miere, cãci va veni

|

Invitatoriu
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 Profetul cel mare ºi el va în - no - i

Ie - ru - sa - li - mul.

2. Va veni Dumnezeu ºi Om din casa lui David,

ca sã dom-neas-cã; îl veþi

|

ve- dea ºi se va

bu-cu - ra i - ni - ma voas-trã.

3. Va veni Dumnezeu, Apãrãtorul nostru,Sfântul 

|

lui Israel, având pe capul sãu roa-co na- -geasre -cã,

| |

ºi va stãpâni toate mã- ri - le ºi tot

pã - mân-tul.
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4. Domnul se va arãtaºi nu ne va în-ºe - la; de va

zã- bo-vi, aºteaptã-l, cãci

|

va ve - ni ºi nu

|

va în- târ - zi - a.

5. Se va coborî Domnul ca roua în lâ - na moa-le

|

ºi în tim-pul stãpânirii lui va fi dreptate mul-ºi tã

pa ce, ºi se- vor

|

pleca în faþa lui toþi locuitorii 

pãmântului ºi-i va slu-ji lui toa- tã o - me -ni-rea.

|

6. Ni se va naºte un Prunc ºi se va chema 

|

Dumnezeu cel Pu-ter-nic, ºi va sta pe tronul

|
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tatãlui sãu, Da-vid, ºi va dom-ni, a - vând în

|

mâ-na sa toa - tã pu - te - rea.

7. Betleem, oraºul Celui Preaînalt, din tine va ieºi 

stãpân pentru po- -rul lui Dum-ne-zeu; ºi va fipo

|

preamãrit între toa- te po-poa-re- le ºi va fi

|

pa -ce pe pã - mân - tul -tru.nos

La 24 Decembrie

8. Mâine se va ºterge vi- no- vã -þi -a lu-mii

|

ºi a - su -pra  noastrã  va  domni

Mân - tu - i to- - rul lu -mii.
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1. Un sol ve - nit din cer de sus -Ves te-teº

|

lu-mii pe I - sus; Prin da- rul Du-

|

hu- lui

Prea-sfânt I -sus co

|

-boa -rã pe pã- mânt.
La final:

A - min.

Imnul

2. Mesia, miel nevinovat,
Al nostru jug l-a scuturat
ªi ne-a adus venirea lui
Milostivirea Domnului.

3. Stãpânul sfânt al veacului
Îmbracã chipul robului,
Pe rob sã-l scape de pãcat,
Ca sã nu piarã ce-a creat.

4. Iar tu, ce porþi, plinã de har,
Pe cel ce-i sfânt fãrã hotar;
Tu te-ai legat cu jurãmânt,
Mireasa Duhului Preasfânt.

5. ªi-ai zãmislit pe Creator
Pe-al lumii Rãscumpãrãtor;
Fã sã rãsarã în curând
Al nostru soare pe pãmânt.

6. Sã fi e slavã Tatãlui
Asemenea ºi Fiului
ªi Duhului Mângâietor,
Acum ºi-n vecii vecilor. Amin.
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1. În ce - ruri ºi pe pãmânt sã fie bu-cu - ri - e,

|

ªi munþii cân - te la -u - de.sã

Psalmul

2. Sã se reverse din munþi bucurie
ªi dreptatea între oameni.
3. Cãci va veni Domnul nostru

ªi de cei sãraci se va milostivi.
4. Sã se deschidã cerurile ºi Cel drept sã coboare

Sã se deschidã pãmântul ºi sã-l dea pe Mântuitorul.
5. Doamne, de noi adu-þi aminte

Vino ºi ne mântuieºte.
6. Mila ta, Doamne, ne-o aratã

ªi dã-ne mântuirea ta.
7. Trimite, Doamne, pe Stãpânitorul pãmântului

Ca sã mântuiascã pe fi ica Sionului.
8. Vino ºi ne mântuieºte,

Doamne Dumnezeul puterilor,
Aratã-ne faþa ta ºi vom fi  mântuiþi.
9. Vino, Doamne, ºi ne viziteazã în pace

Ca sã ne bucurãm înaintea ta cu inimã curatã.
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10. Ca sã cunoaºtem calea ta pe pãmânt
ªi mântuirea între popoare.
11. Aratã puterea ta, Doamne, ºi vino

Ca sã ne mântuieºti.
12. Vino, Doamne, ºi nu întârzia,

Uºureazã de fapte rele pe poporul tãu.
13. O, dacã ai rupe cerurile ºi te-ai coborî

În faþa ta, munþii s-ar netezi.
14. Vino, Doamne, ºi faþa ta ne-o aratã,

Tu care stai peste heruvimi.

Slavã Tatãlui ºi Fiului
ªi Sfântului Duh,

Precum era la început ºi acum ºi pururea
ªi în vecii vecilor. Amin.

Lectura

Mielul fãrã patã, nãscut din veºnicie, preot dupã rându-
iala lui Melchisedec, ne deschide cale nouã; el este regele 
dreptãþii în veºnicie.

Cuvântul Domnului
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Antifona

Ia - tã, vi - ne Mie- lul, re- ge- le nos - tru;

|

el va ru -pe ju -gul ro - bi- ei noas - tre.

Refren

I -ni-ma mea tre -sal - tã, tre-sal-tã de bu -cu

ri - e, în Dum-ne-zeu, Mân- tu - i - to-rul meu.

1. Su - fle - tul meu îl preamãreº - te pe

Dom-nul.

2. ªi du - hul meu tresaltã de bu - cu - ri - e

în Dumnezeu, Mân -tu - i - to -rul meu.

Magnificat
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3. Cãci a privit la smerenia slujitoarei sale. 
Iatã, de acum toate popoarele mã vor numi fericitã,

 4. Cãci mi-a fãcut lucruri mari Cel Atotputernic, 
 ªi numele lui e sfânt.

5. Milostivirea lui rãmâne din neam în neam 
Peste cei ce se tem de el.

 6. A arãtat puterea braþului sãu, 
 I-a risipit pe cei mândri în cugetul inimii lor,

7. I-a dat jos de pe tron pe cei puternici 
ªi i-a înãlþat pe cei smeriþi;

 8. Pe cei fl ãmânzi i-a copleºit cu bunuri, 
 Iar pe cei bogaþi i-a lãsat cu mâinile goale.

9. L-a sprijinit pe Israel, slujitorul sãu, 
Amintindu-ºi de îndurarea sa,

 10. Dupã cum a promis pãrinþilor noºtri, 
Lui Abraham ºi urmaºilor lui în veci.

Slavã Tatãlui ºi Fiului
ªi Sfântului Duh,

Precum era la început ºi acum ºi pururea
ªi în vecii vecilor. Amin.

Sã ne rugãm:
Grãbeºte-te, te rugãm, Doamne, ºi nu întarzia ºi trimite-ne 

ajutorul puterii tale cereºti, pentru ca noi, care ne încredem 
în bunãtatea ta, sã ne putem bucura de mângâierile sosirii 
tale. Care vieþuieºti ºi domneºti în vecii vecilor. Amin
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Rugãciune la solemnitatea 
Naºterii Domnului

Cuvântul s-a fãcut trup ºi a locuit între noi. 
Fiul lui Dumnezeu, care este Cuvântul viu, 
cel prin care ne-a vorbit Dumnezeu, 
a venit pe pãmânt ca om ºi a locuit printre noi, oamenii. 

A devenit asemenea nouã, fratele nostru, 
ca ºi noi sã devenim asemenea lui 
ºi fi i adoptivi ai lui Dumnezeu. 

În el, Dumnezeu a devenit vizibil 
ºi a vorbit cu noi, oamenii. 

Acum ºtim cât de bun este Dumnezeul nostru, 
cât de mult ne iubeºte, 
ce trebuie sã facem ca sã-i fi m plãcuþi 
ºi ce trebuie sã nãdãjduim de la el!

Fiul Celui Preaînalt, Împãratul cerului ºi al pãmântului, 
s-a nãscut în sãrãcie ºi umilinþã într-un grajd. 

Naºterea lui Mesia a fost vestitã mai întâi pãstorilor: 
ei s-au dus ºi au gãsit un prunc în iesle. 

Astfel, chiar la naºterea sa, 
Isus ne învaþã cã împãrãþia lui nu este din lumea aceasta 
ºi cã fericirea adevãratã pe care a rezervat-o pentru noi 
nu trebuie cãutatã în onoruri înalte, 
în bogãþii ºi într-o viaþã plinã de desfãtãri, 
ci în cinste ºi virtute.
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Dumnezeiescul nostru Mântuitor 
vine pe lume ca un copil slab, sãrac, neputincios. 

El a luat asupra sa greutãþile fi rii noastre, ca sã ni le uºureze. 
De la iesle ºi pânã pe cruce, a suferit necazuri, 

contradicþii ºi dureri, ca sã ne înveþe pe noi rãbdarea 
ºi sã arate marea sa iubire faþã de noi. 

Cât de plinã de învãþãturi ºi de mângâieri 
este naºterea ta, o, Isuse! 

Te-ai coborât pânã la noi ca sã ne ridici pe noi la tine; 
ai devenit sãrac, pentru ca sã ne faci pe noi bogaþi 
în bunuri adevãrate ºi cereºti. 

Ai luat natura noastrã umanã, 
ca sã ne uneºti pe noi cu Dumnezeu. 

Cum sã-þi mulþumesc? 
Cum pot eu rãsplãti iubirea ta? 
O inimã smeritã, sincerã, plinã de iubire, 

ºi o viaþã evlavioasã e jertfa pe care o ceri de la mine. 
Niciodatã nu vreau sã mã înalþ cu mândrie deasupra altora, 

de vreme ce tu te-ai smerit aºa de mult. 
Niciodatã nu vreau sã mã îngrijesc prea mult 

de cele pãmânteºti 
sau sã-mi leg inima de bunurile acestei lumi. 

Tu mi-ai promis bunuri veºnice. 
Niciodatã nu vreau sã necinstesc natura mea 

prin plãceri sau pofte josnice, 
deoarece tu ai devenit Fratele nostru. Amin.
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Isuse, Fiul lui Dumnezeu, 
care te-ai întrupat ºi ai coborât pânã la noi 
ca sã ne ridici la viaþa ta dumnezeiascã, 
te ador în ieslea Betleemului 
ºi în Sfântul Sacrament al altarului, 
unde te ascunzi cu aceeaºi dumnezeiascã umilinþã. 

Preamãrim atotputernicia ta, care ni se înfãþiºeazã 
sub chip de Prunc neajutorat, sãrman, nãscut în afara cetãþii.

Îþi mulþumesc pentru delicateþea infi nitã 
cu care ne chemi din întunericul necredinþei ºi al pãcatului 
la lumina credinþei ºi a vieþii noi în Dumnezeu.

Îþi ofer inima mea ºi te rog sã o transformi, 
ca sã fi e lãcaº vrednic de tine: 
curãþ-o prin cãinþã ºi umilinþã, 
încãlzeºte-o cu razele iubirii tale, 
lumineaz-o cu strãlucirea credinþei 
ºi întãreºte-o cu ancora statorniciei.

Binevoieºte sã te naºti în sufl etul meu 
ºi sã-þi trãieºti în mine viaþa de ascultare 
plinã de iubire faþã de Tatãl. 

Tu, care ai venit în trup 
ca sã împlineºti voinþa Pãrintelui veºnic, 
învaþã-mã sã-þi ofer ºi eu necontenit, 
dupã exemplul tãu ºi al Mamei tale, 
jertfa supunerii desãvârºite, din iubire, 
în toate împrejurãrile vieþii. 

Învaþã-mã sã-mi leg inima numai de bogãþiile nepieritoare 
pe care mi le oferã evanghelia ºi Euharistia ta; 
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sã-l iubesc pe Dumnezeu mai presus de toate 
ºi sã-l slujesc în semenii mei.

Iatã, astãzi te contemplã întreaga Bisericã. 
Revarsã asupra ei harurile neasemuite ale acestei sãrbãtori, 

ca ea sã refl ecte tot mai fi del chipul tãu: 
în nevinovãþie ºi bunãtate, în sãrãcie ºi smerenie, 
în ascultare ºi slujire, în jertfi re plinã de bucurie. Amin.
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Rugãciune de mulþumire 
la sfârºitul anului civil

Dumnezeule nemãrginit, 
te recunosc aici, de faþã, ascuns în Preasfântul Sacrament 
ºi îngenunchez cu umilinþã înaintea ta, 
în cea din urmã zi a acestui an.

Cât de mare a fost bunãtatea ta 
ºi cât de multe au fost binefacerile 
cu care m-ai copleºit în anul acesta! 

De la tine am primit viaþa ºi sãnãtatea; 
tu ai dat rod câmpiilor, mi-ai dãruit cele trebuincioase, 
ºi de câte nenorociri m-ai pãzit! 

ªi dacã ai îngãduit sã mi se întâmple ceva rãu, 
tot spre binele meu ai rânduit aceasta, 
pentru ca, dacã nu te iubesc când îmi faci bine, 
sã-mi aduc aminte de tine mãcar când mã pedepseºti. 

ªi totuºi, cât de nerecunoscãtor þi-am fost, 
câte pãcate am sãvârºit, cât de puþin m-am gândit la tine!

Pãtruns acum de gânduri mai bune, 
iatã-mã îngenuncheat înaintea tronului tãu.

Îþi mulþumesc, Doamne, pentru binele pe care mi l-ai fãcut; 
îþi mulþumesc pentru toate harurile primite de la tine 
ºi chem toatã curtea cereascã a îngerilor, ca sã-þi mulþumeascã,
deoarece mare a fost bunãtatea ta faþã de mine!
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Îþi cer iertare, Doamne, pentru toatã nerecunoºtinþa mea, 
îþi cer iertare, pentru cã nu am împlinit legea ta, 
îþi cer iertate, pentru cã de atâtea ori am pãcãtuit, 
ºi astfel, am rãsplãtit cu rãutate ºi nerecunoºtinþã 
milostivirea ta!

Hotãrârea mea bunã din aceste clipe, 
de a nu te mai supãra pe viitor 
ºi de a-þi arãta mai multã recunoºtinþã, 
sã îmblânzeascã, Doamne, mânia ta, 
de care m-am învrednicit,
ºi dã-mi harul ca, înainte de a ieºi din acest sfânt lãcaº, 
sã aud din gura ta cuvântul de iertare! 

Tatã ceresc, te rog, împacã-te cu un fi u 
care îþi cere iertare pentru greºeli; 
întoarce faþa ta cãtre un pãcãtos care se cãieºte 
ºi întãreºte-i fãgãduinþa 
de a te iubi cu statornicie aici, pe pãmânt, 
ca sã se bucure pe veci 
de vederea strãlucirii tale dumnezeieºti. Amin.



64

Pe tine, Dumneze -u - le, te lã - u -dãm,

pe tine, Doam-ne te mãr - tu - ri - sim.

Pe ti - ne, veº ni- - cul Pã - rin - te, tot

pã-mân - tul te cins - -teº te.

Te Deum

 Pr. Þie toþi îngerii,/ cerurile ºi toate puterile.
 C.  Heruvimii ºi serafi mii/ îþi cântã fãrã încetare.

 Pr. Sfânt,
 C.  Sfânt,

 Pr. Sfânt e Domnul Dumnezeul Sabaot.
 C.  Plin e cerul ºi pãmântul/ de mãrirea slavei tale.

 Pr. Pe tine te mãreºte/ corul preaslãvit al apostolilor.
 C.  Pe tine te slãveºte/ 
   numãrul vrednic de laudã al profeþilor.
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 Pr. Pe tine te laudã/ ceata strãlucitã a martirilor.
 C.  Pe tine te mãrturiseºte sfânta Bisericã/ 
   pe toatã faþa pãmântului.

 Pr. Pe tine, Tatãl,/ a cãrui slavã este fãrã de sfârºit.
 C.  ªi pe Fiul tãu, unic, adevãrat/
   ºi vrednic de închinare.

 Pr. ªi pe Duhul Sfânt,/ Mângâietorul.
 C.  Tu eºti/ regele mãririi, Cristoase.

 Pr. Tu eºti/ Fiul cel veºnic al Tatãlui.
 C.  Pentru mântuirea noastrã/ 
   tu nu te-ai sfi it sã te cobori în sânul Fecioarei.

 Pr. Tu ai biruit ghimpele morþii/
   ºi ai deschis celor ce cred împãrãþia cerurilor.
 C.  Tu stai de-a dreapta lui Dumnezeu/
   întru mãrirea Tatãlui.

 Pr. Noi credem/ cã vei veni ca judecãtor.
 C.  Deci, pe tine te rugãm sã vii în ajutorul slugilor tale/
   pe care le-ai rãscumpãrat cu sângele tãu scump.

 Pr. Învredniceºte-ne sã fi m numãraþi printre sfi nþii tãi/
   în slava ta cereascã.
 C.  Mântuieºte, Doamne, pe poporul tãu/
   ºi binecuvânteazã moºtenirea ta.

 Pr. Cãlãuzeºte-i/ ºi înalþã-i pe ei pânã în veac.
 C.  În toate zilele/ te binecuvântãm.
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 Pr. ªi lãudãm numele tãu în veci/ ºi în vecii vecilor.
 C.  Binevoieºte, Doamne, în ziua aceasta/
   sã ne fereºti de pãcat.

 Pr. Miluieºte-ne,/ Doamne, miluieºte-ne.
 C.  Fie, Doamne, mila ta asupra noastrã/
   precum am nãdãjduit ºi noi în tine.

 Pr. În tine, Doamne, am nãdãjduit/
   ºi nu voi regreta în veci.
 C.  În tine, Doamne, am nãdãjduit/
   ºi nu voi regreta în veci.

 Pr. Sã binecuvântãm pe Tatãl ºi pe Fiul
   ºi pe Duhul Sfânt!
 C.  Sã-l lãudãm ºi sã-l preaînãlþãm în veci!

 Pr. Binecuvântat eºti, Doamne, în tãria cerului!
 C.  ªi lãudat ºi mãrit ºi preaînãlþat în veci!

 Pr. Doamne, ascultã rugãciunea mea!
 C.  ªi strigarea mea sã vinã la tine!

 Pr. Domnul sã fi e cu voi!
 C.  ªi cu Duhul tãu!

Sã ne rugãm:
Dumnezeule, nesfârºit de îndurãtor ºi infi nit de bun, 

primeºte mulþumirea pe care poporul tãu þi-o aduce pentru 
darurile primite; te rugãm stãruitor sã-l faci mereu pãrtaº 
de noi daruri ºi astfel sã-l pregãteºti pentru rãsplata viitoa-
re. Prin Cristos, Domnul nostru. Amin.
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Rugãciune 
la începutul anului civil

Isuse, Dumnezeu adevãrat ºi Om adevãrat, 
ascuns în Preasfântul Sacrament, 
cred cã eºti de faþã aici, în sfânta Ostie, 
ºi, cãzând în genunchi înaintea ta, 
te ador în cea dintâi zi a acestui an.

Gândindu-mã la mulþimea binefacerilor 
pe care mi le-ai dãruit pânã acum 
ºi, totodatã, la nerecunoºtinþa mea faþã de tine, 
mã cuprinde mirarea cã tu, o, Dumnezeule, 
îmi mai îngãdui sã încep un alt an, 
pentru ca, poate, sã te supãr iarãºi cu multe pãcate.

Dar voiesc sã nu mai fi e aºa, Isuse! 
Încep aceastã zi cu un act de fi erbinte mulþumire faþã de tine 

ºi-þi fãgãduiesc sã-mi dau toatã silinþa 
de a trãi dupã învãþãtura evangheliei tale, 
având încredere cã, de vreme ce-mi ceri aceasta, 
îmi dai ºi harurile trebuincioase ca sã împlinesc voinþa ta.

Pãrinte ceresc, care m-ai creat 
ºi mi l-ai dãruit pe Fiul tãu Unul-nãscut, 
spre a-mi fi  Rãscumpãrãtor ºi Mântuitor, 
binevoieºte a mã ocroti cu providenþa ta 
ºi a mã numãra de-a pururi printre copiii tãi!
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Fiule nãscut din Tatãl veºnic, 
care te-ai întrupat, ai pãtimit ºi ai murit 
pentru a mã ridica la viaþa ta dumnezeiascã, 
întãreºte-mã cu hrana sfântã a Euharistiei, 
ca sã te urmez cu fi delitate în toate zilele vieþii mele.

Duhule Sfânt, arde cu focul iubirii dumnezeieºti 
toatã zgura pãcatelor ºi a pornirilor mele rele, 
ca sã devin lãcaº al Preasfi ntei Treimi 
ºi luminã pentru semenii mei.

Preacuratã Fecioarã, Mama lui Isus ºi a mea, 
cu rugãciunile tale dobândeºte-mi harul statorniciei în bine,
pânã în clipa când voi înceta sã numãr anii trecãtori, 
ca sã preamãresc în veci, împreunã cu tine ºi cu toþi sfi nþii,
bunãtatea fãrã margini a Dumnezeului nostru. Amin.
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Rugãciune la solemnitatea Epifaniei 
(Boboteaza)

O, Isuse, adevãrul cel veºnic, 
care ai venit în lume sã-i luminezi 
pe cei ce erau în întunericul pãcatelor, 
astãzi, îndemnat de pilda celor trei sfi nþi crai, care, 
conduºi de o stea luminoasã, din þãri îndepãrtate, 
au mers pânâ la grajdul din Betleem ºi s-au închinat þie,
recunoscându-te ca Dumnezeu adevãrat ºi om adevãrat, 
nãscut pentru mântuirea lumii, 
þi-au dat pentru aceasta daruri scumpe: 
aur, tãmâie ºi smirnã.

Luminat ºi eu de credinþa ce mi-ai dat-o la sfântul Botez,
mã arunc în genunchi înaintea ta 
ºi, deºi nu vãd nici dumnezeirea ºi nici omenirea ta, 
cred totuºi cã eºti om adevãrat ºi Dumnezeu adevãrat, 
aici, de faþã, ascuns sub chipul pâinii pe care o privesc. 

Nu am aur ca sã þi-l dãruiesc, 
dar am o inimã care-þi jurã dragoste curatã, 
cu care vreau sã te încãlzesc; 
nu am tãmâie cu care sã te cinstesc ca pe Dumnezeul meu, 
dar am credinþa vie cu care îmbrãþiºez toate adevãrurile 
ce mi le-ai descoperit 
ºi dupã care vreau sã-mi dirijez faptele ºi purtarea mea. 
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Nu am smirnã, pe care sã þi-o dau 
spre a te recunoaºte ca Mântuitorul meu, 
care ai suferit pentru mine, 
dar în toate suferinþele ce mi le vei trimite, 
vreau sã am ºi eu, cum ai avut tu, 
rãbdare însoþitã de nãdejdea neclintitã 
cã tu mã vei rãsplãti pe lumea cealaltã, dacã te voi urma.

Primeºte deci, Isuse, darurile mele: 
credinþa vie, dragostea arzãtoare 
ºi speranþa ce mi-o pun numai în tine. 

Te rog, ajutã-mã cu harul tãu, 
ca, iubindu-te cu adevãrat aici, pe pãmânt, 
sã ajung a te vedea faþã în faþã, 
spre a mã bucura de tine sus în cer. Amin.


