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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.
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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.


