CELEBRĂRI ANTONIENE
S FÂ N T U L A N TO N D E PA D O VA
MINISTRU AL RECONCILIERII
Cântec de început
Celebrantul: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh.
Toți: Amin.

Celebrantul: Fraților, ne aflăm astăzi reuniți în jurul fratelui nostru,
sfântul Anton, pentru a celebra marele dar pe care Domnul Isus l-a făcut
Bisericii sale, încredințându-i ministerul împăcării cu El.
Să ne rugăm cu sfântul Anton:
„Noi care ne numim creștini deoarece am ales să îl urmăm pe Cristos
Domnul, într-o singură inimă și cu mintea plină de devoțiune să-l rugăm
pe același Fiu al lui Dumnezeu, și cu insistență să-i cerem să trecem de la
spiritul de penitență la harul mărturisirii vinovățiilor noastre, pentru a putea
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Celebrantul: Domnul, Dumnezeul oricărei bunătăți, care în slujitorul său,
sfântul Anton, a făcut să strălucească milostivirea și gingășia Tatălui, să fie
cu voi toți.
Toți: Și cu duhul tău.
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primi iertarea păcatelor noastre și, reînnoiți și purificați, să
merităm să ne bucurăm de bucuria învierii și să fim părtași
la gloria fericirii veșnice, cu ajutorul harului său. Lui să-i fie
mărirea și cinstea în vecii vecilor. Amin”. (sfântul Anton)
Proclamarea Cuvântului lui Dumnezeu
Din a doua scrisoare a sfântului apostol Paul către Corinteni
(5,14-15.17-6,2)
Fraților, iubirea lui Cristos ne constrânge pe noi care judecăm că
unul singur a murit pentru toţi, ca atare toţi au murit. El a murit pentru
toţi, pentru ca cei care trăiesc să nu mai trăiască pentru ei înşişi, ci
pentru acela care a murit şi a înviat pentru ei. Deci, dacă cineva este în
Cristos, este o creatură nouă: cele vechi au trecut, iată, au devenit noi.
Iar toate vin de la Dumnezeu care ne-a împăcat cu sine prin Cristos
şi ne-a dăruit slujirea reconcilierii, aşa cum Dumnezeu era în Cristos
împăcând lumea cu sine, neţinând cont de greşelile lor şi punând în
noi cuvântul reconcilierii. Aşadar, noi suntem împuterniciţi ai lui Cristos ca şi ai lui Dumnezeu care vă îndeamnă prin noi. Vă rugăm pentru
Cristos: lăsați-vă împăcaţi cu Dumnezeu! Pe cel care nu a cunoscut
păcatul el l-a făcut păcat de dragul nostru pentru ca noi să devenim
justificarea lui Dumnezeu în el. Deoarece noi colaborăm cu el, vă mai
îndemnăm să nu primiţi harul lui Dumnezeu în zadar, căci el spune: „La
momentul potrivit te-am ascultat şi în ziua mântuirii te-am ajutat: iată,
acum este momentul potrivit, iată, acum este ziua mântuirii!”.
Cuvântul Domnului.

R.: Domnul este aproape de cei care îl cheamă.
Te voi binecuvânta în fiecare zi
şi voi lăuda numele tău în veacul veacului.
Domnul este mare şi vrednic de orice laudă,
măreţia lui este fără margini. R.
Domnul este iubire şi îndurare,
el este îndelung răbdător şi plin de dragoste;
Domnul este bun faţă de toţi,
el îşi arată bunătatea faţă de orice făptură. R.
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PSALMUL RESPONSORIAL Ps 144,2-3.8-9.17-18 (R.: 18a)
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Drept este Domnul pe toate căile sale,
milostiv în toate lucrările sale.
Domnul este alături de cei care-l cheamă,
alături de cei care-l cheamă din toată inima. R.
Cuvântul sfântului Anton
(din Sermoni)
„Sacramentul penitenței este numit casa lui Dumnezeu,
deoarece cei păcătoși se împacă cu El, așa cum fiul risipitor se împacă cu
tatăl care îl primește din nou în casa sa. Mai este numit poarta paradisului
deoarece prin intermediul Spovezii penitentul este invitat să sărute picioarele, mâinile și chipul Tatălui ceresc. O, casă a lui Dumnezeu! O, spovadă,
poartă a paradisului! Fericit este cel care locuiește în tine, fericit este cel
care intră în tine! Umiliți-vă, frații mei, pentru a intra prin această poartă
sfântă!”
(scurt moment de tăcere)

(scurt moment de tăcere)
Penitentul își va face cercetarea cugetului și-și va mărturisi păcatele
în confesional, unde va pune în discuție comportamentul său; va căuta
să repare răul săvârșit, astfel încât să dea fiecăruia ceea ce i se cuvine: lui
Dumnezeu rugăciunea, lui însuși postul și penitența, aproapelui pomana.
În aceasta constă adevărata convertire și reparare a răului.
PSALMUL RESPONSORIAL Ps 31(32),1-2.5.6.7
Fericit este omul căruia i s-a iertat fărădelegea.
Fericit este omul căruia i s-a iertat fărădelegea,
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Mulți reduc sacramentul Spovezii la o singură dată pe an sau chiar și
mai rar. În schimb, dacă ar fi posibil, ar fi bine să fie celebrat în fiecare zi.
Într-adevăr, suntem atât de înclinați spre rău, încât în fiecare zi cădem în
câte o greșeală; mai mult, avem o memorie atât de slabă, că abia ne mai
amintim seara ce am făcut de dimineață. De ce să ne ferim să ne curățim
conștiința înaintea Domnului? Astăzi ești, mâine nu poți ști. Nimic nu este
mai nesigur ca ceasul morții, chiar dacă moartea este sigură. Tu, așadar,
care guști în fiecare zi din otrava vinovăției, ar trebui zilnic să apelezi la
remediul acesteia.
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căruia i s-a acoperit păcatul.
Fericit este omul căruia Domnul nu-i ia în seamă greşeala
şi în duhul căruia nu este prefăcătorie. R.
Eu ţi-am făcut cunoscut păcatul meu,
nu ţi-am ascuns fărădelegea mea.
Am zis: „Voi mărturisi Domnului fărădelegile mele”.
Şi vinovăţia păcatului meu tu ai iertat-o. R.
De aceea te roagă orice credincios
în timpul strâmtorării.
Chiar de s-ar dezlănţui potop de ape multe,
la el nu vor ajunge. R.
Tu eşti pentru mine un adăpost,
tu mă scoţi din strâmtorare,
mă înconjori cu cântări de bucurie pentru eliberare. R.
RUGĂCIUNEA CREDINCIOȘILOR
Celebrantul:
Dumnezeu cel credincios și milostiv, care l-a trimis pe Unicul său Fiu
pentru a salva omenirea din puterea păcatului și a morții, continuă să
dăruiască iertarea sa acelora care îl roagă cu încredere și căință sinceră.
Către El să îndreptăm rugăciunea noastră, spunând:
Toți: Tată milostiv, ascultă-ne!

Pentru cei care refuză să ceară iertarea, pentru ca inima lor să nu
rămână închisă la șoaptele harului, dar să se deschidă la pocăință pentru
a regăsi îmbrățișarea lui Dumnezeu, să ne rugăm.
Pentru toți cinstitorii sfântului Anton, deoarece întâlnirea cu acest Sfânt
să nască dorința de a se angaja pentru a trăi o viață cu adevărat creștină,
să ne rugăm.
Pentru miniștrii sacramentului Reconcilierii, ca să poată fi mereu
mărturisitori ai milostivirii Tatălui, să ne rugăm.
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Pentru Biserică, pentru a fi mamă a milostivirii și a iertării pentru toți cei
care, cu inimă căită, recunosc că au greșit, să ne rugăm.
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Celebrantul:
Și acum să ne dispunem inima pentru a recunoaște
păcatele și să spunem împreună:
Mărturisesc lui Dumnezeu atotputernicul şi vouă,
fraţilor, că am păcătuit prea mult cu gândul, cuvântul,
fapta şi omisiunea: din vina mea, din vina mea, din prea
mare vina mea. De aceea, rog pe sfânta Maria pururea
Fecioară, pe toţi îngerii şi sfinţii şi pe voi, fraţilor, să vă
rugaţi pentru mine la Domnul Dumnezeul nostru.
Celebrantul:
Dumnezeu Atotputernicul, mare în iubire și bogat în îndurare, să aibă
milă de voi și, iertându-vă păcatele, să vă conducă la viața cea veșnică.
Amin.
Timp dedicat mărturisirii individuale.
Rugăciune de mulțumire
Celebrantul: Să recităm Psalmul 102
Solistul: Binecuvântează, suflete al meu, pe Domnul!
Binecuvântează, suflete al meu, pe Domnul
şi nu uita nicicând de binefacerile sale!
El îţi iartă toate nelegiurile
şi te vindecă de orice boală. R.

Domnul face dreptate şi judecată [dreaptă]
tuturor celor care sunt asupriţi.
El a făcut cunoscute lui Moise căile sale
şi faptele sale [minunate], fiilor lui Israel. R.
Domnul este îndurător şi milostiv,
el este îndelung răbdător şi plin de îndurare.
El nu dojeneşte la nesfârşit,
nici nu poartă pe veci [mânie]. R.
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El îţi răscumpără viaţa din adânc
şi te încununează cu îndurare şi dragoste;
el îţi satură cu bunătăţi bătrâneţea
şi te face să întinereşti iarăşi ca vulturul. R.
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El nu face după greşelile noastre,
nici nu ne răsplăteşte după fărădelegile noastre.
Cât sunt de sus cerurile faţă de pământ,
tot atât de mare este îndurarea sa faţă de cei care se tem de
el. R.
Cât de departe este răsăritul de apus,
atât de mult îndepărtează de la noi nelegiuirile noastre.
Aşa cum un tată îşi iubeşte copiii,
aşa îi iubeşte Domnul pe cei care se tem de el. R.
Căci el ştie din ce am fost plăsmuiţi
şi nu uită că suntem ţărână.
Zilele omului sunt ca iarba,
el înfloreşte ca floarea câmpului. R.
Când suflă vântul, ea nu mai este,
nici locul în care a stat nu se mai cunoaşte.
Dar îndurarea Domnului rămâne din veac şi până-n veac peste cel care
se teme de el, şi dreptatea lui peste copiii copiilor lor,
peste cei care păzesc alianţa sa
şi îşi aduc aminte de preceptele lui, ca să le împlinească. R.

Binecuvântaţi-l pe Domnul, toate oştirile sale,
slujitorii lui, care împliniţi voinţa lui!
Binecuvântaţi-l pe Domnul, toate lucrările lui, în tot locul stăpânirii sale!
Binecuvântează-l, suflete al meu, pe Domnul! R.
Celebrantul: Să ne rugăm
Dumnezeule Atotputernic și milostiv, care l-ai creat pe om în chip
minunat și în mod și mai minunat l-ai răscumpărat, tu nu îl abandonezi
pe omul păcătos, dar îl cauți întotdeauna cu iubire de Tată.
Noi te lăudăm și te binecuvântăm, Doamne, în comuniune cu întreaga
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Domnul şi-a stabilit în ceruri tronul său,
domnia lui se întinde peste toate.
Binecuvântaţi pe Domnul, toţi îngerii lui,
voi, cei puternici, care împliniţi cuvintele sale
ascultând de glasul cuvântului său! R.
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Biserică, pentru toate minunile milostivirii Tale. Și acum,
eliberați de păcat, reîmpăcați în unirea iubirii Tale și a fraților
noștri, simțim că putem să te numim, în adevăr și cu bucurie, Abba, Tată, așa cum însuși Fiul Tău ne-a învățat:
TATĂL NOSTRU
Celebrantul:
Dăruiți-vă pacea! (toți cei prezenți își dăruiesc un semn de
pace)
BINECUVÂNTAREA FINALĂ
Celebrantul:
Domnul să conducă inimile voastre în iubirea lui Dumnezeu Tatăl și a
lui Cristos, Fiul Său.
Toți: Amin
Celebrantul:
Să umblați mereu în viața nouă a harului și să-i fiți plăcuți în toate
Domnului.
Toți: Amin.
Celebrantul:
Și binecuvântarea lui Dumnezeu Atotputenicul, a Tătălui † și a Fiului și
a Sfântului Duh să coboare asupra voastră și să rămână pururea cu voi.
Toți: Amin.

Toți: Mulțumim lui Dumnezeu.
Cântec final
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Celebrantul: Să mergem în pace!

