CELEBRĂRI ANTONIENE
MOMENT DE RUGĂCIUNE CU
ADOLESCENȚII ȘI COPIII
Cântec de început

Salutul și introducerea celebrantului, care îi invită pe toți la ascultarea
cuvântului lui Dumnezeu și a învățăturii sfântului Anton
Citire din Cartea lui Samuel (1Sam, 3,1-10)
Tânărul Samuél îl slujea pe Domnul înaintea lui Eli. Cuvântul Domnului
era rar în vremea aceea, iar viziunile nu erau răspândite. În acel timp, Éli era
acasă, iar ochii lui începeau să se întunece și nu mai putea să vadă. Candela
lui Dumnezeu nu se stinsese încă și Samuél stătea în templul Domnului,
unde era arca lui Dumnezeu. Domnul l-a chemat pe Samuél. El a răspuns:
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Celebrantul: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh.
Toți: Amin.
Celebrantul: Harul Domnului nostru Isus Cristos și dragostea lui Dumnezeu Tatăl și împărtășirea Sfântului Duh să fie cu voi toți.
Toți: Și cu duhul tău.

MOMENT DE RUGĂCIUNE
„Iată-mă!”. A alergat la Éli și i-a zis: „M-ai chemat? Iată-mă!”. Éli
i-a răspuns. „Nu te-am chemat; întoarce-te și te culcă!”. S-a dus
și s-a culcat. Domnul l-a chemat din nou pe Samuél. Samuél
s-a sculat, s-a dus la Éli și i-a zis: „M-ai chemat? Iată-mă!”. Éli i-a
răspuns. „Nu te-am chemat; întoarce-te și te culcă!”. Samuél
nu îl cunoștea încă pe Domnul și cuvântul Domnului nu-i
fusese încă descoperit. Domnul l-a chemat pe Samuél pentru a treia oară. Samuél s-a sculat, s-a dus la Éli și i-a zis: „M-ai
chemat? Iată-mă!”. Éli și-a dat seama că Domnul era cel care
îl cheamă pe tânăr și i-a zis lui Samuél: „Mergi și te culcă; și dacă vei mai
fi chemat, spune: «Vorbește, Doamne, căci slujitorul tău ascultă!»”. Iar
Samuél s-a dus să se culce la locul lui.
Cuvântul Domnului
Cântec vocațional

Cântec recomandat Ref.: Domnul e păstorul meu
Din viața sfântului Anton, numită «Benignitas»
„Sfântul Anton începu, încă din adolescență, a se arăta ca având un
caracter bun și nu se lăsa învins de pericolele lumii, așa cum se poate
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Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul
Matei (19,13-22)
Atunci i s-au adus copii ca să-și pună mâinile peste ei și să se roage,
dar discipolii îi mustrau. Însă Isus le-a zis: „Lăsaţi copiii și nu-i opriţi să
vină la mine, căci împărăţia cerurilor este a acelora care sunt ca ei!”. Și,
punându-și mâinile peste ei, a plecat de acolo.
Și iată că a venit un om la el și i-a zis: „Învăţătorule, ce lucru bun trebuie să fac ca să am viaţa veșnică?”. El i-a zis: „De ce mă întrebi despre
ceea ce este bun? Unul este Cel Bun; dacă vrei să intri în viaţă, păzește
poruncile!”. L-a întrebat: „Care?”. Atunci Isus i-a zis: „Să nu ucizi! Să nu comiţi adulter! Să nu furi! Să nu dai mărturie falsă! Cinstește-i pe tatăl tău
și pe mama ta! și: Să-l iubești pe aproapele tău ca pe tine însuţi!”. Tânărul
i-a zis: „Toate acestea le-am păzit. Ce-mi mai lipsește?”. Isus i-a zis: „Dacă
vrei să fii desăvârșit, mergi, vinde ceea ce ai și dă săracilor și vei avea
comoară în cer, [apoi] vino și urmează-mă!”. Când a auzit tânărul acest
cuvânt, a plecat întristat, pentru că avea multe bogăţii.
Cuvântul Domnului

CU ADOLESCENȚII ȘI COPIII
întâmpla la această vârstă, dar, urmând exemplul părinților
săi, îi ajuta cu plăcere pe cei săraci, pentru a le ușura din neplăcerea lipsurilor materiale necesare vieții.
Odată cu trecerea anilor, creștea și compasiunea lui față
de cei nevoiași. Obișnuia să intre des prin mănăstiri și biserici,
unde asculta cuvintele Sfintei Scripturi și era atent să nu piardă nimic din acestea, păstrându-le în sine ca într-un cufăr”.
Din scrierile sfântului Anton
„Dumnezeu să fie pe primul loc în viața ta. Să îl ai mereu pe Dumnezeu
în minte. Cât vei fi de fericit! Ce îți va putea lipsi? Vei avea totul pentru că te
va sătura chiar Cel care pe toate le-a creat: fără de El, tot ceea ce există nu
ar exista. O, Dumnezeule, ce îți pot oferi pentru a Te avea? Tu îmi răspunzi:
«Dăruiește-mi-te pe tine însuți și Eu mă voi dărui ție. Dăruiește-mi viața ta
și tu mă vei avea»”.
Omilia

Tatăl nostru
Rugăciune specială de binecuvântare a copiilor
Celebrantul: Doamne Isuse Cristoase, Fiul Dumnezeului cel Viu, născut
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Rugăciunea copiilor către sfântul Anton
Lector: Să spunem împreună: Sfinte Antoane, ascultă-ne!
Ascultă, iubite sfinte Antoane, rugăciunile pe care le îndreptăm către
tine, dăruiește-ne ocrotirea și ajutorul tău. Pentru aceasta noi te rugăm:
Mijlocește pentru noi la Domnul. Fă-ne să trăim întotdeauna în harul său
și în prietenie cu Dumnezeu. Pentru aceasta noi te rugăm:
Susține-ne atunci când suntem slabi. Ajută-ne să creștem în bunătate, în
generozitate și să fim cinstiți în toate. Pentru aceasta noi te rugăm:
Îndepărtează de la noi toate bolile și pericolele trupești și sufletești. Pentru aceasta noi te rugăm:
Îți cerem să îi ajuți pe părinții noștri și pe toți cei dragi nouă. Pentru aceasta noi te rugăm:
Susține-i pe toți copiii suferinzi și dăruiește pace întregii lumi. Pentru
aceasta noi te rugăm:
Binecuvântează-i pe toți copiii care aparțin acestei mari Familii Antoniene. Fii întotdeauna apărătorul și prietenul nostru. Pentru aceasta noi te
rugăm:

MOMENT DE RUGĂCIUNE
din veșnicie, tu ai dorit să devii copil. Tu, care iubești nevinovăția celor mici, îmbrățișându-i și binecuvântându-i cu gingășie
atunci când îți erau prezentați: însoțește-i pe acești copii cu binecuvântarea ta. Nu permite ca răul să corupă inima lor și fă-i să
crească în vârstă, înțelepciune și har, pentru a-ți fi plăcuți pentru
totdeauna ție. Tu, care viețuiești și domnești în vecii vecilor. Toți:
Amin.
BINECUVÂNTAREA FINALĂ
Celebrantul: Domnul să fie cu voi
Toți: Și cu duhul tău.
Domnul să vă binecuvânteze și să vă păzească. Amin.
Să-și îndrepte spre voi Fața sa milostivă și să vă dăruiască îndurarea sa.
Amin.
Să-și îndrepte privirea spre voi și să vă dăruiască pacea. Amin.
Iar prin mijlocirea sfântului Anton, să vă binecuvânteze atotputernicul
Dumnezeu, Tatăl † și Fiul și Sfântul Duh. Amin.
Cântec final
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