CELEBRĂRI ANTONIENE
VEGHE DE RUGĂCIUNE
ÎN CINSTEA
S FÂ N T U LU I A N TO N D E PA D O VA
Cântec de început

Actul penitențial
Celebrantul: În această sfântă celebrare ne aflăm uniți în numele
Domnului pentru a veghea în rugăciune, cinstindu-l pe sfântul Anton
de Padova, mare discipol al lui Cristos și al sfântului Francisc din Assisi.
Îndrăgostit slujitor al Cuvântului lui Dumnezeu, el a fost un neobosit
ascultător și mărturisitor al acestui sfânt Cuvânt. Și noi, întăriți de exemplul
său, pentru a asculta cu vrednicie Cuvântul lui Dumnezeu și al sfântului
Anton, să ne recunoaștem păcatele și să invocăm cu încredere milostivirea
Tatălui ceresc.
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Celebrantul: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh.
Toți: Amin.
Celebrantul: Dumnezeul oricărei speranțe, care ne umple de bucurie și
pace în credință și iubire, prin harul Duhului Sfânt, să fie cu voi toți.
Toți: Și cu duhul tău.

VEGHE DE RUGĂCIUNE
Cântec: Kyrie eleison
Celebrantul: Să ne rugăm
Dumnezeule Atotputernic și veșnic, care în sfântul Anton
de Padova ai dat poporului tău un predicator râvnic al
Evangheliei și un mijlocitor puternic în favoarea celor săraci
și suferinzi, fă ca prin mijlocirea lui să urmăm învățăturile
sfintei Evanghelii și să experimentăm în încercări ajutorul
mijlocirii sale. Prin Domnul nostru Isus Cristos, care fiind Dumnezeu
împreună cu tine viețuiește și domnește, în toți vecii vecilor. Amin.
Lector: Din cartea profetului Isaia (Is 61,1-4)
Duhul Domnului Dumnezeu este asupra mea; de aceea Domnul
m-a uns și m-a trimis să aduc vestea cea bună săracilor, să leg
[rănile] celor cu inima zdrobită, să vestesc eliberare celor captivi și
deschidere a porţilor celor închiși; să vestesc un an de bunătate a
Domnului, o zi de răzbunare a Dumnezeului nostru, ca să-i mângâi
pe cei mâhniţi. Să-i pun pe cei mâhniţi din Sión să ia diademă în loc
de cenușă, untdelemnul bucuriei în loc de jale, veșmânt de laudă în
locul duhului frânt și să fie numiţi „stejari ai dreptăţii” și „plantaţie a
Domnului” spre glorificarea [sa].
Vor reconstrui ruinele din vechime, vor ridica din nou
dărâmăturile de la început, vor restaura cetăţile ruinate și dărâmate
din generaţie în generaţie.
Cuvântul Domnului

R.: Când strigă cel sărman, Domnul îl ascultă.
Îl voi binecuvânta pe Domnul în orice timp,
lauda lui va fi fără încetare în gura mea.
Să se laude sufletul meu în Domnul!
Să audă cei umili și să se bucure! R.
Priviţi la el și veţi fi luminaţi
și feţele voastre nu se vor rușina!
Acest sărac a strigat și Domnul l-a ascultat
și l-a scăpat din toate strâmtorările sale. R.
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Psalmul responsorial
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Faţa Domnului este împotriva celor ce fac răul
pentru a șterge amintirea lor de pe pământ.
Când cei drepţi strigă, Domnul îi aude
și-i scapă din strâmtoarea lor. R.
Domnul este aproape de cei cu inima zdrobită
și-i mântuiește pe cei cu duhul întristat.
Domnul răscumpără sufletele slujitorilor săi,
nu vor fi pedepsiţi cei care-și caută în el refugiu. R.
Lector: Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Romani (Rm
12,1-12)

Scurt moment de tăcere
Cântec
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Vă îndemn deci, fraţilor, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să oferiţi
trupurile voastre ca jertfă vie, sfântă și plăcută lui Dumnezeu: acesta este
cultul vostru spiritual. Nu vă conformaţi lumii acesteia, ci schimbaţi-vă
prin înnoirea minţii, ca să discerneţi care este voinţa lui Dumnezeu, ce
este bun, ce este plăcut, ce este desăvârșit!
Prin harul care mi-a fost dat, spun fiecăruia dintre voi să nu vă
consideraţi mai mult decât trebuie să vă consideraţi, ci fiecare să aibă
despre sine o apreciere [corectă], fiecare după măsura credinţei pe care
i-a dat-o Dumnezeu! Căci, după cum într-un singur trup sunt multe
membre, însă nu toate membrele au aceeași funcţie, tot așa noi, care
suntem mulţi, suntem un singur trup în Cristos și membre unii altora.
Dar avem daruri diferite după harul care ne-a fost dat: dacă cineva are
[darul] profeţiei, [să profeţească] după analogia credinţei; dacă are [darul]
slujirii, [să stăruie] în slujire; dacă este învăţător, să-i înveţe pe alţii; dacă
are [darul] de a îndemna, să îndemne! Cine dă [să dea] cu simplitate,
cine conduce [să o facă] cu grijă, cine face pomană [s-o facă] cu bucurie!
Iubirea să fie fără ipocrizie, urâţi răul, atașaţi-vă de bine, iubiţi-vă unii pe
alţii cu iubire frăţească, întreceţi-vă în a vă stima unii pe alţii! Neobosiţi în
râvnă, înflăcăraţi de Duh, slujiţi Domnului! [Plini] de bucurie în speranţă,
statornici în încercare, stăruiţi în rugăciune!
Cuvântul Domnului
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Lector: Din scrierile sfântului Anton de Padova
Cristos spune: „Eu sunt Adevărul”. Cine predică adevărul,
il mărturisește pe Cristos, cine trece sub tăcere adevărul, îl
reneagă pe Cristos. Dar adevărul provoacă ură; și sunt dintre
aceia care, pentru a nu stârni ura altora, își astupă gura pentru
a nu vorbi. Este o rechemare și un semn la a asculta din nou
Cuvântul Domnului. Precum străinii, care doresc să afle vești
din țara lor de origine, arată că își iubesc propria țară, tot astfel
se poate spune despre cei care locuiesc cu inima îndreptată spre cer,
despre creștinul care ascultă cu plăcere pe cel care vorbește despre
patria cerească.
Astăzi sunt cei săraci, cei simpli, cei umili adevărații însetați de Cuvântul
vieții și de apa înțelepciunii! Dimpotrivă, cei dedicați lumii pământești,
care se îmbată din potirul de aur al viciilor, înțelepții acestei lumi,
sfătuitorii celor puternici, credeți-mă, nu vor să asculte vestea cea bună a
mesajului divin. Cine dorește să fie un adevărat creștin, trebuie să trăiască
în totalitate și cu fidelitate Evanghelia: unicul Cuvânt mântuitor. Dar
trebuie să fim și loiali căutători ai adevărului, pentru a-i ajuta pe oameni
să-și deschidă inima pentru a primi Evanghelia.
(Din Predicile sfântului Anton)
Scurt moment de tăcere
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Lector: Din scrierile sfântului Anton de Padova
Atunci când cocorii doresc să ajungă într-o localitate anume, zboară
în înălțimi, pentru a vedea de sus pământul pe care îl caută. Cel mai abil
dintre ei este pus să conducă, pentru a ține grupul unit, prin strigăte.
Dacă cel care conduce răgușește, un altul îi ia locul. Se îngrijesc apoi
de cei care suferă din cauza oboselii; dacă vreunul nu mai reușește să
zboare, toți încearcă să îl ajute, până când își recapătă forțele. Când se află
pe pământ, solidaritatea lor nu diminuează. Noaptea, unul din zece face
pe santinela. Strigă dacă se apropie vreun pericol.
Să fim și noi solidari! În înălțimile unei vieți sfinte, să fim atenți și la
ceilalți; să fim călăuze pentru cei care nu cunosc Calea; să-i stimulăm
pe cei leneși și căldicei cu entuziasmul nostru; să împărtășim oboseala,
deoarece fără odihna necesară nu se poate continua munca; să-i purtăm
în spate pe cei suferinzi și obosiți, pentru a nu se rătăci pe drum. Să
veghem noaptea, rugându-ne și contemplând, ca adevărate santinele
ale lui Dumnezeu; să ne însușim sărăcia, umilința, amărăciunea Patimii
Domnului; și imediat să tragem un semnal de alarmă, dacă între noi
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încearcă cineva să introducă ceva necuviincios; mai mult
decât orice, să fugim de vanitatea orbească a lumii!
(Predică la a 4-a duminică după Rusalii)
PREDICA CELEBRANTULUI
RUGĂCIUNEA CREDINCIOȘILOR

Celebrantul: Noi te binecuvântăm, o, Dumnezeule, pentru slujitorul
Tău, sfântul Anton de Padova, pe care l-ai constituit mărturisitor al iubirii
și apostol al Evangheliei Tale; dă-ne harul să fim o comunitate creștină
autentică, să umblăm în sfințenia vieții. Îți cerem toate acestea prin Isus
Cristos, fratele și Domnul nostru, care viețuiește și domnește în unire cu
Tine și cu Duhul Sfânt, în toți vecii vecilor. Amin.
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Celebrantul: O, Tată, noi recunoaștem iubirea și măreția
Ta, deoarece Tu ești binele, bucuria, speranța și siguranța omului.
Asemenea sfântului Anton, care a făcut din viața sa o continuă căutare
a ta, ne încredințăm și noi voinței tale, cu siguranța că doar tu dai sens
deplin existenței noastre.
Lector: Să ne rugăm împreună și să spunem: Prin mijlocirea sfântului
Anton, ascultă-ne Doamne!
- O, Dumnezeule, dăruiește și astăzi Bisericii Tale profeți și oameni sfinți
care, asemenea sfântului Anton, să știe să facă să strălucească Evanghelia
Ta pe străzile lumii, noi te rugăm:
- O, Doamne, dă-ne o inimă sensibilă și mâini abile în a ajuta pe cei
săraci, suferinzi, marginalizați și pe cei lisiți de respectul tuturor, noi te
rugăm:
- O, Doamne, continuă să trezești în Biserică oameni docili la voința
Ta, pentru a putea să fie reflecția luminii Tale și să indice oamenilor
adevăratul sens al vieții, noi te rugăm:
- Pentru ca, la fel ca Domnul Isus, să știm și noi să ne deschidem inima
fraților care bat la porțile noastre și să devenim capabili să îi iubim chiar și
pe dușmanii noștri, noi te rugăm:
- Pentru omenirea tulburată de nedreptăți continue, războaie și
persecuții: pentru ca toți oamenii de bunăvoință să colaboreze între ei
spre recunoașterea demnității fiecărei persoane umane, noi te rugăm:
- Pentru ca Domnul să reverse în inimile noastre Duhul iubirii sale, să
purifice sufletele noastre și să ne elibereze de orice egoism, noi te rugăm:

VEGHE DE RUGĂCIUNE
TATĂL NOSTRU
Celebrantul: Să ne rugăm cu înseși cuvintele sfântului
Anton
„Doamne Isuse Cristoase, fă-ne să cântăm imnul sărbătorii
și harului lui Dumnezeu care ne este Tată, doar de El să
ne bucurăm, să trăim cu simplitate, renunțând la lucrurile
trecătoare, să-i prezentăm Lui toate necesitățile noastre,
astfel încât, apărați de iubirea Sa, să putem intra în pacea
Ierusalimului ceresc, cu ajutorul Lui, care este binecuvântat și preamărit în
vecii vecilor. Amin. Aleluia!
BINECUVÂNTAREA FINALĂ
Celebrantul: Domnul să fie cu voi.
Toți: Și cu duhul tău.
Celebrantul: Domnul să vă binecuvânteze și să vă apere.
Toți: Amin.
Celebrantul: Să-și întoarcă fața senină spre voi și să vă dăruiască
îndurarea Sa.
Toți: Amin.
Celebrantul: Să-și îndrepte spre voi fața Sa și să vă dăruiască Pacea sa.
Toți: Amin.

Celebrantul: Lăudați-l pe Domnul cu viața și faptele voastre! Mergeți în
pace.
Toți: Mulțumim lui Dumnezeu.
Cântec final
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Celebrantul: Prin mijlocirea sfântului Anton de Padova, să vă
binecuvânteze Atotputernicul Dumnezeu, Tatăl, † Fiul și Duhul Sfânt.
Toți: Amin.

