CELEBRĂRI ANTONIENE
VEGHE DE RUGĂCIUNE
C U FA M I L I I L E
„SFINTE ANTOANE, BINECUVÂNTEAZĂ FAMILIILE NOASTRE”
Cântec de început

Salutul și introducerea celebrantului, care îi invită pe toți la ascultarea
Cuvântului lui Dumnezeu și a învățăturii sfântului Anton.
Sfântul Anton a avut dintotdeauna o atenție deosebită față de familie. În
jurul mormântului său de la Padova sunt reprezentate multe miracole sculptate
în marmură care reprezintă intervențiile lui în favoarea unității și păcii în familie.
Amintim, în special: nou-născutul care vorbește pentru a mărturisi nevinovăția
mamei, vindecarea soției lovite mortal de soțul gelos, vindecarea piciorului
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Celebrantul: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh.
Toți: Amin.
Celebrantul: Domnul să fie cu voi.
Toți: Și cu duhul tău.

V E G H E D E R U G ĂC I U N E C U FA M I L I I L E
tânărului care și-l tăiase ca penitență că își lovise mama, copilul
înviat și dăruit viu mamei disperate. Dar și astăzi familia este
atacată de multe probe și provocări. Sfântul Anton este aici
pentru a mijloci haruri și binecuvântări în favoarea familiei.
Celebrantul
Să ne rugăm: O, Tată, prin mijlocirea Sfântului Anton,
fă să coboare belșug de haruri și binecuvântare asupra
familiilor noastre. Deschide inima familiilor creștine pentru
a redescoperi propria vocație și responsabilitate ca ferment al noii
umanități, pentru a se naște și a crește în credință și iubire, în har și
pace. Prin Cristos, Domnul nostru. Amin.

PRIMUL MOMENT
PENTRU LOGODNICI
O pereche de logodnici așază două lumânări la
Icoana Sfintei Familii
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Lector: Din cartea profetului Ezechiel (16,8-14)
Am trecut pe lângă tine, te-am văzut și, iată, era timpul tău, timpul
iubirilor! Mi-am întins poala [mantiei] asupra ta și am acoperit
goliciunea ta. Ți-am jurat și am ajuns la o alianță cu tine – oracolul
Domnului Dumnezeu – și tu ai devenit a mea. Te-am spălat cu apă,
te-am clătit de sângele de pe tine și te-am uns cu untdelemn. Team îmbrăcat cu haină brodată și te-am încălțat cu sandale de vițel
de mare, te-am înfășurat cu in și te-am acoperit cu mătase. Te-am
împodobit cu podoabe, ți-am pus brățări la mâini și lănțișoare la gât.
Voi pune verigă la nasul tău, cercei la urechi și o diademă a frumuseții,
pe capul tău. Te-am împodobit cu aur și argint, îmbrăcându-te cu
in și mătase brodate; te-am hrănit cu făină aleasă, cu miere și cu
untdelemn, te-ai făcut din ce în ce mai frumoasă și ai avut succes
să ajungi la regalitate. A ieșit pentru tine un renume între neamuri
datorită frumuseții tale, căci erai desăvârșită prin podoabele pe care
le-am pus pe tine – oracolul Domnului Dumnezeu.
Cuvântul Domnului.

V E G H E D E R U G ĂC I U N E C U FA M I L I I L E
Din Cântarea Cântărilor (2,8-10.14.16; 8,6-7)
(recită doi logodnici)
Logodnica: Glasul iubitului meu: iată, vine săltând pe
munţi și sărind pe coline! Iubitul meu se aseamănă cu o
gazelă sau cu puiul de cerb. Iată, el stă în spatele zidului, se
uită pe fereastră și privește printre zăbrele! Iubitul meu ia
cuvântul și-mi zice:
Logodnicul: Ridică-te, prietena mea, frumoasa mea, vino! Căci, iată,
iarna a trecut, ploaia a încetat, s-a dus. Flori se văd pe pământ, timpul
cântării s-a apropiat și glasul turturelei se aude în ţinuturile noastre.
Smochinul și-a îndulcit primele roade, iar viţa-de-vie în floare răspândește
miros. Ridică-te, prietena mea, frumoasa mea, vino! Porumbiţa mea din
crăpăturile stâncii, fă-mă să văd înfăţișarea ta din ascunzișurile potecilor,
fă-mă să aud glasul tău! Căci glasul tău este dulce și înfăţișarea ta, plăcută.
Logodnica: Iubitul meu este al meu, iar eu sunt a lui. El îmi zice:
Logodnicul: Pune-mă ca o pecete pe inima ta, ca o pecete pe
braţul tău! Căci tare ca moartea este iubirea, și gelozia, teribilă ca
locuinţa morţilor. Văpaia ei este ca văpaia focului și ca flăcările Domnului.
Apele mari nu pot să stingă iubirea nici râurile s-o spele.

Celebrantul: Să ne rugăm
O, Doamne, îți mulțumim pentru darul credinței și al iubirii care unește
bărbatul și femeia: îți cerem, prin mijlocirea sfântului Anton, să crească
în toate familiile capacitatea de a se dărui reciproc în iubire, primire și
tandrețe. Prin Cristos, Domnul nostru. Amin.
Cântec
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Lector: Din scrierile sfântului Anton de Padova
Opera Domnului este creația care, văzută așa cum ar trebui, îl poartă
cu gândul pe cel care o privește, la Creatorul ei. Dacă în creatură se află o
atât de mare frumusețe, cum va fi cea care se va revela în Creator? Întradevăr, geniul meșteșugarului se reflectă în operele sale. Dar cei care se
dedau plăcerilor simțurilor nu știu să privească acestea. Tot ceea ce există,
se mișcă, trăiește, fie pe pământ, fie în cer, în aer, în apă, în intelect sau
rațiune provine din acel Bine Suprem, care este izvorul și cauza oricărei
bunătăți existente: Lui să-i fie slavă și cinste în vecii vecilor! Amin.

V E G H E D E R U G ĂC I U N E C U FA M I L I I L E
AL DOILEA MOMENT
DOI TINERI CĂSĂTORIȚI
Depun flori înaintea Relicvei sfântului Anton
Lector: Din cartea Deuteronomului (6,4-9)
„Ascultă, Israél! Domnul Dumnezeul nostru este singurul
Domn. Să-l iubești pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima
ta, din tot sufletul tău și din toată puterea ta! Să fie aceste cuvinte pe care
ţi le poruncesc astăzi în inima ta! Să le sădești în fiii tăi și să vorbești de ele
când stai în casa ta, când mergi pe drum, când te culci și când te scoli! Să
le legi ca un semn la mâini și să-ţi fie ca un pandantiv între ochi! Să le scrii
pe ușorii casei tale și pe porţile tale!”.
Cuvântul Domnului.
Psalmul 128 (recitat pe două coruri)
Binecuvântarea lui Dumnezeu asupra familiei celui drept

Să te binecuvânteze Domnul din Sión,
ca să vezi fericirea Ierusalímului în toate zilele vieţii tale
și să-i vezi pe fiii fiilor tăi!
Pace peste Israél!
Lector: Din Scrierile sfântului Anton
Isus se naște la Betleem, care tradus înseamnă „casa pâinii”. Ție, o,
Fericită Fecioară, să-ți fie cinste și mărire, deoarece am fost învredniciți
de bunurile casei tale, adică a sânului tău. Noi, care mai înainte eram goi,
suntem plini; noi care mai înainte eram bolnavi, acum suntem sănătoși…
O, Femeie, mai fericită decât oricare alta, deoarece l-ai avut pe Fiul în
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Fericiţi toţi cei care se tem de Domnul
și umblă pe căile sale!
Atunci te vei hrăni din munca mâinilor tale;
vei fi fericit și toate îţi [vor merge] bine.
Soţia ta va fi ca o viţă roditoare înăuntrul casei tale;
copiii tăi vor fi ca vlăstarele măslinului împrejurul mesei tale.
Iată, așa va fi binecuvântat omul
care se teme de Domnul!

V E G H E D E R U G ĂC I U N E C U FA M I L I I L E
comun cu Dumnezeu Tatăl! Tatăl i-a dat divinitatea, mama
umanitatea; Tatăl i-a dat maiestatea, mama fragilitatea. L-a
născut pe Fiul său, Emanuel, adică Dumnezeu-cu-noi. L-a
înfășat în scutece și l-a depus într-o iesle. O, sublimă sărăcie!
O, măreață umilință! Stăpânul tuturor lucurilor este înfășat în
scutece, regele Îngerilor este așezat într-o iesle.
Celebrantul: Să ne rugăm
O, Treime, Dumnezeul iubirii și al comuniunii. Îți
mulțumim pentru darul vieții pe care l-ai dăruit părinților. Prin mijlocirea
sfântului Anton, fă ca familiile noastre să aibă întotdeauna credință în
Tine, o, Tată. Să primească cuvântul lui Isus asemenea Mariei și prin opera
Duhului Sfânt, să-i ajute pe fii să răspundă cu bucurie chemării Tale. Prin
Cristos, Domnul nostru. Amin.
Cântec
AL TREILEA MOMENT
DOUĂ PERECHI CU FII
Copiii așază lumânări aprinse înaintea altarului. Părinții pot oferi un coș de
pâine spre a fi binecuvântată.
Binecuvântarea pâinii
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Celebrantul: Doamne Isuse, care ai dorit să rămâi în mijlocul nostru
sub semnul Pâinii Euharistice, binecuvântează această „pâine a sfântului
Anton”, pe care o vom duce în casele noastre. Fă ca, împărțind-o în
familia noastră, să putem crește în iubire reciprocă și în pace. Învață-ne
să condividem pâinea ca și celelalte daruri, cu frații noștri nevoiași; făne să devenim pâinea consolării și a prieteniei adevărate pentru cine
este singur și fără de speranță. Mai mult decât orice, fă, o, Doamne, ca
asemenea sfântului Anton, să ne fie întotdeauna foame de Tine, pâine
vie coborâtă din cer, și să ne hrănim din Cuvântul Tău. Astfel vom putea
să luăm parte într-o zi la banchetul din ceruri pentru a ne sătura pentru
totdeuna de Tine, care trăiești și domnești, viu și măreț, în vecii vecilor.
Amin.

V E G H E D E R U G ĂC I U N E C U FA M I L I I L E
Lector: Din Faptele Apostolilor (2,42-48)
Ei erau stăruitori în învăţătura apostolilor și în comuniunea
[fraternă], la frângerea pâinii și la rugăciune. Și toţi erau
cuprinși de teamă: multe minuni și semne se înfăptuiau prin
apostoli. Toţi cei care credeau erau în același loc și aveau toate
în comun: își vindeau proprietăţile și bunurile și le împărţeau
tuturor, după cum avea nevoie fiecare. Și în fiecare zi stăruiau
împreună în templu, frângeau pâinea în casele [lor] și primeau
hrana cu bucurie și cu inimă curată. Îl lăudau pe Dumnezeu
și aveau trecere în faţa întregului popor. Iar Domnul adăuga zi de zi la
grupul lor pe cei care aveau să se mântuiască.
Cuvântul Domnului
Lector: Psalmul 127 (recitat pe două coruri)
Dacă Domnul n-ar zidi casa,
în zadar ar trudi cei care o zidesc.
Dacă Domnul n-ar păzi cetatea,
în zadar ar veghea cel care o păzește.
În zadar vă sculaţi dis-de-dimineaţă
și vă culcaţi târziu,
mâncându-vă pâinea în oboseală,
pe când Domnul o dă preaiubiţilor săi în timpul somnului.

Fericit bărbatul care-și umple tolba cu ei!
Nu se va face de rușine
când va vorbi cu dușmanii săi la poartă.
Lector: Din Scrierile sfântului Anton
Cine vrea să îl aibă pe Dumnezeu și să găsească drumul sigur al
comuniunii cu El trebuie să rămână în familia sa, Biserica, și să trăiască o
viață de familie, deoarece în aceasta relațiile cu Tatăl ceresc și cu frații se
desăvârșesc în credință și în iubire. A iubi înseamnă a împărtăși bunurile
cu toți. Cine are bunuri în această lume, dacă vede un frate pentru care
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Iată, moștenire de la Domnul sunt fiii,
rodul sânului este răsplată [de la el]!
Ca săgeţile în mâna celui viteaz,
așa sunt fiii tinereţilor.

V E G H E D E R U G ĂC I U N E C U FA M I L I I L E
Cristos a murit, trebuie să-i dea ceea ce-i este de prisos.
Fraților, să-l rugăm pe Domnul să intre în casele noastre, să
ne dăruiască liniște și pace, și să ne hrănească cu pâinea
voinței sale, să ne ierte păcatele și să ne facă statornici până
la sfârșit.
Predica
Celebrantul: Să ne rugăm
Îți mulțumim, Tată bun, pentru comunitatea noastră, pentru parohia
și dieceza noastră, semne vii ale iubirii Tale. Îți cerem, o Doamne, prin
mijlocirea slujitorului Tău, Anton, ca relațiile din familiile și comunitățile
noastre creștine să devină din ce în ce mai intense.
Fă ca orice familie să devină din ce în ce mai mult o „mică biserică” și ca
Biserica să se asemene și mai mult unei familii. Să crească solidaritatea,
prietenia, grija față de toți, în special față de familiile care trăiesc
momente dificile, unde nu există pace, unde lipsește pâinea, un loc de
muncă, bucuria. Fă ca Biserica și familiile noastre să fie o imagine vie a
„casei” Tale, unde Tu ne aștepți la sfârșitul pelerinajului nostru pe acest
pământ. Prin Cristos, Domnul nostru. Amin.
BINECUVÂNTAREA FINALĂ
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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: Prin mijlocirea sfântului Anton de Padova, să vă
binecuvânteze Atotputernicul Dumnezeu, Tatăl, † Fiul și Duhul Sfânt.
Toți: Amin.
Celebrantul: Să mergem în pace.
Toți: În numele Domnului. Amin
În timp ce se intonează cântecul, fiecărei familii îi este distribuită pâinea
care a fost binecuvântată.
Cântec final

