B I N E C U VÂ N TA R E A C O P I I LO R
C. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh.
R. Amin.
C.Harul și pacea lui Dumnezeu Tatăl și a Domnului nostru Isus Cristos și
iubirea Sfântului Duh să fie cu voi toți.
R. Și cu duhul tău.

INVOCAȚII
C. Doamne Isuse, care i-ai primit și binecuvântat pe copii, primește
rugăciunile noastre.
R. Să spunem împreună: Te rugăm, ascultă-ne!
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C.Cristos, Fiul lui Dumnezeu venit în lume, s-a făcut copil și a crescut
în înțelepciune, vârstă și har, înaintea lui Dumnezeu și a oamenilor. Apoi,
predicând evanghelia, îi primea pe cei mici și îi binecuvânta, iar lăudândule nevinovăția vieții, îi propunea drept model celor care se aflau în căutarea
Împărăției lui Dumnezeu.
Să invocăm asupra copiilor aici prezenți, prin mijlocirea sfântului Anton
de Padova, binecuvântarea Domnului, pentru a fi apărați de orice rău, prin
harul lui Dumnezeu și prin grija tuturor. Să învețe să accepte cu plăcere
sfaturile celor ce-i însoțesc pe drumul vieții pentru a-și dezvolta propriile
capacități, pe plan spiritual, moral, intelectual și trupesc, pentru a ajunge
fericiți la maturitatea unamă și creștinească.

B I N E C U VÂ N TA R E A C O P I I LO R
* Salvează-ne de orice pericol. R.
* Călăuzește-ne pe drumul vieții. R.
* Fă-ne să creștem în înțelepciune, vârstă și har. R.
* Ajută-i pe toți copiii din lume. R.
* Binecuvântează-i pe părinții noștri, pe prieteni și pe toți
aceia care ne fac bine. R.
* Eliberează lumea de violență, de foame și sete și de ură.
R.
* Apără-l pe Sfântul Părinte Papa N…, pe episcopi, preoți
și misionari. R.
* Păstrează în fidelitatea față de tine pe toți cei care ți s-au consacrat
în viața religioasă. R.
* Fă-ne recunoscători pentru toate darurile pe care le-am primit de
la tine. R.
C. Tatăl nostru…
RUGĂCIUNE DE BINECUVÂNTARE ASUPRA COPIILOR
C. Doamne, Isuse Cristoase, Fiul Dumnezeului cel Viu, născut 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. R. Amin.

C. Dumnezeu, originea și izvorul vieții să vă binecuvânteze și să vă
apere. R. Amin.
Să vă păstreze în credință, să vă susțină în speranță și să vă facă să
creșteți zi de zi în dragoste. R. Amin.
Să îndeplinească dorințele bune din inima voastră și să vă fie alături
cu harul său. R. Amin.
Și peste voi toți, aici prezenți, prin mijlocirea sfântului Anton de
Padova, să coboare binecuvântarea lui Dumnezeu Atotputernicul,
Tatăl și Fiul † și Duhul Sfânt.
R. Amin.
Celebrantul stropește cu apă binecuvântată pe cei prezenți.
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BINECUVÂNTAREA FINALĂ

