CELEBRĂRI ANTONIENE
PRIMIREA RELICVELOR
S FÂ N T U LU I A N TO N D E PA D O VA
Celebrantul: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh.
Toți: Amin.
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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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 prin acest sfânt iubit, care astăzi a ajuns în comunitatea noastră. Lui
îi încredințăm grijile și neajunsurile vieții noastre de fiecare zi, cerându-i
să mijlocească de la Dumnezeu harurile pe care i le cerem cu toată
încrederea.
Să ne rugăm: Doamne Dumnezeule, Tătăl oricărei milostiviri, care ne-ai
dăruit bucuria de a-l avea printre noi pe sfântul Anton de Padova, întăreștene cu harul tău pentru a trăi în viața noastră virtuțile creștinești pe care el le-a
trăit și predicat, în ascultarea Cuvântului Tău și în iubirea față de Tine și față
de aproapele, pentru a putea ajunge și noi în slava Ta cerească. Prin Domnul.

PRIMIREA RELICVELOR

Din viața sfântului Anton numită Rigaldina, scrisă de fratele
Giovanni Rigaldi
„În timp ce sfântul Anton se afla la Camposampiero, în
ziua de 13 iunie 1231, afându-se în mijlocul fraților, a simțit
deodată o durere violentă. Agravându-se starea sănătății lui, a
cerut să fie condus la Padova, pentru a nu-i împovăra pe frații
care se aflau în acel loc. Aceștia, cu mare părere de rău, l-au
așezat într-un car și i-au permis părintelui lor sfânt să plece.
Nu era departe de oraș, atunci când, din teama de a nu fi strivit
de lumea care se îmbulzea să îl atingă, s-a îndreptat spre mănăstirea
surorilor sfintei Clara. Aici, în timp ce omul lui Dumnezaeu, slăbit fizic,
dar puternic spiritual se odihnea, suferința s-a precipitat iar sfântul a
simțit că i se apropie doritul sfârșit.
S-a spovedit și a primit și sfântul viatic, Trupul Sfânt al Domnului,
pentru ca acesta să-i fie de folos călătorului sfânt Anton. A invocat-o apoi
pe Sfânta Maria, Doamna Gloriaosă, pentru ca ea să-i deschidă poarta
Paradisului. Cu ochii ridicați spre înălțimi, fericitul Anton privea cerul cu
o intensă dorință, iar fraților care îl întrebau ce vede le răspundea: „Îl văd
pe Domnul meu”. După ce a primit Sfânta Ungere din mâinile fraților și
s-au cântat Psalmii penitențiali, a adormit în Domnul, asemenea unui
om care se odihnește liniștit. Și acel suflet sfânt, despărțit de trup, având
pe Isus călăuză sigură, a fost primit în gloria Domnului. S-a stins în zi de
vineri, el care dorea în această viață să primească coroana martiriului,
conformându-se astfel pătimirii Domnului. Și iată, pe neașteptate,
grupuri de copii, străbătând cartierele orașului, cu voce puternică
intonau: A murit părintele sfânt! A murit sfântul Anton!”.

Dumnezeule, tu ești Dumnezeul meu,
pe tine te caut dis-de-dimineaţă.
Sufletul meu e însetat de tine,
pe tine te dorește trupul meu,
ca un pământ pustiu, uscat și fără apă. R.
Astfel m-am uitat după tine în sanctuarul tău,
ca să contemplu puterea și mărirea ta.
Îndurarea este mai bună decât viaţa,
de aceea, buzele mele te laudă. R.
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PSALMUL RESPONSORIAL Ps 62(63),2.3-4.5-6.8-9 (R.: 2b)
R.: Sufletul meu e însetat de tine, Doamne Dumnezeul meu.

PRIMIREA RELICVELOR
Așa te voi binecuvânta toată viaţa mea
și voi ridica mâinile mele invocând al tău nume.
Ca și cum m-aș sătura cu măduvă și grăsime,
așa se desfată buzele mele când gura mea te laudă. R.
Pentru că ai fost ajutorul meu,
la umbra aripilor tale tresalt de bucurie.
Sufletul meu se alipește de tine
și dreapta ta mă susţine. R.
(O scurtă reflecție a celebrantului, a reprezentantului comunității/parohiei
care primește relicvele)
Să ne rugăm: Dumnezeule, lumina și păstorul celor credincioși, care l-ai
chemat pe sfântul Anton pentru a lumina Biserica prin Cuvânt și pentru a
o forma prin mărturia vieții sale sfinte, fă-ne să păstrăm cu credință ceea
ce ne-a învățat și să urmăm calea pe care ne-a indicat-o prin exemplu său.
Prin Domnul.
(Doar în locurile în care Relicvele sfântului Anton se află doar în trecere,
se împarte credincioșilor binecuvântarea)
BINECUVÂNTAREA FINALĂ
Celebrantul: Domnul să conducă inimile voastre în iubirea lui
Dumnezeu Tatăl și a lui Cristos, Fiul Său.
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.
Celebrantul: Să mergem în pace!
Toți: Mulțumim lui Dumnezeu.
Cântec final
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Celebrantul: Să umblați mereu în viața nouă a harului și să-i fiți plăcuți
în toate Domnului.
Toți: Amin.

