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INTRODUCERE

Pentru Francisc 
de Assisi, rugăciunea este 
dragostea care îl uneşte 
cu Domnul său şi care îl 
face să trăiască pentru El, 
este conştiinţa că este iubit 
de Dumnezeu, Tatăl său 
preamilostiv, este bucuria celui 
care contemplă persoana 
iubită.

Trăind astfel rugăciunea, Francisc devine 
capabil să vadă lucrurile, evenimentele, situaţiile 
cu o privire contem-plativă, o privire care ştie 
să descopere oriunde prezenţa lui Dumnezeu. 
În creaturi recunoaşte amprenta Creatorului, în 
lucru-rile frumoase contemplă Frumuseţea prin 
excelenţă. Orice lucru îi aminteşte de Dumnezeu.

Conform mărturiei lui Toma de Celano, 
Francisc: „Nu era atât un om care se ruga, dar un 
om devenit el însuşi rugăciune“ (FF 682). Pentru 
Francisc, „omul rugăciune“, a se ruga nu mai era 
o chestiune de timp, de loc, de limbaj. Pentru el 
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rugăciunea este sete de Dumnezeu, este bucuria 
de a sta cu El, este pasiunea de a colabora cu 
planul său de mântuire a oamenilor.

Pentru Francisc rugăciunea este ca şi aerul 
pe care îl respiră, este un mod de a exista, de a trăi, 
este o prezenţă care impregnează şi transformă 
orice gest şi orice moment. Rugăciunea implică 
întreaga fiinţă, trupul, afectivitatea, inteligenţa, 
voinţa, fantezia.

Francisc căuta să se conformeze cât mai 
mult lui Cristos, sărac şi răstignit. „În fiecare zi, ba 
mai mult, în fiecare moment, înflorea pe buzele 
sale amintirea lui Cristos: îi vorbea cu suavitate şi 
gingăşie, discuta cu El cu o dragoste tandră. Gura 
vorbea din abundenţa afectelor sfinte ale inimii, şi 
acel izvor de iubire sfântă care îl copleşea înăuntrul 
său, se revărsa şi înafară. Era, într-adevăr, foarte 
ocupat cu Isus. Pe Isus îl avea în inimă, pe Isus pe 
buze, pe Isus în urechi, pe Isus în ochi, pe Isus în 
mâini, pe Isus în toate mădularele sale“ (FF 522).

Împreună cu Francisc, cu întreaga creaţie, 
să-l lăudăm şi noi pe Dumnezeu, supremul nostru 
Bine, frumuseţea vieţii noastre.

I. RUGĂCIUNI ALE 
SFÂNTULUI FRANCISC

1. RUGĂCIUNE ÎN FAŢA CRUCIFIXULUI 
DIN SAN DAMIANO (FF 276)

 

Preaînalte şi gloriosule Dumnezeu,
luminează întunericul inimii mele,
dăruieşte-mi credinţă dreaptă,
speranţă convinsă, iubire perfectă,
înţelepciune şi cunoaştere,
Doamne, ca să îndeplinesc 
sfânta poruncă a ta. Amin.
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2. O M N I P O T E N S (FF 233)

Dumnezeule atotputernic,
veşnic, drept şi milostiv,
dă-ne nouă, sărmanilor,
prin puterea dragostei tale,
să facem ceea ce ştim că tu vrei,
şi să voim întotdeauna ceea ce îţi place Ţie,
pentru ca, iluminaţi şi purificaţi în suflet 
şi aprinşi de focul Sfântului Duh,
să putem călca
pe urmele Fiului Tău preaiubit,
ale Domnului nostru Isus Cristos,
şi prin singur harul tău, Preaînalte,
să putem ajunge la Tine,
care în Treimea desăvârşită şi
în simpla Unitate 
trăieşti şi domneşti în glorie, 
Dumnezeu atotputernic în toţi vecii 
vecilor. Amin.

3. LAUDĂ DUMNEZEULUI CEL 
PREAÎNALT (FF 261)

Tu eşti sfânt, Doamne, unicul Dumnezeu, 
care înfăptuieşti lucruri minunate, 
Tu eşti puternic, Tu eşti mare, 
Tu eşti cel Preaînalt,
Tu eşti Rege atotputernic, Tu, Tată Sfânt, 
Regele cerului şi al pământului.
Tu eşti Unul şi Întreit, 
Domnul Dumnezeul zeilor,
Tu eşti binele, orice bine, supremul bine, 
Domnul Dumnezeu cel viu şi adevărat.
Tu eşti iubire şi caritate, 
Tu eşti înţelepciune, 
Tu eşti umilinţă, Tu eşti răbdare, 
Tu eşti frumuseţe, Tu eşti blândeţe, 
Tu eşti siguranţă, Tu eşti linişte,
Tu eşti bucurie şi veselie, 
Tu eşti speranţa noastră, 
Tu eşti dreptate, 
Tu eşti cumpătarea, 
Tu eşti bogăţia noastră cu îndestulare,
Tu eşti frumuseţe, Tu eşti blândeţe, 
Tu eşti protector, 
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Tu eşti păzitor şi apărător al nostru,
Tu eşti putere, Tu eşti înviorare,
Tu eşti speranţa noastră, 
Tu eşti credinţa noastră, 
Tu eşti iubirea noastră.
Tu eşti toată desfătarea noastră, 
Tu eşti viaţa noastră veşnică,
Doamne mare şi minunat,
Dumnezeu atotputernic, 
Mântuitor milostiv.

4. CÂNTECUL FRATELUI SOARE (FF 263)

Preaînalte, atotputernice,
bunule Dumnezeu,
Ţie ţi se cuvine lauda, slava şi cinstea 
şi toată binecuvântarea.
Numai Ţie, Preaînalte, ţi se cuvine,
şi nici un om nu este vrednic
să te  numească.

Lăudat să fii, Domnul meu,
cu toate creaturile tale, 
mai ales cu stăpânul frate Soare,
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care este ziua 
şi prin el ne dăruieşti lumina.
El este frumos şi străluceşte 
cu mare splendoare: 
el poartă chipul tău, Preaînalte.

Lăudat să fii, Domnul meu, 
prin sora Lună şi prin stele:
în cer le-ai creat strălucitoare 
şi preţioase şi frumoase.

Lăudat să fii, Domnul meu, prin fratele Vânt
şi prin aer şi prin nori 
şi prin cerul senin şi vreme bună,
prin care dăruieşti viaţă creaturilor tale.

Lăudat să fii, Domnul meu, prin sora Apă,
care este atât de folositoare şi umilă 
şi preţioasă şi curată.

Lăudat să fii, Domnul meu, prin fratele Foc,
prin care luminezi noaptea:
şi este frumos şi vesel şi puternic şi tare.

Lăudat să fii, Domnul meu, 
prin sora noastră mama Glie,
care ne hrăneşte şi ne călăuzeşte,
şi produce roade felurite, 
şi flori de toate culorile, şi iarbă.

Lăudat să fii, Domnul meu,
prin cei care iartă din iubire
pentru iubirea Ta,
şi suportă slăbiciuni şi chin.
Fericiţi cei care suportă în pace, 
căci de Tine vor fi încoronaţi.

Lăudat să fii, Domnul meu, 
prin sora noastră Moartea trupească;
de care nici un om nu poate fugi.
Vai de aceia care vor muri în păcat de moarte.

Fericiţi cei care se găsesc 
în voinţa Ta preasfântă,
căci a doua moarte nu-i va face să sufere.

Lăudaţi-l şi binecuvântaţi-l 
pe Domnul meu, aduceţi-i mulţumire 
şi slujiţi-l cu mare umilinţă.
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5. STUPOAREA SF. FRANCISC ÎN FAŢA 
EUHARISTIEI (FF 221)

Să se înfioare întreaga omenire, 
tot universul să se cutremure 
şi cerurile să tresalte de bucurie, 
când, pe altar, în mâinile preotului, 
se face prezent Cristos, 
Fiul Dumnezeului celui viu.
O, ce minunăţie 
şi ce bunăvoinţă admirabilă! 
O, ce umilinţă sublimă! 
O, ce sublimitate umilă! 
El, Stăpânul universului, 
Dumnezeu şi Fiul lui Dumnezeu, 
se umileşte într-atât că se ascunde, 
pentru mântuirea noastră, 
sub forma simplă a pâinii!
Priviţi, fraţilor umilinţa lui Dumnezeu 
şi deschideţi-vă inimile înaintea lui; 
smeriţi-vă şi voi, ca să fiţi înălţaţi de către El!
Aşadar, nimic să nu păstraţi pentru voi, 
ca să vă primească întregi, 
acela care vi se dăruieşte în întregime. 

6. RUGĂCIUNE DE LAUDĂ (FF 264-265)

Sfânt, sfânt, sfânt este Domnul, 
Dumnezeu atotputernic, 
care este, care era şi care va veni;
şi să-l lăudăm şi să-l preamărim în veci.

Vrednic eşti Tu, Doamne, Dumnezeul nostru, 
să primeşti lauda, gloria, 
cinstea şi binecuvântarea; 
şi să-l lăudăm şi să-l preamărim în veci.

Vrednic este Mielul care a fost înjunghiat
să primească puterea şi bogăţia, 
înţelepciunea şi tăria,
cinstea, gloria şi binecuvântarea;
şi să-l lăudăm şi să-l preamărim în veci.

Să-l binecuvântăm pe Tatăl 
şi pe Fiul împreună cu Duhul Sfânt;
şi să-l lăudăm şi să-l preamărim în veci.

Binecuvântaţi pe Domnul
toate lucrările Domnului
şi să-l lăudăm şi să-l preamărim în veci.
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Lăudaţi pe Dumnezeul nostru, 
voi toţi slujitorii săi care vă temeţi de El, 
mici şi mari;
şi să-l lăudăm şi să-l preamărim în veci.

Să-i aducă laudă lui, cel plin de slavă, 
cerurile şi pământul,
şi să-l lăudăm şi să-l preamărim în veci.

Şi fiecare făptură care este în cer, 
pe pământ şi în adâncuri,
şi marea şi creaturile care sunt în ea;
şi să-l lăudăm şi să-l preamărim în veci.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Duhului Sfânt;
şi să-l lăudăm şi să-l preamărim în veci.

Precum era la început şi acum 
şi pururi şi în vecii vecilor. Amin.
Şi să-l lăudăm şi să-l preamărim în veci.

Rugăciune: Atotputernice, preasfinte, 
preamărite şi preaînalte Dumnezeule, 
orice bine, supremul bine, tot ce-i bine, 
care singur eşti bun, fă ca noi să-ţi aducem 
toată lauda, toată slava, toată mulţumirea, 
toată cinstea, toată binecuvântarea şi tot 
binele. Aşa să fie! Aşa să fie! Amin.
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7. BINECUVÂNTARE PENTRU 
FRATELE LEON (FF  262)

Domnul să  te binecuvânteze
şi să te păzească.
Să-ţi arate faţa lui
şi să se îndure de tine.
El să-şi îndrepte privirea spre tine
şi să-ţi dea pacea.
Dumnezeu să te binecuvânteze, 
frate Leon.
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8. ABSORBEAT (FF 277)

Să răpească, te rog, Doamne,
forţa arzătoare şi dulce a iubirii tale,
mintea mea de la toate lucrurile
care sunt sub cer,
pentru ca eu să mor 
din iubire pentru iubirea ta,
aşa cum tu te-ai învrednicit să mori
din iubire pentru iubirea mea.

9. SALUT VIRTUŢILOR (FF 256)

Te salut regină înţelepciune,
Domnul să te salveze împreună cu sora ta,
sfânta şi curata simplitate.
Stăpână, sfântă sărăcie,
Domnul să te salveze
împreună cu sora ta, sfânta umilinţă.
Stăpână, sfântă dragoste, 
Domnul să te salveze 
împreună cu sora ta, sfânta ascultare.
Preasfinte virtuţi, 
să vă salveze pe voi toate Domnul 
de la care veniţi şi purcedeţi.

10. TE SALUT, STĂPÂNĂ, sfântă Regină, 
sfântă Maică a lui Dumnezeu, Marie, 
care eşti Fecioara devenită Biserică
şi aleasă de preasfântul Tată din ceruri, 
care te-a consacrat 
împreună cu preasfântul său Fiu iubit 
şi cu Duhul Sfânt, Mângâietorul; 
tu în care a fost şi este 
plinătatea harului şi tot binele.

Te salut, palatul său.
Te salut, chivotul său.
Te salut, lăcaşul său.
Te salut, veşmântul său.
Te salut, servitoarea sa.
Te salut, Maica sa.

Şi vă salut pe voi toate, sfinte virtuţi, 
care sunteţi revărsate în inimile credincioşilor
prin harul şi lumina Duhului Sfânt,
pentru ca din necredincioşi 
să-i faceţi oameni 
credincioşi lui Dumnezeu. (FF 259)
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11. SFÂNTĂ FECIOARĂ MARIE, 
nu este nimeni asemenea ţie, 
născută pe lume, între femei, 
fiica şi slujitoarea Marelui Rege, Tatăl ceresc,
mama Preasfântului Domn al nostru, 
Isus Cristos, 
mireasa Duhului Sfânt; 
roagă-te pentru noi 
cu Sfântul Mihail arhanghelul 
şi cu toate tăriile cerului 
şi cu toţi sfinţii, la preaiubitul tău Fiu, 
Domn şi Învăţător. (FF 281)

12. RECUNOAŞTEREA DARURILOR 
LUI DUMNEZEU (FF 49)

Si să înapoiem Domnului, 
Dumnezeu cel Preaînalt şi Sublim,
toate bunurile, şi să recunoaştem că
de la el vin toate bunurile, 
şi să-i mulţumim pentru toate, 
pentru că toate purced de la el.
Şi aceluiaşi Preaînalt şi Sublim, 
unicul Dumnezeu adevărat,

Să i se dea şi să primească
toată cinstea şi onoarea,
toate laudele şi binecuvântările,
toată mulţumirea şi toată mărirea,
pentru că ale sale sunt toate bunurile
şi El singur este Bun. Amin.

13. COMENTARIUL LA „TATĂL 
NOSTRU“ (FF 266-267)

O, Preasfinte, Tatăl nostru: 
creatorul, mântuitorul, 
mângâietorul şi salvatorul nostru.

Care eşti în cer, în îngeri şi în sfinţi, 
iluminându-i să te cunoască, 
fiindcă Tu, Doamne, eşti lumină; 
înflăcărându-i de iubire, 
pentru că Tu, Doamne, eşti iubire, 
locuind în ei şi copleşindu-i de fericire, 
pentru că Tu, Doamne, 
eşti supremul bine, 
veşnic, izvorul oricărui bine 
şi fără de care nu există  nici un bine.
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Sfinţească-se numele tău: 
să strălucească în noi 
cunoştinţa despre Tine, 
pentru ca să putem cunoaşte 
amploarea beneficiilor tale, 
vastitatea promisiunilor tale,
măreţia maiestăţii tale 
şi adâncimea judecăţilor tale.

Vie împărăţia ta: 
ca să domneşti în noi prin har
şi să faci să ajungem în împărăţia ta,
unde contemplarea ta este neînvăluită,
iubirea pentru tine este perfectă,
comuniunea cu tine este fericită,
bucuria cu tine este fără de sfârşit.

Facă-se voia ta, 
precum în cer aşa şi pe pământ: 
ca să te iubim din toată inima, 
gândindu-ne mereu la tine; 
din tot sufletul, dorindu-te mereu pe tine, 
din tot cugetul, 
orientând către tine toate năzuinţele, 
şi în fiecare lucru să căutăm cinstirea ta; 
şi din toate puterile noastre, 
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oferindu-ţi toate energiile noastre 
şi sensibilităţile trupului şi ale sufletului 
pentru a sluji iubirea ta şi nu altceva; 
şi pentru a putea iubi pe aproapele nostru 
ca pe noi înşine, 
atrăgându-i pe toţi cu toate puterile noastre 
la iubirea ta, 
bucurându-ne de binele altuia ca de al nostru,
iar la necaz să suferim împreună cu ei 
şi să nu jicnim pe nimeni.

Pâinea noastră cea de toate zilele, 
pe Fiul tău iubit, 
Domnul nostru Isus Cristos, 

dă-ne-o nouă astăzi:
în amintirea, înţelegerea  
şi preamărirea iubirii
pe care el a avut-o pentru noi, 
a tot ceea ce el a spus pentru noi, 
a făcut şi a suferit.

Şi ne iartă nouă greşelile noastre: 
prin milostivirea ta nespusă, 
prin puterea pătimirii Fiului tău iubit 

şi prin meritele şi mijlocirea 
Preafericitei Fecioare Maria 
şi a tuturor aleşilor tăi.

Precum şi noi iertăm greşiţilor noştri: 
şi ceea ce nu ştim să iertăm cu desăvârşire,
Tu, Doamne, fă să iertăm pe deplin, 
astfel încât, din iubire faţă de tine, 
să-i iubim cu adevărat pe duşmani, 
şi cu devoţiune să ne rugăm ţie, 
fără să răspundem nimănui răului cu rău 
şi dându-ne silinţa, în tine, 
să fim de folos tuturor.

Şi nu ne duce pe noi în ispită: 
ascunsă sau publică, 
neaşteptată sau persistentă.

Ci ne mântuieşte de cel rău:
trecut, prezent şi viitor. 
Slavă tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. 
Amin.
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14. RUGĂCIUNE DE MULŢUMIRE 
(FF 63-67)

Atotputernice, Preasfinte, 
Preaînalte şi Dumnezeule suprem, 
Părinte sfânt şi drept, 
Domnul cerului şi al pământului,
îţi aducem mulţumire pentru tine însuţi, 
pentru că prin voinţa ta sfântă
şi prin unicul tău Fiu, cu Duhul Sfânt,
ai creat toate lucrurile 
spirituale şi corporale, 
şi pe noi, făcuţi după chipul 
şi asemănarea ta,
ne-ai aşezat în paradis.
Şi noi din vina noastră am căzut.
Şi-ţi aducem mulţumire pentru că 
aşa cum tu ne-ai creat
prin mijlocirea Fiului tău, 
tot aşa prin sfânta ta iubire cu care ne-ai iubit,
ai făcut să se nască
însuşi Dumnezeu adevărat şi om adevărat 
din glorioasa, pururea fecioară, 
preafericita Sfânta Maria, 
şi prin crucea, sângele şi moartea lui
ai voit să ne răscumperi din robie.

Şi-ţi mulţumim pentru că însuşi Fiul tău 
se va întoarce în slava maiestăţii sale
pentru a-i arunca pe cei nelegiuiţi
care nu au făcut pocăinţă 
şi nu te-au cunoscut, în focul veşnic,
şi pentru a spune 
tuturor celor care te-au cunoscut 
şi te-au adorat şi te-au slujit în pocăinţă:
„Veniţi, binecuvântaţii Tatălui meu, 
moşteniţi Împărăţia care v-a fost pregătită 
încă de la începutul lumii“
Şi deoarece noi toţi, umili şi păcătoşi,
nu suntem vrednici să-ţi rostim numele,
cu umilinţă te rugăm 
ca Domnul nostru Isus Cristos,
Fiul tău preaiubit, în care te-ai complăcut,
împreună cu Duhul Sfânt Mângâietorul, 
să-ţi aducă mulţumire, 
aşa cum ţie şi lui îi place,
pentru fiecare lucru,
el care este îndestularea Ta,
şi prin care ai făcut 
atâtea lucruri măreţe pentru noi. Aleluia.
Şi pentru iubirea ta,
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o rugăm cu umilinţă pe preafericita mamă 
pururea fecioară Maria,
pe fericiţii Mihail, Gabriel şi Rafael, 
şi toate corurile spiritelor cereşti: 
serafimi, heruvimi, tronuri, domnii, 
principate, puteri, virtuţi,
îngeri, arhangheli, 
pe fericitul Ioan Botezătorul, 
Ioan evanghelistul, Petru, Paul 
şi fericiţii patriarhi, profeţii,
sfinţii prunci nevinovaţi, apostolii, 
evangheliştii, ucenicii, martirii, 
mărturisitorii, fecioarele, 
fericiţii Ilie şi Enoh 
şi pe toţi sfinţii care au fost, vor fi şi sunt, 
pentru ca, aşa cum îţi place ţie, 
pentru toate aceste beneficii, 
să-ţi aducă mulţumire ţie, supremul, 
adevăratul Dumnezeu, veşnic, viu 
împreună cu Fiul tău preaiubit, 
domnul nostru Isus Cristos, 
şi cu Duhul Sfânt Mângâietorul
în vecii vecilor. 
Amin. Aleluia.

15. CÂNTECUL CREATURII 
ÎNDRĂGOSTITE (FF 69-71)

Să-l iubim din toată inima, din tot sufletul,
din tot cugetul, cu toată puterea şi tăria,
cu toată inteligenţa, cu toate forţele,
cu toată silinţa, cu toată afecţiunea,
cu toate sentimentele cele mai profunde,
cu toate dorinţele şi cu toată voinţa
pe Dumnezeu Domnul
care ne-a dăruit şi ne dăruieşte nouă tuturor
trupul, sufletul şi viaţa întreagă,
care ne-a creat, ne-a mântuit
şi ne va salva numai prin îndurarea Sa, 
el care ne-a dat şi ne dă numai bine nouă,
săraci şi sărmani, putrezi şi urât mirositori, 
nerecunoscători şi răi.
Nimic altceva nu trebuie să dorim aşadar, 
nimic să nu voim, 
nimic să nu ne placă şi să ne desfete 
decât Creatorul şi Răscumpărătorul nostru,
singurul Dumnezeu adevărat, 
care este binele deplin, tot binele, 
întregul bine, adevăratul şi supremul bine,
care singur este bun, pios, blând, 
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suav şi dulce, singur este sfânt,
drept, adevărat, 
sfânt şi drept, singur este blând,
inocent, curat,
de la care şi prin care şi în care 
avem toată iertarea, tot harul, 
toată slava pentru toţi cei care 
fac pocăinţă şi pentru cei drepţi,
pentru toţi sfinţii care se bucură 
împreună în ceruri.
Nimic să nu ne împiedice, 
nimic să nu ne despartă, 
nimic să nu ne întrerupă.
Şi oriunde, noi toţi, în orice loc, 
în orice moment, în orice timp, 
în fiecare zi şi fără întrerupere, 
să credem cu adevărat şi cu umilinţă 
şi să-l păstrăm în inimă şi să-l iubim,
să-l cinstim, să-l slujim, 
să-l lăudăm şi să-l binecuvântăm, 
să-l slăvim şi să-l preaînălţăm, să-l mărim 
şi să-i mulţumim lui Dumnezeu cel veşnic,
Preaînalt şi Preamărit, Trinitate şi Unitate, 
Tată şi Fiu şi Duh Sfânt,

Creatorul a toate şi Mântuitorul 
acelora care cred şi speră în el 
şi-l iubesc pe el, 
care este fără început şi fără sfârşit, 
neschimbător şi nevăzut, 
de nedescris, inefabil,
de nepătruns, de necercetat, 
binecuvântat, demn de laudă, glorios, 
preaînălţat, sublim, plin de mărire, 
suav, amabil, 
dătător de bucurie 
şi de dorit mai presus de toate 
în vecii vecilor. Amin.

16. A FI FAMILIALII LUI DUMNEZEU
(FF 178/3)

O, cât e de glorios, sfânt şi înălţător 
să ai în cer un Tată!
O, cât e de sfânt, izvor de mângâiere, 
frumos şi admirabil să ai un astfel de mire!
O, cât e de sfânt şi cât e de drag, plăcut, 
umil, pacific, dulce, amabil 
şi de dorit deasupra oricărui lucru 
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să ai un astfel de frate şi un astfel de fiu, 
pe Domnul nostru Isus Cristos, 
care şi-a dat viaţa sa pentru oile sale,
şi l-a rugat pe Tatăl său zicând:
„Părinte sfânt, păstrează-i în numele tău,
pe aceia pe care mi i-ai dat în lume;
erau ai tăi şi tu mi i-ai dat mie.
şi cuvintele pe care mi le-ai dat mie, 
eu le-am dat lor;
şi ei le-au primit şi au crezut cu adevărat
că am venit de la Tine
şi au cunoscut că tu m-ai trimis.
Binecuvântează-i şi sfinţeşte-i!
Şi pentru ei eu mă sfinţesc pe mine însumi.
Nu mă rog numai pentru ei, 
dar şi pentru aceia care vor crede în mine
prin cuvântul lor,
pentru ca să fie sfinţiţi în unitate, 
aşa cum suntem şi noi.
Şi vreau, Tată, ca acolo unde sunt eu,
să fie şi ei cu mine, 
pentru ca să contemple slava mea, 
în împărăţia ta.“ Amin.

17. RUGĂCIUNEA SIMPLĂ

Doamne, fă din mine 
un instrument al păcii tale: 
Unde este ură, să aduc Iubire,
Unde este ofensă, să aduc Iertare,
Unde este dezbinare, să aduc Unire,
Unde este îndoială, să aduc Credinţă,
Unde este greşeală, să aduc Adevăr,
Unde este disperare, să aduc Speranţă,
Unde este tristeţe, să aduc Bucurie,
Unde este întuneric, să aduc Lumină.

Învăţătorule, fă ca eu să nu caut 
atât să fiu consolat, cât să consolez, 
Nu atât să fiu înţeles, cât să înţeleg,
Nu atât să fiu iubit, cât să iubesc.

Întrucât, astfel este:
dăruind, primim,
iertând, suntem iertaţi,
murind, înviem la Viaţa Veşnică.
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II. RUGĂCIUNI LA 
SFÂNTUL FRANCISC

1. SALVE, SANCTE PATER, patriae lux,
forma minorum, virtutis speculum,
recti via, regula morum:
carnis ab exilio duc nos
ad regna polorum.

Salve, sfinte Părinte, lumina patriei,
modelul Minorilor, oglinda virtuţilor,
calea dreptăţii, normă de viaţă:
condu-ne din surghiunul trupului 
la împărăţia cerească.

P. Roagă-te pentru noi, sfinte părinte Francisc
T. Ca să ne facem vrednici de făgăduinţele 

lui Cristos
Să ne rugăm: 
Doamne Isuse Cristoase, care, răcindu-se 
lumea, spre a înflăcăra inimile noastre cu 
focul dragostei tale, ai reînnoit în trupul 
sfântului nostru părinte Francisc semnele 
patimii tale: dă-ne, te rugăm, ca prin 
vredniciile şi rugăciunile lui să purtăm 
pururi crucea şi să aducem roade vrednice 
de pocăinţă. Tu, care vieţuieşti şi domneşti 
în vecii vecilor. Amin.



36 37

2. AMINTEŞTE-ŢI, O SFINTE PĂRINTE 
FRANCISC, de noi, fiii tăi.
Tu ştii bine cum doar de departe 
călcăm pe urmele tale.
Cere pentru noi de la Domnul 
puterea, pentru ca viaţa noastră
să fie coerentă
cu angajamentele luate 
devenind discipolii tăi,
puritatea gândurilor în alegerile noastre,
rodnicie pentru  munca noastre.
Cere ca să fie revărsat asupra noastră 
Duhul harului şi al rugăciunii,
pentru ca să avem umilinţa ta,
să observăm sărăcia ta,
să ardă în noi acea iubire
cu care tu l-ai iubit întotdeauna 
pe Isus cel răstignit,
care cu Tatăl şi cu Duhul Sfânt
vieţuieşte şi domneşte în vecii vecilor. 
Amin. (FF 820).

III. BINECUVÂNTAREA ŞI CUVINTELE 
DE ÎNDEMN ALE SFÂNTULUI NOSTRU 

PĂRINTE FRANCISC 
(FF 131; 778)

Si oriunde se vor observa aceste lucruri, 
să fie în cer 
plini de binecuvântarea Tatălui cel Preaînalt,
şi pe pământ 
de binecuvântarea iubitului său Fiu, 
cu Preasfântul Duh mângâietor
şi cu toate virtuţile cereşti şi cu toţi sfinţii. 
Iar eu, fratele Francisc, mic şi slujitorul vostru,
atât cât pot, vă confirm înăuntru şi înafară 
această sfântă binecuvântare. Amin.

Preaiubiţi fraţi şi în veci binecuvântaţi fii, 
ascultaţi-mă pe mine, 
ascultaţi glasul părintelui vostru:
Mari lucruri am promis, 
mai mari ne sunt primise nouă. 
Să le păstrăm pe acestea,  
să suspinăm după acelea.
Scurtă e plăcerea; pedeapsa este veşnică.
puţină este suferinţa, răsplata este infinită.
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Mulţi sunt cei chemaţi, puţin cei aleşi;
toţi însă, vor primi răsplată.
Fraţilor cât mai avem timp să facem binele.

IV. MICUL TESTAMENT AL
SF. FRANCISC (FF 132-135)

Scrie că îi binecuvântez pe toţi fraţii mei 
care sunt acum în Ordin 
şi pe aceia care vor intra 
până la sfârşitul lumii.
Pentru că nu pot vorbi, 
din cauza slăbiciunii şi a durerilor bolii, 
pe scurt, fac cunoscut fraţilor mei 
voinţa mea prin aceste trei îndemnuri:
în amintirea binecuvântării mele 
şi acestui testament al meu, 
să se iubească între ei întotdeauna,
să iubească şi să respecte întotdeauna 
pe doamna noastră, sfânta sărăcie,
şi întotdeauna să fie credincioşi şi supuşi
prelaţilor şi clericilor sfintei maici Biserici. 
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V. ADAOS POETIC – Ion Gârleanu

1. CÂNTECUL FRATELUI SOARE

Doamne, bune, preaînalte, Ţie-ţi dăm
fără-ncetare

Laudă, mărire, cinste, orice binecuvântare.
Ţie singur Preaînalte, se cuvin aceste toate
Şi cu vrednicie nimeni, să te laude nu poate.

Lăudat să fii, Stăpâne, cu făpturile-mpreună
Ce puterea ta la viaţă cu iubire le adună.

Mai ales să te mărească înfocatul frate soare
El ne-aduce nouă-n lume zilele strălucitoare.
E frumos, e luminos şi în sclipirea-i minunată
Preaînalta-ţi stăpânire tuturora o arată.

Să te laude, Stăpâne, sora lună argintie,
Stelele aprinse, mândre, într-a nopţii feerie.

Să te laude, Stăpâne, vântul, nourii din zare,
Vremea bună-n care mila-ţi dă făpturilor

mâncare.

Să te laude, Stăpâne, sora apă cristalină
Ce curată, nelipsită, setea-n viaţă ne-o alină.

Să te laude, Stăpâne, fratele puternic focul, 
El e vesel şi-ncălzeşte, luminează în tot locul.

Să te laude, pământul, mama noastră roditoare,
El dă fructe, pâine, iarbă, mii de flori mirositoare.

Să te laude, Stăpâne, cei ce iartă din iubire
Către tine, şi îndură suferinţe, prigonire
Răbdători şi paşnici pururi, fericiţi sunt pe vecie.
Tu coroana le vei da-o în cereasca bucurie.

Să te laude, Stăpâne, sora moarte cea
trupească

De ea nu-i în stare-n lume nici un om să se
ferească.

Vai de cei ce moartea, Doamne, îi găseşte în
păcate.

Fericiţi cei care-n viaţă ţin la sfânta ta dreptate,
Moartea când va fi să vie le va fi spre bucurie.

Lăudat, slăvit să fie, Domnul de a sa fiinţă,
Cu iubire, mulţumire şi cu mare umilinţă.
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2. SFINTEI FECIOARE MARIA

Bucură-te, Doamnă sfântă,
Şi Regină preamărită,
Maica Domnului, Marie,
Şi Fecioară nenuntită.

De cerescul Tată-aleasă
Şi sfinţită de Treime
Darul harului în tine
Trece orice înălţime.

Te salut, palat de aur
Şi chivotul strălucirii,
Unde-a locuit Stăpânul 
Şi Părintele iubirii.

Te salut, Veşmânt de pace,
Ce-l îmbracă Domnul firii,
Roabă ce te dai în slujba
Domnului nemărginirii.

Bucură-te, bucură-te,
Maica Domnului, Marie,
Cu virtuţile nespuse
Ce te-nalţă-n veşnicie!

3. TATĂL NOSTRU...

Tatăl nostru bun şi mare,
Creator a tot ce este,
Tu înalţi şi mângâi pururi
Sufletul ce te doreşte.

Care eşti în cer şi-n toate,
Încălzind cu-a ta căldură,
Luminând cu-a ta lumină:
Îngeri, sfinţi, orice făptură.

Numele sfinţit să-ţi fie.
Să-ţi cunoaştem maiestatea,
Dărnicia-ndurătoare,
Judecata şi dreptatea.

Vie-a ta împărăţie,
Să domneşti prin har în fire,
Şi-n vecie-a ta vedere
Să ne-o dai spre fericire.

Fie voia ta-mplinită,
Ca iubindu-te, Părinte,
Viaţa slavă să ne fie
Prin poruncile-ţi preasfinte.
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Pe pământ cum e în ceruri,
Întărind pe toţi în bine,
Prin răbdare şi iubire
Să ajungem fraţi la tine.

Pâinea noastră dă-ne-o astăzi:
Pe Isus cel bun, cel mare,
Să-i pricepem viaţa, jertfa,
Să aflăm în el scăpare.

Şi ne iartă toate nouă
Pentru mila ta de Tată,
Pentru Fiul tău în chinuri
Şi-a lui Maică îndurerată.

Cum iertăm şi noi, Stăpâne,
Pe deplin cu dărnicie.
Iar cu cei vrăjmaşi, ne-ajută
Să fim pururi în frăţie.

Nu ne duce în ispită,
Nici uşoară, nici turbată,
Nici ascunsă, nici văzută,
Nici acum şi niciodată.

Ci de rău ne izbăveşte
De trecutul ce nu moare,
De durerile de faţă
De osânda viitoare. Amin.

4. LAUDELE CREATORULUI

Sfânt eşti, Doamne, sfânt, sfânt eşti
Şi prin toate te slăveşti.
Singur domn eşti, împărate,
Tu faci lucruri minunate.
Tu eşti tare, tu eşti mare,
Şi înalt făr‘ de hotare.
Tu eşti Domn atotputernic,
Tatăl omului nemernic, 
Împărat în cerul sfânt
Rege eşti şi pe pământ.
Unul eşti şi întreit,
Dumnezeu nedespărţit.
Binele deplin tu eşti
Şi tot bine împărţeşti.
Tu trăieşti neîncetat
Dumnezeu adevărat.
Eşti iubire,-nţelepciune, 
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Frumuseţe ce n-apune, 
Bunătatea însăşi eşti
Şi de om te miluieşti.
Tu eşti, Doamne, din vecie,
Linişte şi bucurie,
Pace-n veci netulburată
Şi dreptate neschimbată.
Bogăţie eşti prea mare 
Şi orice îndestulare,
Eşti blândeţe, apărare,
Păzitorul sfânt şi tare.
Eşti scăpare ce ne cheamă
Şi virtute fără seamă.
Eşti credinţă luminoasă
Şi nădejde mângâioasă.
Eşti putere, eşti tărie, 
Eşti şi viaţa de vecie,
Dumnezeu puternic, mare,
Nesfârşit în îndurare.
Deci, te-arată tuturor
Milostiv Mântuitor.

CUPRINS

INTRODUCERE ................................. 3

I. RUGĂCIUNI ALE SFÂNTULUI 
FRANCISC ......................................... 5
1. Rugăciune în faţa crucifixului 
din San Damiano ................................ 5
2. Omnipotens .................................... 6
3. Laudă Dumnezeului cel Preaînalt .. 7
4. Cântecul fratelui soare ................... 8
5. Stupoarea sf. Francisc
în faţa Euharistiei .............................. 12
6. Rugăciune de laudă ..................... 13
7. Binecuvântare pentru fratele Leon 16
8. Absorbeat ..................................... 18
9. Salut virtuţilor ................................ 18
10. Te salut, Stăpână ........................ 19
11. Sfântă fecioară Marie .................. 20
12. Recunoaşterea 
darurilor lui Dumnezeu ..................... 20
13. Comentariul la „Tatăl nostru“  ..... 21



48 49

14. Rugăciune de mulţumire ............ 26
15. Cântecul creaturii îndrăgostite  ... 29
16. A fi familialii lui Dumnezeu .......... 31
17. Rugăciunea simplă ..................... 33

II. RUGĂCIUNI LA SF. FRANCISC .... 35
1. Salve, sancte Pater ...................... 35
2. Aminteşte-ţi, o sfinte părinte
Francisc ............................................ 36

III. BINECUVÂNTAREA ŞI CUVINTELE 
DE ÎNDEMN ALE SFÂNTULUI 
NOSTRU PĂRINTE FRANCISC ...... 37

IV. MICUL TESTAMENT AL
SF. FRANCISC  ................................ 39

V. ADAOS POETIC – Ion Gârleanu ... 40
1. Cântecul fratelui soare ................. 40
2. Sfintei fecioare Maria .................... 42
3. Tatăl nostru... ................................ 43
4. Laudele Creatorului ...................... 45


