POPORUL ROMÂN ÎN AȘTEPTAREA PAPEI FRANCISC
Cântec
Preot*:

În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. R. Amin.
Dumnezeul păcii care umple inimile noastre cu iubirea şi forţa sa să fie cu voi.
R. Şi cu duhul tău.
INTRODUCERE
Lector:

Ne alăturăm atâtor fraţi şi surori, membri ai Acţiunii Catolice, credincioşi din parohiile
diecezei, continuând Ştafeta rugăciunii, unind invocaţiile noastre cu implorarea tuturor
persoanelor care răspund acestei iniţiative.
În acest an în care vom avea bucura de a-l primi în țara noastră pe Papa Francisc, intenţia
Ştafetei rugăciunii este pentru ca poporul român să crească în credință și în solidaritate în urma
vizitei Sfântului Părinte.
Lector:

Din Discursul Sfântului Părinte Francisc adresat participanţilor la Congresul Forumului
Internaţional al Acţiunii Catolice (FIAC) (27 aprilie 2017)
Este necesar ca Acţiunea Catolică să fie prezentă în lumea politică, managerială,
profesională, dar nu pentru ca să se creadă creştini perfecţi şi formaţi, ci pentru a sluji mai bine.
Este indispensabil ca Acţiunea Catolică să fie prezentă în închisori, în spitale, pe străzi, în
cartierele de barăci, în fabrici. Dacă nu va fi aşa, va fi o instituţie de exclusivişti care nu spun
nimic nimănui, nici măcar Bisericii însăşi.
Vreau o Acţiune Catolică printre oameni, în parohie, în dieceză, în sat, în cartier, în familie,
în birou şi la locul de muncă, la ţară, în propriile locuri ale vieţii. În aceste noi areopaguri se iau
decizii şi se construieşte cultura.
*

În lipsa unui preot se omite Dumnezeul păcii. În rest, celelalte părţi
stabilite pentru a fi recitate de un preot pot fi proclamate de un laic.
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A înlesni modurile de inserare. Nu fiţi vămi. Nu puteţi fi mai restrictivi decât Biserica însăşi
şi nici mai papişti decât Papa. Deschideţi porţile, nu faceţi examen de perfecţiune creştină pentru
că făcând astfel veţi promova un fariseism ipocrit. Este nevoie de milostivire activă.
Angajarea pe care o asumă laicii care aderă la Acţiunea Catolică priveşte înainte. Este
decizia de a lucra pentru construirea împărăţiei. Nu trebuie «birocratizat» acest har special pentru
că invitaţia Domnului vine când ne aşteptăm mai puţin; nici nu putem «sacramentaliza»
oficializarea cu condiţii care răspund unui alt domeniu al vieţii credinţei şi nu la cel al angajării
evanghelizatoare. Toţi au dreptul să fie evanghelizatori.
Fie ca Acţiunea Catolică să ofere spaţiul de primire şi de experienţă creştină celor care, din
motive personale, se simt «creştini de ordinul al doilea».”
Cântec

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU
Preot:

Citire din Evanghelia după Marcu (16, 15-20)
Apoi le-a spus: „Mergând în toată lumea, predicaţi evanghelia la toată făptura! Cine va crede şi
va fi botezat se va mântui; iar cine nu va crede va fi condamnat. Acestea sunt semnele care îi vor
însoţi pe cei care cred: în numele meu vor scoate diavoli, vor vorbi limbi noi, vor lua şerpi în
mână şi, dacă vor bea ceva aducător de moarte, nu le va dăuna. Îşi vor pune mâinile peste cei
bolnavi şi ei se vor vindeca”.
După ce le-a vorbit, Domnul Isus s-a înălţat la cer şi s-a aşezat la dreapta lui Dumnezeu, iar ei,
plecând, au predicat pretutindeni, în timp ce Domnul lucra cu ei şi le întărea cuvântul prin
semnele care-i însoţeau.
Cuvântul Domnului
Laudă ție, Cristoase
Cântec
Preot:

Înălțăm rugăciunea noastră pentru Sfântul Părinte ca Domnul să îl întărească în misiunea sa și
pentru poporul nostru ca să fie întărit în credință de urmașul apostolului Petru:
Lectori:

1. Pentru Sfântul Părinte Papa Francisc, pentru ca Domnul care l-a ales ca succesor al
apostolului Petru pentru zidirea Bisericii în comuniunea iubirii, inspirat de Duhul Sfânt şi
sprijinit de ascultarea poporului încredinţat lui, să ştie să slujească cu încredere, umilinţă şi curaj.
2. Pentru ca întreaga Biserică să fie în comuniune cu Sfântul Părinte în legătura iubirii şi a păcii
şi toţi credincioşii în Cristos să fie uniţi sincer cu el, principiul şi semnul vizibil al unităţii
credinţei.
3. Pentru ca Sfântul Părinte Papa Francisc ales ca urmaşul lui Cristos pe pământ şi păstor al
întregii tale turme să-i întărească pe episcopi şi preoţi, şi toată Biserica să fie în comuniune cu el.
4. Pentru ca prin Sfântul Părinte Papa Francisc toţi credincioşii României să primească de la
Tine, Păstorul cel mare al oilor şi episcopul sufletelor, adevărul, harul şi viaţa veşnică.
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5. Pentru Sfântul Părinte Papa Francisc: păstrează-l, Doamne, în slujba de Păstor universal. Fii,
Tu, lumina lui, forţa şi mângâierea lui, iar nouă dă-ne harul să ascultăm cu sinceritatea inimii
învăţătura lui, aşa cum ascultăm glasul Tău.
6. Pentru ca Sfântul Părinte Papa Francisc să continue să slujească poporul lui Dumnezeu cu
încredere, umilinţă şi curaj. Sprijină-l, Doamne, în lupta sa pentru adevăr şi dreptate împreună cu
persoanele rănite din Biserică.
7. Pentru noi toţi creştinii din România, pentru ca ascultând de invitaţiile neîncetate ale Papei
Francisc, să respingem orice formă de diviziune şi să ne facem promotori şi martori ai
comuniunii şi ai păcii, pentru a face autentică bucuria evangheliei.
Toţi:

Doamne Isuse Cristoase,
Păstor veşnic al tuturor credincioşilor,
tu care ţi-ai zidit Biserica pe stânca lui Petru,
ajută-l mereu pe sfântul Părinte Papa,
să fie, după planul tău,
semnul viu şi vizibil precum şi promotorul neobosit
al unităţii Bisericii tale în adevăr şi iubire.
Să vestească lumii toată evanghelia ta cu curajul apostolilor.
Să asculte glasurile şi dorinţele credincioşilor şi ale lumii,
şi să nu obosească niciodată în promovarea păcii.
Să conducă poporul lui Dumnezeu
având mereu în faţa ochilor exemplul tău,
Isuse Cristoase, Bunule Păstor,
care ai venit nu ca să fii slujit, ci ca să slujeşti
şi să-ţi dai viaţa pentru oile tale.
Iar nouă, dă-ne, te rugăm, Doamne,
o voinţă puternică de comuniune cu el
şi ascultare sinceră de învăţăturile sale. Amin.
Tatăl nostru; Bucură-te, Marie; Slavă Tatălui
Preot:

În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. R. Amin.
Cântec
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