
 

Postul Mare 

ŞTAFETA RUGĂCIUNII 

„Dă-ne, Doamne, curajul martirilor!” 

 

Cântec:  Bine fii cuvântat, Doamne în sfinţii tăi 

Preotul:  În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. R. Amin. 

   Domnul să fie cu voi. R. Şi cu duhul tău. 

Lector:  În ziua de 17 mai, la Iaşi, episcopul martir Anton Durcovici va fi beatificat. Credem 

că viaţa, sfinţenia şi iubirea lui faţă de Isus euharisticul, faţă de inima neprihănită a Mariei şi faţă 

de poporul încredinţat l-au făcut curajos şi de neînvins în faţa tuturor încercărilor, a suferinţelor 

şi a persecuţiilor, mergând până acolo încât şi-a dat viaţa pentru credinţă.  

La 26 iunie 1949 episcopul Anton Durcovici este arestat în timp ce se îndrepta spre Popeşti-

Leordeni pentru conferirea Mirului. Este anchetat la Ministerul de Interne din Bucureşti, apoi 

este încarcerat la Jilava şi în cele din urmă este transferat la Sighet, unde, în urma torturilor şi a 

înfometării, moare în seara zilei de 10 decembrie 1951, născându-se astfel pentru cer. 

Ne impresionează şi ne dau întotdeauna curaj oamenii care au principii clare şi le trăiesc până 

la capăt. Unul dintre ei a fost şi episcopul Anton Durcovici. 

Spre miezul nopţii, povesteşte un martor, un trup scheletic, dezbrăcat, plin de răni şi sânge a 

fost aruncat într-o celulă unde se mai aflau 15 suflete chinuite. În faţa acestei scene pr. 

Friedrich s-a repezit cu o pătură şi l-a acoperit. Din cauza durerilor şi a gerului, episcopul 

Durcovici n-a putut dormi şi în acea noapte a mai găsit tăria să încurajeze pe sărmanii deţinuţi, 

zicându-le: „Duceţi crucea Mântuitorului care s-a răstignit pentru păcatele noastre, căci va veni 

ziua învierii şi pentru mult încercatul popor român”. A fost apoi luat şi dus într-o celulă singur 

unde a murit la 10 decembrie 1951.  

Având în faţa ochilor modelul de sfinţenie al episcopului martir Anton Durcovici şi dorind să 

ne pregătim pentru celebrarea beatificării sale ne rugăm ca Domnul să reverse binecuvântare 

asupra familiilor noastre, asupra Bisericii noastre locale şi asupra ţării întregi, pentru ca trăirea 

noastră creştină să fie un răspuns de iubire la atâtea daruri pe care le-am primit în viaţă şi de care 

avem atâta nevoie. 

Preotul:  Citire din evanghelia după sfântul Matei (Mt 5,43-48) 

Aţi auzit că s-a spus: Să-l iubeşti pe aproapele tău şi să-l urăşti pe duşmanul tău. Eu 

însă vă spun: iubiţi-i pe duşmanii voştri şi rugaţi-vă pentru cei care vă persecută, ca să deveniţi 

fiii Tatălui vostru care este în ceruri, care face să răsară soarele său peste cei răi şi peste cei buni 

şi să plouă peste cei drepţi şi peste cei nedrepţi. Căci, dacă îi iubiţi pe cei care vă iubesc, ce 

răsplată aveţi? Oare nu fac acelaşi lucru şi vameşii? Şi dacă îi salutaţi numai pe fraţii voştri, ce 

faceţi mai mult? Oare nu fac acelaşi lucru şi păgânii? Aşadar, fiţi desăvârşiţi precum Tatăl vostru 

ceresc este desăvârşit. 

Lector:  Creştinul în societate nu trebuie să fie un oarecare, nu trebuie să fie ca ceilalţi. Nu 

este numai unul care merge la Liturghie, participă la procesiuni şi se împărtăşeşte des. Creştinul 

este cel care de la Liturghie, de la procesiuni şi de la împărtăşania cu trupul şi sângele lui Cristos 

îşi trage forţa pentru a-şi schimba viaţa şi a face binele. 
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De câte ori, rugându-ne, ne amintim că îl implorăm pe Domnul pentru victimele 

comportamentului nostru?!? 

Ne rugăm pentru cel care este ucis, dar nu ştim să iertăm nici cea mai mică ofensă din partea 

fraţilor noştri… 

Ne rugăm pentru cel care moare de foame, dar adesea suntem indiferenţi faţă de soarta fraţilor 

noştri şi ne este greu să oferim ceva de mică însemnătate… 

Ne rugăm pentru pace, dreptate, solidaritate, dar adesea noi înşine credem că trebuie să ne 

debarasăm de ceilalţi, să închidem un ochi cu privire la reguli şi suntem egoişti faţă de fraţii noştri… 

Nu omorâm pe nimeni şi ne rugăm pentru victimele războaielor. Şi acest lucru este de ajuns 

ca să aducă linişte în conştiinţă. Dar ce facem împotriva relelor timpurilor noastre? 

Cântec: Doamne, fă din mine un instrument al împăcării între oameni 

Preotul: Să-i cerem Domnului să ne ierte toate ocaziile când, printr-un cuvânt sau prin 

exemplu, am fi putut fi martori ai iubirii sale şi nu am făcut-o. Să spunem împreună:  

R. Doamne, ai milă de greşelile noastre. 

Lector:  - Pentru toate ocaziile când nu ştim să iertăm. R.  

- Pentru toate ocaziile când credem că ceilalţi vor să profite de neştiinţa noastră. R. 

- Pentru toate ocaziile când nu oferim un cuvânt de afecţiune şi de încurajare celui care are 

nevoie. R.  

- Pentru toate ocaziile în care, prin comportamentul nostru, demonstrăm că ne interesează 

mai mult lucrurile decât persoanele. R. 

- Pentru toate ocaziile în care îi îndepărtăm pe ceilalţi. R. 

- Pentru toate ocaziile în care îi judecăm pe ceilalţi şi îi dispreţuim. R.  

Preotul:  Dumnezeule, Părintele îndurărilor, dă-ne ochi ca să vedem nevoile şi suferinţele 

fraţilor; dă-ne lumina cuvântului tău ca să-i putem mângâia pe cei obosiţi şi oprimaţi: fă să ne 

punem în slujba fraţilor noştri săraci şi suferinzi. Biserica ta să fie o mărturie vie a adevărului şi a 

libertăţii, a dreptăţii şi a păcii, pentru ca toţi oamenii să se deschidă speranţei unei lumi noi. Prin 

Cristos, Domnul nostru. Amin. 

Preotul: Să-i invocăm acum pe sfinţii martiri, pentru ca să ne poată ajuta pe drumul 

convertirii noastre, în lupta împotriva răului şi în adevărata mărturisire a credinţei: 

Doamne, miluieşte-ne 

Cristoase, miluieşte-ne 

Doamne, miluieşte-ne 

Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu 

Sfântă Marie, ajutorul creştinilor 

Sfântă Marie, regina martirilor 

Sfinte Petru, stânca Bisericii 

Sfinte Paul, apostolul neamurilor 

Sfinţilor apostoli ai Domnului, fideli până la moarte 

Sfinte Ştefan, primul dintre martiri 

Primilor sfinţi martiri din Roma 

Voi toţi martirii Bisericii de la început 

Sfinte Calist, păzitor al credinţei fiilor tăi 

Sfinte Tarciziu, apărător zelos al Euharistiei 

Voi toţi martirii înmormântaţi în catacombele din Roma 

Sfinte Sixt al II-lea, care ţi-ai dat viaţa pentru turmă 

Sfinte Martin I, ultimul dintre vicarii lui Cristos 

Voi toţi succesorii lui Petru, morţi pentru sfânta Biserică a lui Dumnezeu. 
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Sfinte Ignaţiu, episcop de Antiohia 

Sfinte Tomas Becket, arhiepiscop de Canterbury 

Voi toţi episcopii morţi pentru Cristos 

Sfântă Agneza, blândă copilă jertfită pentru Cristos 

Sfântă Lucia, care i-ai oferit fecioria ta lui Cristos 

Voi toate fecioarele care i-aţi consacrat lui Cristos tinereţea voastră 

Sfântă Maria Goretti, care l-ai iertat pe agresorul tău 

Sfântă Tereza Bracco, tânără ucisă de brutalitatea bărbaţilor 

Voi toate sfintele care v-aţi apărat curăţia până la moarte 

Sfinte Paul Miki şi însoţitorii, răstigniţi pe pământul japonez 

Sfinte Grigore Grassi, martor al credinţei pe pământ chinez 

Voi toţi martirii pentru evanghelizarea lumii 

Sfinte Maximilian Maria Kolbe, preot ucis la Auschwitz 

Sfântă Edith Stein, viaţă oferită în vremuri de ură şi de violenţă 

Voi toţi martirii nazismului 

Sfinte Vasile Velicikovski, martir al pământului Ucrainei 

Sfântă Olimpia, călugăriţă, martoră a lui Cristos în gulagul Siberiei 

Voi toţi martirii comunismului 

Voi martiri din istoria Bisericii 

Voi martiri din orice colţ al pământului 

Voi martiri din orice confesiune creştină 

Voi toţi care aţi murit pentru credinţa în Cristos 

Voi toţi care aţi murit pentru a apăra Biserica sa sfântă 

Voi toţi martori ai iubirii lui Dumnezeu până la vărsarea sângelui 

Mielul lui Dumnezeu, care iei asupra ta păcatele lumii 

Mielul lui Dumnezeu, care iei asupra ta păcatele lumii 

Mielul lui Dumnezeu, care iei asupra ta păcatele lumii 

Să ne rugăm:  Atotputernice Dumnezeule, în providenţa ta preaînţeleaptă, tu l-ai 

chemat pe Anton Durcovici să fie slujitorul altarului tău şi i-ai dăruit harul să-i conducă prudent 

şi prin exemplu de viaţă sfântă pe mulţi seminarişti la Preoţie, iar ca episcop de Iaşi, să-şi 

întărească turma în anii prigoanei prin fermitatea credinţei sale. Tu l-ai ales să fie un păstor bun, 

care îşi dă viaţa pentru oile sale. Te rugăm, prin mijlocirea Născătoarei de Dumnezeu, Fecioara 

Maria, sub ocrotirea căreia el şi-a consacrat dieceza, fă ca sfinţenia vieţii şi tăria martiriului său 

să iradieze în inimile noastre, spre cinstirea Bisericii Catolice şi spre mântuirea poporului 

credincios al României. Prin Cristos, Domnul nostru. R. Amin.  

Binecuvântarea finală 

Cântec:    Domnul e păstorul meu 

 

 

_____________ 

*  Această celebrare este o prelucrare după modelul propus de Comisia Centrală de Organizare a Beatificării. 

**  Cântările pot fi înlocuite cu alte cântări care sunt considerate mai potrivite. 

*** În cazul absenţei unui preot de la celebrare, părţile respective pot fi recitate de un laic. Bineînţeles, 

se va omite Domnul să fie cu voi şi binecuvântarea finală.  

 


