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În loc De prefata
Rugăciunea este modul singular al
creștinului de a intra în contact direct cu Creatorul.
În lumea frenetică de azi, rugăciunea poate
fi spusă și în biserica, dar și în autobuz, și în zile
de odihnă, dar și în zile de lucru.
Cu privire la mediul zgomotos și aglomerat
al drumului înspre și dinspre lucru, s-a ivit
necesitatea unui text portabil, care să însumeze
puterea rugăciunii, într-un timp relativ scurt, astfel
încât, credinciosul să poată intra în comuniune cu
Dumnezeu, în timp ce merge înspre destinația sa.
Cărticica de Rugăciune a Creștinului DacoRomân, propune un text de rugăciuni ale bisericii
milenare creștine daco-romane, unde pe lângă
comuniunea cu Creatorul Universului, binecredincioșii pot să intre în contact și să apeleze și
la înaintașii lor.
Asta pentru că puterea rugăciunii se extinde
peste veacuri și unește sufletele vrednice creștine
ale înaintașilor noștri, atât cu noi, cât și cu
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generațiile viitoare ale poporului nostru.
De asemenea, prin comemorarea în
rugăciune a înaintașilor noștri, facem un act de
dreptate în readucerea în conștiința noastra, a
tuturor sufletelor crestine daco-romane, care, de
la Martirii Brâncoveni, la Martirii închisorilor
comuniste, au rămas fideli poporului și sufletului
creștin daco-roman.
Textul propus este un modest omagiu
adus de autor atât Țării Noastre, pe bine meritat
chemata Grădina Maicii Domnului, cât și esenței
celei mai curajoase ale sufletului nostru, precum
Sfântul Ștefan Cel Mare, cel bine meritat chemat,
Atletul Lui Cristos.
Un cuvânt aparte trebuie de spus și pentru
poporul daco-român de la sud de Dunăre, care
din Cartierul Valah al lui Constantinopole, până
la ciobanii aromâni de pe muntele Athos, munții
Haemus, Munții Pind și de-a lungul peninsulei
balcanice, au fost și au rămas model de curaj, de
abnegație, de inspirație și de civilizație creștină
și daco-română, de la care trebuie să învățăm
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mereu și pe care trebuie să-l continuăm, înspre
perpetuarea și înflorirea bisericii strămoșești
creștine în Dacia, România.
Rugaciunile pot fi spuse individual sau în
grup. Această cărticică se dorește a fi o colecție
de rugăciuni ecumenice, unde toți creștinii dacoromâni pot participa în spiritul agapei creștine
naționale și universale.
Gabriel Gherasim
Crăciun 2015
New-York
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1.
Auziți
Triburile
Raiului,
Domnul
Dumnezeu, Tatăl, Fiul și Sfântul Spirit, vino
Sfântule Duh.
Cu toții: Îmbrățișează-ne în rugăciune.
Veniți toți Sfintii și Îngerii Domnului, la
chemarea Credincioșilor. Rugați-vă cu noi Sfinți
și Îngeri ai lui Dumnezeu.
Cu toții: Rugați-vă cu noi, rugați-vă cu noi
acum.
Sfântule Apostol Andrei, – mărturisitorul
creștinismului in Dacia, –
Cu toții: cu credință și încredere, te chemăm
printre noi.
Sfinții mucenici Dasius și Emilian
Mărturisitorul de la Durostorum (Silistra), Chiril
din Axiopolis (Cernavodă), preotul Montanus
cu soția sa Maxima din Singidunum (Belgrad),
episcopul-misionar Nichita de Remesiana,
mucenicii Nichita Românul, Sava Gotul, episcopii
Bretanion (Vetranion) și Teotim al Tomisului, cei
patru mucenici dela Niculițel (Filippos, Attalos,
Kamasis și Zoticos)
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Cu toții: cu credință și încredere, vă chemăm
printre noi.
Leontie de la Rădăuți, făcător de minuni,
Vasile făcătorul de minuni, de la mănăstirea
Moldovița, Ioan egumenul de la Prislop, Daniil
Sihastrul, Mitropolitul Dosoftei al Moldovei,
Rafail de la Agapia, părintele Chiriac de la
Bisericani, Chiriac de la Tazlău, Epifanie, Maica
Teodora de la Sihla, Antonie din Vâlcea, Cuviosul
Nifon de la schitul românesc Prodromul.
Cu toții: cu credință și încredere, vă chemăm
printre noi.
Sfânta Teodora (Tofana) Basarab I,
Martirul Sfânt Ioan Valahul (Românul), Antipa
din Calopodești.
Cu toții: cu credință și încredere, vă chemăm
printre noi.
Sfântul Ștefan Cel Mare și Sfant, – Atletul
lui Cristos, –
Cu toții: cu credință și încredere, te chemăm
printre noi.
Sfinții Martiri Brâncoveanu, – apărătorii

Cărticica de rugăciune a creștinului daco-roman

9

credinței strămoșești, –
Cu toții: cu credință și încredere, vă chemăm
printre noi.
Părintele Arsenie Boca și toți preoții
martirizați în închisorile comuniste, și lagărele
de concentrare, pentru credința strămoșească și
poporul daco-roman.
Cu toții: cu credință și încredere, vă chemăm
printre noi.
Fericitul Ieremia Valahul, – tămăduitorul
din Napoli, –
Cu toții: cu credință și încredere, vă chemăm
printre noi.
Fericitul Vladimir Ghica și toți preoții
martirizați în închisorile comuniste și lagărele
lagărele de concentrare, pentru credința
strămoșească și poporul daco-roman.
Cu toții: cu credință și încredere, vă chemăm
printre noi.
Fericita Maica
tămăduitoarea Indiei, –

Tereza

Boiangiu,

–
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Cu toții: cu credință și încredere, vă chemăm
printre noi.
Sfinți Martiri și Părinți ai poporului
daco-român, prin mijlocirea voastră, fie că
aceste rugăciuni, să împlinească toate intențiile
lui Dumnezeu, și fie ca să apărați cu ardoare,
persoanele, proprietatea, sănătatea și averile
acelora care recită aceste rugăciuni, contra tuturor
acțiunilor, sau atacurilor diavolului și ale agenților
săi. Sfinți martiri ai poporului daco-roman, cu
credință și încredere vă chemăm printre noi.
Cu toții: cu credință și încredere, vă chemăm
printre noi.
Cu toții: Amin.
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Sfânta Marie de la Caraiman

Cu toții: cu credință și încredere, vă chemăm
printre noi.
Sfânta Marie de la Bisericani
Cu toții: cu credință și încredere, vă chemăm
printre noi.
Sfânta Marie de la Șeuca
Cu toții: cu credință și încredere, vă chemăm
printre noi.
Sfânta Marie de la Medjugorie
Cu toții: cu credință și încredere, vă chemăm
printre noi.
Sfânta Marie de la Fatima
Cu toții: cu credință și încredere, vă chemăm
printre noi.
Sfânta Marie de la Zeitun
Cu toții: cu credință și încredere, vă chemăm
printre noi.
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Sfânta Marie de la Lourdes
Cu toții: cu credință și încredere, vă chemăm
printre noi.
Sfânta Marie, Regina Națiunilor, care ești
Doamna Noastră Înconjurată de Soare, în spiritul
Cerinței și Dorinței Tale și din dragostea noastră
pentru Tine și Domnuezeu; îți oferim ție, și
Domnului Nostru Isus Cristos, aceste rugăciuni,
prin mijlocirea inimii tale pure.
[spunem de trei ori] Sfânta Maria, plină de grație,
Domnul este într-adevăr cu Tine, Binecuvântată
ești Tu printre femei, și binecuvântat este Fructul
Pântecelui Tău, Isus.
Cu toții: Sfânta Marie, Maica Domnului,
roagă-te pentru noi păcătoșii acum și în ceasul
morții noastre, Amin.
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3. Pentru vindecarea Inimii immaculate ale Sfintei
Marii
[spunem odată] Sfânta Maria, plină de grație,
Domnul este într-adevăr cu Tine, Binecuvântată
ești Tu printre femei, și binecuvântat este Fructul
Pântecelui Tău, Isus.
Cu toții: Sfânta Marie, Maica Domnului,
roagă-te pentru noi păcătoșii acum și în ceasul
morții noastre, Amin.
O Isuse, Cu toții: iartă-ne nouă păcatele
noastre, păzește-ne de focurile iadului și îndrumă
toate sufletele în rai, în special cele care au nevoie
cel mai mult de Mila Ta.
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4. Sfinte Arhanghel Mihail, cu credință și încredere
te chemăm printre noi, Cu toții: Sfinte Arhanghel
roagă-te pentru noi, roagă-te cu noi acum.
Pentru tămăduirea Sfântului Spirit
[spunem odată] Sfânta Maria, plină de grație,
Domnul este într-adevăr cu Tine, Binecuvântată
ești Tu printre femei, și binecuvântat este Fructul
Pântecelui Tău, Isus.
Cu toții: Sfânta Marie, Maica Domnului,
roagă-te pentru noi păcătoșii acum și în ceasul
morții noastre, Amin.
Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Duh,
Cu toții: precum a fost la început, este acum și va
fi pururea, în vecii vecilor, Amin.
O Isuse, Cu toții: iartă-ne nouă păcatele
noastre, păzește-ne de focurile iadului și îndrumă
toate sufletele în rai, în special cele care au nevoie
cel mai mult de Mila Ta.
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5. Sfântule Apostol Andrei, Cu toții: roagă-te
pentru noi, Sfântule Ștefan Cel Mare și Sfânt,
Cu toții: roagă-te pentru noi, Sfinților Martiri
Brâncoveanu, Cu toții: rugați-vă pentru noi,
Părintele Arsenie Boca, Cu toții: roagă-te pentru
noi, Sfinte Ioan Romanul, Cu toții: roagă-te pentru
noi, Fericite Ieremia Valahul, Cu toții: roagă-te
pentru noi.
Pentru tămăduirea Inimii Sfinte a lui Cristos
[spunem odată] Sfânta Maria, plină de grație,
Domnul este într-adevăr cu Tine, Binecuvântată
ești Tu printre femei, și binecuvântat este Fructul
Pantecelui Tău, Isus. Cu toții: Sfânta Marie, Maica
Domnului, roagă-te pentru noi păcătoșii acum și
în ceasul morții noastre, Amin.
Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Duh,
Cu toții: precum a fost la început, este acum și va
fi pururea, în vecii vecilor, Amin.
O Isuse, Cu toții: iartă-ne nouă păcatele
noastre, păzește-ne de focurile iadului și îndrumă
toate sufletele în rai, în special cele care au nevoie
cel mai mult de Mila Ta.
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6. Fericitul Vladimir Ghica, Cu toții: roagă-te
pentru noi, Fericita Maica Tereza, Cu toții: roagăte pentru noi, toți sfinții și martirii daco-romani,
Cu toții: rugați-vă pentru noi.
Binecuvântați suntem noi, O Doamne
Dumnezeul nostru, prin ajutorul venit de la
sfinții și îngerii Tăi. O scumpe Părinte, prin Isus
Cristos, Domnul Nostru oferim recunoștiința
noastră Prezenței Tale Adevarate, prin intermediul
Sfintelor Daruri ale Bisericii tale, și prin
intermediul liturghiilor și rugăciunilor din toată
lumea, cât și prin Prezența Ta de Dragoste Divină.
Cu toții: din trecut, în prezent și în viitor, Amin.
Și binecuvintează, Doamne, tot cinul
preoțesc și monahal și pe toți frații și surorile
noastre întru Hristos! Pe toți cei ce s-au lepădat
de sine în viața aceasta, ca, luându-și crucea, să Îți
urmeze fără a se uita înapoi, calea crucii și Biserica
Ta, întărește-i cu harul Tău, împuternicește-i cu
puterea Ta, împlinind, Bunule, toate cererile lor
cele către mântuire și viața veșnică.
Cu toții: în prezent, în trecut și în viitor,
Amin.
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Și fie ca să acorzi prin Spiritul Tău, Mărite
Doamne, ca toate Binecuvântările și Darurile
Tale, să fie acordate slujitorilor Bisericii Tale,
astfel încât, să Te poată servi pe Tine mai bine,
pe Biserica Ta și pe credincioșii săi, în special în
timpurile de persecuție.
Cu toții: în prezent, în trecut și în viitor,
Amin.
O Doamne Isuse Cristoase, ne plecăm
fruntea în fața Sacrificiului Tău și Te implorăm ca
să dai tuturor celor care îți cer milă, cu inimile
curate și deschise, toată protecția contra minciunii
diavolului și a agenților săi pe pământ.
Prin cuvintele iubitului Mântuitorului
nostru, Isus din Nazaret, ne unim și te rugăm,
Doamne:
Tatăl nostru
Care ești în ceruri
Sfințească-se numele Tău
Vie împărăția Ta
Facă-se voia Ta
Precum în cer așa și pre Pământ
Pâinea noastră cea de toate zilele
Dă-ne-o nouă astăzi
Și ne iartă nouă greșalele noastre
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Precum și noi iertăm greșiților noștri
Și nu ne duce pre noi în ispită
Ci ne izbăvește de cel rău
Că a Ta este împărăția
Puterea și Slava
În numele Tatălui
Al Fiului
Al Sfântului Duh
Amin.
Doamne, dă-ne nouă pace în zilele noastre
și din Marea Ta Milă, ține-ne departe de păcat
și de griji, în timp ce așteptăm cu bucuroasă
credință, revenirea Domnului Nostru Isus
Cristos. Binecuvântați fie cei ce vin întru numele
Domnului.
Cu toții: Amin.
Sfânta Treime, Cu toții: Tatăl, Fiul și Sfântul
Duh, te adorăm din toată inima noastră, Doamne
Sfinte, Doamne Sfinte, Te iubim prin Darurile Tale
Sfinte.
O Doamne Isuse Cristoase, Cu toții: Ești
dragostea, încrederea și evlavia noastră. Prin Mila
Ta Cerească și prin puterea Sfântului spirit, fie ca
să ne transformăm conform dorinței Tale. Cu toții:
Amin.
Sfânta Inimă a lui Cristos, Cu toții: ne
plecăm în fața Ta.
Sfânta Inimă a lui Cristos, Cu toții: ne
bucurăm cu tine.
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Sfânta Inimă a lui Cristos, Cu toții: avem
încredere în tine.
Sfânta Inimă a lui Cristos, Cu toții: ne unim
inimile cu a Ta.
Sfânta Inimă a lui Cristos, Cu toții: în
genunchi Te preamărim Doamne.
O Doamne Sfinte, ne-ai învățat ca să
„căutăm pentru a găsi” și „să batem la poarta ca să
ni se deschidă” primește Doamne Sfinte pe copiii
tai păcătoși, aici adunați în pocăință, în adorație și
în mare dragostea pentru Tine. Fie ca rugăciunile
noastre nevrednice, să fie primite de Tine, ca să
ne binecuvântezi pe noi păcătoșii și rugăciunile
noastre.
Fie ca Bunul Dumnezeu, Tatăl Nostru,
să fie onorat, preamărit, slujit, iubit și adorat în
fiecare secundă, a fiecărei zi, în orice moment,
de către toate inimile, în trecut, prezent, viitor, de
către toate creațiile Sale, deasupra, de pe și de sub
pământ, din aer, din apă și de pe uscat, până la
sfârșitul pământului acum și pentru totdeauna, Cu
toții: Amin.
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7. Meditație – Agonia din Grădină [introducere la
prima decadă].
7 A. Mărite și Etern Stăpâne, care Ești Autorul
Creației, vezi suferințele Fiului Tău Iubit, Domnul
Nostru Isus Cristos, care plânge și așteaptă cu
spaima capturarea sa. Privește Mărite Stăpâne
suferința pe care Fiul Tău O acceptă, Cu toții: din
dragostea Sa față de Tine.
7 B. Stăpâne Veșnic, ofer Ție Cel Mai scump Trup,
Sânge, Suflet, Divinitate și Suferință a Fiului Tău
Iubit, Domnul Nostru Isus Cristos, Cu toții: pentru
iertarea păcatelor noastre și a lumii întregi.
7 C. Întru amintirea sacrificiului Său, Cu toții: ai
milă de noi și de întreaga lume [spunem asta de
10 ori].
Cu toții: Doamne Sfinte, cred în Tine, Te
ador, am încredere în Tine și Te iubesc. Implor
mila pentru toți cei care nu cred în Tine, nu Te
adora, nu au încredere în Tine și nu Te iubesc,
Amin.
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8. Meditație – biciuirea la stâlp
8 A. Mărite și Etern Stăpâne, care Ești Autorul
Creației, vezi suferințele Fiului Tău Iubit, Domnul
Nostru Isus Cristos, care este biciuit de oameni
necruțători și nerecunoscători, în timp ce din
Pielea Sa Sfântă țâșnește Sângele Atotsalvator al
Lumii. Privește Mare Stăpâne suferința pe care
Fiul Tău O acceptă, Cu toții: din dragostea Sa față
de Tine.
8 B. Stăpâne Veșnic, ofer Ție Cel Mai scump
Trup, Sânge, Suflet, Divinitate și Suferința Fiului
Tău Iubit, Domnul Nostru Isus Cristos, Cu toții:
pentru iertarea păcatelor noastre și a lumii întregi.
8 C. Întru amintirea sacrificiului Său, Cu toții: ai
milă de noi și de întreaga lume [spunem asta de
10 ori].
Cu toții: Doamne Sfinte, cred în Tine, Te
ador, am încredere în Tine ți Te iubesc. Implor
milă pentru toți cei care nu cred în Tine, nu Te
adoră, nu au încredere în Tine și nu Te iubesc,
Amin.
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9. Meditație – Coroana cu Ghimpi
9 A. Mărite și Etern Stăpâne, care Ești Autorul
Creației, vezi suferințele Fiului Tău Iubit, Domnul
Nostru Isus Cristos, care este umilit, batjocorit,
bătut și încoronat cu o coroană cu ghimpi. Privește
Mare Stăpâne suferința pe care Fiul Tău O acceptă,
Cu toții: din dragostea Sa față de Tine.
9 B. Stăpâne Vețnic, ofer Ție Cel Mai scump Trup,
Sânge, Suflet, Divinitate și Suferința Fiului Tău
Iubit, Domnul Nostru Isus Cristos, Cu toții: pentru
iertarea păcatelor noastre și a lumii întregi.
9 C. Întru amintirea sacrificiului Său, Cu toții: ai
milă de noi și de întreaga lume [spunem asta de
10 ori].
Cu toții: Doamne Sfinte, cred în Tine, Te
ador, am încredere în Tine și Te iubesc. Implor
milă pentru toți cei care nu cred în Tine, nu Te
adoră, nu au încredere în Tine și nu Te iubesc,
Amin.
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10 Meditatie – Căratul Crucii
10 A. Mărite și Etern Stăpâne, care Ești Autorul
Creației, vezi suferințele Fiului Tău Iubit, Domnul
Nostru Isus Cristos, în timp ce duce cu dragoste
instrumentul salvării noastre, către locul Său de
distrugere. Privește Mărite Stăpâne suferința pe
care Fiul Tău O acceptă, Cu toții: din dragostea
Sa față de Tine.
10 B. Stăpâne Veșnic, ofer Ție Cel Mai scump
Trup, Sânge, Suflet, Divinitate și Suferința Fiului
Tău Iubit, Domnul Nostru Isus Cristos, Cu toții:
pentru iertarea păcatelor noastre și a lumii întregi.
10 C. Întru amintirea sacrificiului Său, Cu toții: ai
milă de noi și de întreaga lume [spunem asta de
10 ori].
Cu toții: Doamne Sfinte, cred în Tine, Te
ador, am încredere în Tine și Te iubesc. Implor
milă pentru toți cei care nu cred în Tine, nu Te
adora, nu au încredere în Tine și nu Te iubesc,
Amin.
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11. Meditație – Crucificarea
11 A. Mărite și Etern Stăpâne, care Ești Autorul
Creației, vezi suferințele Fiului Tău Iubit,
Domnul Nostru Isus Cristos, care este crucificat
pe Copacul Răscumpărării noastre. Vezi pe Sfânta
Noastră Regină, Sfânta Fecioară Maria, cum
îmbiba pământul din Fața Sa cu lacrimile Sale.
Auzi strigătul de durere al Mântuitorului nostru
și vezi Sfântul Său Sânge cum țâșneste, când este
bătut în cuie pe Copacul salvării noastre, copacul
din care încolțesc toate națiunile. Privește Mare
Stăpâne suferința pe care Fiul Tău O acceptă, Cu
toții: din dragostea Sa față de Tine.
11 B. Stăpâne Veșnic, ofer Ție Cel Mai scump
Trup, Sânge, Suflet, Divinitate și Suferința Fiului
Tău Iubit, Domnul Nostru Isus Cristos, Cu toții:
pentru iertarea păcatelor noastre și a lumii întregi.
11 C. Întru amintirea sacrificiului Său, Cu toții: ai
milă de noi și de întreaga lume [spunem asta de
10 ori].
Cu toții: Doamne Sfinte, cred în Tine, Te
ador, am încredere în Tine și Te iubesc. Implor
milă pentru toți cei care nu cred în Tine, nu Te
adora, nu au încredere în Tine și nu Te iubesc,
Amin.
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12. Prea Puternice Părinte, Ai trimis pe Fiul Tău
printre noi, ca să sufere și ca să moară, pentru
iertarea păcatelor noastre. În Numele Său, Doamne
Sfinte, ai milă asupra noastră și a întregii lumi. Cu
toții: Amin.
[să spunem următoarea rugăciune de trei ori]
Cu toții: Doamne Sfinte, Doamne Atotputernic,
Doamne Etern, ai milă de noi și de întreaga lume.
O Părinte Ceresc, în dorința noastră de a fi pe
placul Tău, te rugăm cu smerenie, ca să topești
toate inimile împietrite și încătușate, astfel încât
să ne reunim cu Iubirea Ta Perfectă. Astfel ne
rugăm, prin mijlocirea lui Isus Cristos, Domnul
Nostru, Cu toții: Amin.
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13. Concluzie – Adunarea
Sfânta Treime – Tatăl, Fiul și Sfantul Duh, în
comuniune cu Inima Imaculată a Sfintei Maria,
care este Doamna noastră Inconjurată de Soare
și cu toate rugăciunile Sfinților și Îngerilor Tăi,
Îți oferim cu pioșenie cel mai Prețios Sânge,
Trup, Suflet, Dumnezeire și Suferința Fiului
Tău Preaiubit, Domnul nostru Isus Cristos de
Nazaret, mereu prezent în Sfintele Daruri și în
toate liturghiile, care se ridică către tine în toate
formele de rugăciune Creștină, oferite Ție de-a
lungul timpului de către omenire.
Cu toții: în trecut, în prezent și în viitor.
Care sunt unite cu toate acțiunile, viețile și
meritele tuturor apostolilor, profeților, martirilor și
sfinților Tăi și a acțiunilor caritabile, de supușenie
către Sfântul Spirit și a gândurilor pioase către
tine, pe care le ținem în adâncul inimilor noastre.
Cu toții: în trecut, în prezent și în viitor.
Cu încrederea și dragostea copiilor Tăi,
care Te preamăresc în rugăciuni, uniți cu serviciile
divine din Țara și din lume, pentru că, O Părinte
Ceresc, facem acestea „în memoria Ta,” în unire cu
toate binecuvântările care fac parte din Cuvântul
Tău și prin urmarea Sfintelor Tale Porunci.
Cu toții: în trecut, în prezent și în viitor.
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Ridicați prin dedicarea universală a
vieților și a faptelor noastre globale Ție, cât și a
tuturor suferințelor omenirii de-a lungul istoriei,
atât pricinuite de noi, cât și de către satana și
a agenților săi pe pământ, atât mortale, cât și
spirituale, în special cele pricinuite ca persecuție
pentru credința si dragostea noastră fața de Tine,
Iubit Părinte.
Cu toții: în trecut, în prezent și în viitor.
Să fie adunate împreună cu toate faptele
bune creștinești de-a lungul istoriei și dedicate
cu pioșenie Tie, mereu și mereu, prin spațiu și
timp, ca vindecare față de insultele, sacrilegiile,
indiferențele, batjocura, umilințele și idolatriile cu
care Tu, Tată Atotputernic, ești ofensat.
Cu toții: în trecut, în prezent și în viitor.
O, Iubite Părinte, te rugăm cu smerenie, prin
intermediul infinitei dragoste a Inimii Sacre a
Lui Cristos, și a Inimii Pure ale Sfintei Fecioare
Maria, Cea care este Înconjurată de Soare, ca
Sfântul Spirit să spargă toate formele de robie ale
oamenilor, să convertească pe păcătoși, să purifice
toate sufletele întinate, să convertească toate
inimile și mințile, ca să cinstească și să respecte
darul vieții, în toate stadiile sale și să înfrângă
cu distrugere totală, toate acțiunile și puterile lui
satana și ale agenților săi, văzuți și nevăzuți, din
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toată lumea și de-a lungul timpului.
Cu toții: în trecut, în prezent și în viitor.
Fiind conștienți că nu există pace fără milă,
ajută-ne ca să fim milostivi unul către altul, așa
cum Tu ai fost milostiv față de noi, astfel încât Tu,
să fi bucuros. Doamne Sfinte deschide inimile și
mințile oamenilor către vocațiile preoțești și ca să
se reunească Biserica Ta în lume. Permite, Părinte
Ceresc, prin darul Sfântului Tău spirit, și prin
mijlocirea Sfinților și Îngerilor tăi, ca să împlinim
Dorința Ta.
Cu toții: în trecut, în prezent și în viitor.
Mulțumim, Doamne Atotputernic, pentru
toate dățile când ne-ai protejat și binecuvântat,
cu sau fără știința noastră, astfel încât să putem
continua rugăciunile noastre față de Tine, și ca să
putem, cu ajutorul Sfântului Spirit, ca să ajutăm
în propagarea Milei și a Adevarului Tău în timp și
spațiu, pe pământ.
Cu toții: în trecut, în prezent și în viitor.
Privește Sfânta Treime, cum dușmanii Tăi
tremura înaintea Ta, pentru că ai împuternicit cu
Autoritatea Dumnezeiască Mielul divin, astfel
încât El, să poată, fără obstacole și restricții, să
doteze pe Doamna Noastră Înconjurată de Soare și
pe copilul Ei, cu puterea de a stârpi capul vechiului
șarpe și a agenților săi, printr-o singură lovitură
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mortală, prin toate portalele, dimensiunile, spațiu
și timp. Doamne Isuse Cristoase, vino din nou în
măreția și Gloria lui Dumnezeu, Tatăl nostru.
Cu toții: în trecut, în prezent și în viitor.
Dă-ne Doamne Dumnezeule, virtuțile
tuturor sfinților și îngerilor Tăi, și mărește puterea
lor de mii de ori, astfel încât ei și noi să putem
să servim Dorința Ta, să ajutăm Copiii Tăi și să
protejăm Biserica Ta pe pământ.
Cu toții: în trecut, în prezent și în viitor.
Toată mărirea, onoarea, dragostea și Gloria
Ție, Doamne – Părintele Ceresc Atotputernic,
Care a făcut pe om în imaginea Sa, și care a țesut
fiecare fir din întreaga lume și Al cărui Fiu va
veni din nou ca să judece viii și morții, a Cărui
Împărăție este fără de sfârșit.
Cu toții: în trecut, în prezent și în viitor.
Vino, Sfinte Spirit al lui Dumnezeu, Cu
toții: și rămai cu noi pentru totdeauna.
Fața Cea Mai Iubită a lui Cristos, Cu toții:
uită-te la noi cu mila și iertare.
Inima Cea Mai Iubită a lui Isus, Cu toții:
bate și trăiește in noi.
Sângele Cel Mai De Preț a lui Cristos Isus,
Cu toții: scoate petele păcatului din noi.
Patimile Sfinte ale Lui Cristos, Cu toții: dăne putere în slăbiciunile noastre.
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Inima Sfântă a Maicii Domnului, Cu toții:
roagă-te pentru noi.
Doamna Noastră Înconjutată de Soare, Cu
toții: roagă-te pentru noi.
Sfânta Marie de la Caraiman
Cu toții: roagă-te pentru noi și DaciaRomania, Grădina Ta.
Sfânta Marie de la Bisericani
Cu toții: roagă-te pentru noi și DaciaRomania, Grădina Ta.
Sfântă Marie de la Șeuca
Cu toții: roagă-te pentru noi și DaciaRomania, Grădina Ta.
Sfântule Apostol Andrei, Cu toții: roagă-te
pentru noi,
Sfântule Ștefan Cel Mare și Sfânt, Cu toții:
roagă-te pentru noi.
Sfinților Martiri Brâncoveanu Cu toții:
rugați-vă pentru noi.
Părintele Arsenie Boca, Cu toții: roagă-te
pentru noi.
Sfinte Ioan Românul, Cu toții: roagă-te
pentru noi.
Fericite Ieremia Valahul, Cu toții: roagă-te
pentru noi.
Fericitul Vladimir Ghica, Cu toții: roagă-te
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pentru noi
Fericita Maica Tereza, Cu toții: roagă-te
pentru noi.
Toți sfinții și martirii daco-romani, Cu toții:
rugați-vă pentru noi.
Sfinții Arhangheli – Sfântul Mihai, Sfântul
Gabriel și Sfântul Rafael, Cu toții: Protejați-ne în
lupte.
Toți sfinții și îngerii, Cu toții: rugați-vă cu
noi, rugați-vă cu noi acum.
În numele Atotputernicului Dumnezeu
[facem semnul Crucii], Cu toții: Tatăl, Fiul și
Sfântul Spirit, în vecii vecilor, Amin.

