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„Cine cântă, se roagă de două ori!” (Sfântul Augustin)

M uzica liturgică trebuie să îi conducă pe creștini la unirea cu Cristos pre-
zent în tainele mântuitoare care se celebrează.

Muzica în liturgie nu este doar un accesoriu menit să provoace emoții estetice. Este 
parte necesară și integrantă a liturgiei, e un semn de natură sacramentală, ca și celelalte 
semne sacramentale: cuvinte, gesturi, mișcări, icoane, prin care se înfăptuiește sfințirea 
noastră, adică mântuirea, înfăptuită de Cristos. De aici, marea demnitate și valoarea ines-
timabilă a cântului liturgic: este vehicul al mântuirii divine.

Încă de la întemeierea sa, parohia Adormirea Maicii Domnului a dedicat o atenție 
deosebită muzicii din cadrul celebrărilor liturgice.

De-a lungul timpului, s-a abordat  un repertoriu religios care aparține marii muzici 
sacre (gregoriană, polifonică, corală, instrumentală) și totodată s-a realizat o permanentă 
implicare în cântările liturgice a poporului lui Dumnezeu, în special duminica și în zilele 
de sărbătoare.

Din reglementările Conciliului Vatican II – Instrucțiunea Musicam sacram – despre 
muzică în liturghie – (Sacrosanctum Concilium 1963), cităm:

„Acțiunea liturgică îmbracă o formă mai nobilă când este celebrată cu cântări, cu 
slujitori de diferite grade care își îndeplinesc fiecare funcția proprie și cu participarea 
poporului. Într-adevăr, în această formă de celebrare rugăciunea dobândește o expresie 
plină de bucurie, misterul liturgiei și natura ei ierarhică și comunitară sunt arătate mai 
clar, unirea inimilor este făcută mai profundă de unirea glasurilor, sufletele se înalță mai 
ușor la cele cerești prin mijlocirea strălucirii sacrului și întreaga celebrare prefigurează mai 
clar liturgia ce se desfășoară în Ierusalimul ceresc.”

De asemenea, se dorește să se acorde mai multă solemnitate prin cântări și acelor 
celebrări cărora Liturgia le atribuie o importanță deosebită în cursul anului liturgic. Dar 
în mod cu totul deosebit să se acorde solemnitatea cuvenită ceremoniilor sacre, care, prin 
celebrarea misterului pascal, îi îndreaptă pe credincioși spre însuși centrul anului liturgic 
și al întregii Liturgii.

Același conciliu dorește să se sporească înainte de toate studiul și uzul cântului 
gregorian care, prin caracteristicile sale, este o bază importantă în educația muzicii sacre: 
„Cântul gregorian, fiind propriu liturgiei romane, să ocupe, în condiții egale, primul loc.”

Așadar, ancorați fiind în rădăcinile latine ale muzicii sacre, vom încerca să ne unim 
glasurile pentru adorarea lui Dumnezeu, ținând cont că aparținem Bisericii universale.

Sfântul Benedict spunea: „Să ne gândim cum ar trebui să ne purtăm în prezența 
lui Dumnezeu și a îngerilor săi… în așa fel încât mințile noastre să fie în concordanță cu 
glasurile noastre” (19, 6-7).

Fie ca această broșură să ne poarte cu credință și pietate pe itinerariul spiritual al 
timpului de peste an, pentru a ajunge la adevăratul scop al muzicii liturgice care este slava 
lui Dumnezeu și sfințirea credincioșilor.

gloria tibi, domine!
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ÎNCEPUTUL SFINTEI LITURGHII

01 ASTĂZI ESTE SĂRBĂTOARE

1. Astăzi este sărbătoare, Ziua Sfântă! 
Să mergem cu toţii, cu drag ne aşteaptă Domnul. 
Să mergem cu toţii, în casa Domnului.

2. Ca o singură familie unită, 
Suntem un popor sfânt, c-o singură credinţă, 
Suntem un popor sfânt, poporul Domnului.

3. Însuşi Domnul ne vorbeşte cu iubire; 
Cuvintele Lui sunt lumină pentru viaţă; 
Cuvintele Lui ne conduc spre paradis.

4. Pâinea vieţii pe altar ni se oferă, 
E pâinea cerească, e Trupul lui Cristos, 
E pâinea cerească cu ea ne-mpărtăşim.

02 CÂND MĂ TREZESC ÎN ZORII ZILEI

1. Când mă trezesc în zorii zilei, 
Isuse bune, te salut 
Și-n orice zbucium şi durere 
Te rog să-mi fii puternic scut.

2. Spre tine ochii mei se-ndreaptă, 
Tu eşti ocean de mângâieri; 
Reverşi din cer noian de haruri 
Și-n schimbul lor iubire ceri.

3. Îţi dau întreaga mea fiinţă, 
Să-ţi aparţină ne-ncetat; 
Ajută-mă să merg spre bine, 
Insuflă-mi groază de păcat.

4. Nimic nu vreau să mă despartă 
De tine, blând Mântuitor; 
Cu tine vreau să fiu de-a pururi, 
La pieptul tău doresc să mor.

5. Această zi şi-ntreaga-mi viaţă 
Cu drag eu ţi le consfinţesc; 
Prin orice gând, cuvânt şi faptă, 
Vreau să-ţi arăt cât te iubesc.

6. Sub paza-ţi binevoitoare 
Încredinţez pe toţi ai mei; 
Tu fă ca vina şi păcatul 
Să nu se-apropie de ei.
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7. Și-acum, te rog, binecuvântă 
Pe sluga ta cu harul sfânt, 
Ca să-ţi slujesc fără-ncetare 
Cât voi mai fi pe-acest pământ.

03 CÂND SEARA IARĂŞI SE COBOARĂ

1. Când seara iarăşi se coboară, 
Cu Tine vreau să mă-ntâlnesc, 
Ca să-Ţi mărturisesc iubirea, 
Isuse, Domnul meu ceresc.

2. Și azi, în zorii dimineţii, 
Eu ţie m-am încredinţat, 
Iar mâna-ţi plină de-ndurare 
Cu drag m-a binecuvântat.

3. De aceea caldă mulţumire 
Vin să-Ţi aduc prin al meu cânt, 
Cerându-Ţi ca şi noaptea aceasta 
Să mă-nsoţeşti cu harul sfânt.

4. Deplâng cu lacrimi de durere 
Tot ce-am greşit în astă zi; 
O, dă-mi iertare şi putere 
Ca veşnic să Te pot iubi.

5. Și Te mai rog să-i iei în pază 
Pe cei pe care îi iubesc 
Și să-i păstrezi cu bunătate 
Sub scutul Tău dumnezeiesc.

6. Iar mie, dă-mi spre ocrotire 
Un înger sfânt trimis ceresc, 
Ca sub a lui aripă sfântă, 
În pace să mă odihnesc.

7. Și de voieşti în astă noapte 
Al vieţii fir a ne curma, 
Eu bucuros mă duc la Tine, 
Slăvită fie voia Ta!

04 CERESCULE PĂRINTE

1. Cerescule Părinte, în spirit de credință, 
Pătrunşi de umilință, l-altarul tău venim. 
Ți-aducem ispăşire şi caldă mulțumire 
Prin Jertfa de iubire pe care-o oferim.
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2. Tu eşti preabunul Tată şi-n veşnică mărire 
A cerului oştire îți cântă ne-ncetat; 
Cu ea şi noi ți-aducem, prin rugă şi cântare, 
O jertfă de-nchinare, Stăpâne adorat!

05 COBOARĂ DIN CERURI, O, DUHULE SFÂNT

1. Coboară din ceruri, o, Duhule Sfânt, 
Biserica-ntreagă te-aşteaptă, 
Ca răul să fie înfrânt, 
Pe-a binelui cale ne-ndreaptă.

Ref.: Coboară, coboară din ceruri, o, Duhule Sfânt!

2. Coboară din ceruri, o, Duhule Sfânt, 
Ajută-i pe toţi să cunoască 
Al lor singur ţel pe pământ, 
S-ajungă în slava cerească.

3. Coboară din ceruri, o, Duhule Sfânt, 
Pe toţi prin iubire ne-adună, 
Sporeşte-al credinţei avânt, 
Fii far luminos în furtună.

4. Coboară din ceruri, o, Duhule Sfânt, 
Ca-n lumea cuprinsă de ură, 
Să fim toţi un suflet şi-un gând, 
Pătrunşi de-a iubirii căldură.

5. Coboară din ceruri, o, Duhule Sfânt, 
Înlătură tot ce nu-ţi place, 
Să fie pe-ntregul pământ 
Voinţă de bine şi pace.
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06 DIN CER COBOARĂ, DUH PREASFINTE

1. Din cer coboară, Duh Preasfinte, 
Căci noi din suflet te dorim. 
Înflăcărează a noastre inimi, 
Ca plini de dragoste să fim.

Ref.: Revarsă acum asupra noastră, 
O, Duhule mângâietor, 
Lumina ta dumnezeiască 
Şi harul tău întăritor.

2. Purcezi din Tatăl şi din Fiul, 
Din veşnicie preaslăvit, 
Persoană sfântă a Treimii, 
Eşti Dumnezeu nemărginit.

3. Eşti veşnic şi atotputernic, 
Eşti Dumnezeu adevărat, 
Egal cu Tatăl şi cu Fiul, 
De firea-ntreagă adorat.

4. În limbi de foc şi vuiet mare, 
În ziua de Rusalii vii 
Asupra celor din Cenacol, 
Lumină, sprijin să le fii.

5. Împarţi tărie tuturora, 
Și-atâtea suflete sfinţeşti; 
Pe cei ce vor să ajungă-n ceruri 
Tu însuţi îi călăuzeşti.

07 DOMNUL NE CHEAMĂ

Ref.: Domnul ne cheamă la sărbătoare, 
Masă a pregătit pentru noi, 
El ne aşteaptă cu bucurie, 
Cu noi să-mpartă viaţa sa.

1. Uită de toate, las’ orice grijă, 
Orice problemă te-ar frământa, 
Domnul te-aşteaptă cu nerăbdare, 
Vrea să-ţi ofere iubirea sa.

2. Ca şi în iesle, ca şi pe cruce 
El e prezent acum pe altar, 
Vino, te-aşteaptă la sărbătoare, 
Cu Trupul său te va hrăni.
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3. El va ierta greşelile tale 
Va înţelege de ce-ai căzut, 
El a venit s-aducă în lume 
Dragostea, pacea, iubirea sa!

08 DUHULE SFINTE, LUMINĂ LINĂ

1. Duhule Sfinte, Lumină lină, al vieţii noastre dăruitor, 
Vino din ceruri, dă-ne lumină şi fii-ne astăzi Mângâietor. 
Am pierdut calea cea bună, dreaptă, şi-ntru păcate ne-am cufundat. 
Vino, Stăpâne, toţi te aşteaptă ca şi pe-un soare prealuminat.

2. Toţi suspinăm şi gemem sub patimi, plângem în chinuri şi în dureri, 
Vino, Preasfinte, strigăm cu lacrimi, dă-ne tărie în strâmtorări. 
Lumea-i cuprinsă de-o oarbă ură şi iadul fierbe îngrozitor, 
Duhule Sfinte, de noi te-ndură, vino şi fii-ne întăritor.

3. Duhule Sfinte, Lumina lină, spre ceruri zboară al nostru dor, 
Vino în lumea de zbucium plină şi fii al nostru ocrotitor. 
Multe ispite ne înconjoară, mii de necazuri ne copleşesc, 
Vino, Preasfinte, la noi coboară, fii-ne scăpare şi scut ceresc.

09 DUHULE SFINTE, VINO LA NOI

Ref.: Duhule Sfinte, vino la noi, 
Vino, coboară, Duh mângâietor.

1. O, Duhule Sfânt, Creator, 
Din cer coboară peste noi, 
Revarsă harul sfinţitor, 
Transformă-ne-n fiinţe noi.

2. Tu eşti numit Mângâietor 
Și darul Domnului Preasfânt, 
Iubire, foc şi viu izvor 
Și alinare pe pământ.

3. Trimis de Tatăl iubitor, 
Tu şapte daruri împărțeşti, 
Cu-alesul dar al limbilor, 
Pe cine vrei îl copleşeşti.

4. Aprinde-n simţuri vii lumini, 
Ca dragostea să-şi facă loc. 
Ai neputinţei noastre spini 
Să-i arzi în al iubirii foc.
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5. Alungă grabnic pe duşman, 
Să fie pace între noi. 
Condu-ne sigur la liman, 
Feriţi de-al relelor puhoi.

6. Pe Tatăl fă-ni-L cunoscut, 
La fel pe Fiul Său iubit, 
Tu, care fără început, 
Din ei purcezi necontenit.

7. Să fie Tatăl preamărit, 
Precum în cer şi pe pământ, 
La fel şi Fiul Său iubit, 
De-asemenea şi Duhul Sfânt.

10 DUMNEZEULE PREASFÂNT

1. Dumnezeule preasfânt, preamărim a ta iubire, 
Te slăvim cu-al nostru cânt şi-ţi aducem mulţumire. 
Fii de-a pururi lăudat că de noi te-ai îndurat.

2. Îngerii din înălţimi cântă cu înflăcărare, 
Heruvimi şi serafimi te slăvesc cu-a lor cântare; 
Noi cu ei azi ne unim şi-ntr-un glas te preamărim.

3. Te rugăm, Părinte Sfânt, dă-ne spirit de credinţă 
Să urmăm al tău cuvânt, să-mplinim a ta voinţă; 
Și cu ajutorul tău să-l învingem pe cel rău.

11 E ZI DE SĂRBĂTOARE

1. E zi de sărbătoare, e ziua Domnului. 
Ne strângem mic şi mare, toţi la altarul lui.

Ref.: Doamne-ţi mulţumim şi te preamărim; 
Tu dă-ne tuturor, iertare şi ajutor!

2. Cântăm cu-nsufleţire preabunului Isus; 
I-aducem preamărire, cu îngerii de sus.

3. Noi credem, Doamne-n tine, al lumii creator, 
A cărui mână ţine pe-orice vieţuitor.
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12 IATĂ-NE, DOAMNE

Ref.: Iată-ne, Doamne, cu-nflăcărare, 
Răspundem astăzi la-a ta chemare, 
Iubirea-ţi sfântă pe toţi ne-adună, 
Ca împreună mărire să-Ţi dăm.

(în timp ce strofele se recită liber, fără melodie, 
orga sau un cor mut fredonează în surdină)

1. Tu, Doamne, ai spus: 
„Unde doi sau trei se adună în numele meu, 
Acolo sunt şi eu în mijlocul lor“. 
Iată-ne gata să Te ascultăm 
Și să cântăm bucuria de a fi cu Tine.

2. Doamne, tu vrei binele tuturor; 
În chip deosebit îi iubeşti pe copii, pe tineri şi pe cei care suferă. 
Pentru ei şi pentru toţi te rugăm: 
Doamne, vino la noi!

3. Te rugăm, Doamne, să reverşi harul Tău 
Asupra acestei comunităţi, 
Asupra ţării noastre şi asupra lumii întregi. 
Însoţeşte-ne pretutindeni 
Cu pacea şi binecuvântarea Ta.

13 ÎN FAŢA TA, DOAMNE

1. În faţa ta, Doamne, ne adunăm 
Să-ţi dăm preamărire şi să ne-nchinăm. 
În zbuciumul vieţii de noi milă ai, 
Condu-ne, Isuse, pe drumul spre Rai.

2. Când, plini de păcate, îngenunchem, 
O, Doamne, la tine scăpare avem; 
În focul ispitei nu ne părăsi, 
Întinde-a ta mână spre-a ne ocroti.
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14 LĂUDAT SĂ FII, PĂRINTE

1. Lăudat să fii, Părinte, Fiul tău fie iubit, 
Care frate-n lupta vieţii să ne fie a voit. 
Slavă ţie, Duh Preasfinte, ce purcezi din amândoi: 
Trei Persoane, un Domn singur, ce veghează peste noi.

2. Ca să stăm cu vrednicie, Doamne, lâng-al tău altar, 
Inimile ni le-aprinde de-al iubirii viu focar. 
Prin a dragostei putere, numai Tu ne poţi uni, 
Tu ne-ajută să fim vrednici veşnic a te preamări.

3. De-a păcatului prihană, spală-ne în mila ta 
Și la dreapta-ţi judecată, Doamne, nu ne condamna. 
În iubirea ta cea mare, sus în cer să ne primeşti, 
Ca în slava ta cerească, veşnic să ne fericeşti.

15 LUMEA-NTREAGĂ

1. Lumea-ntreagă să se înfrăţească 
Și să cânte Tatălui ceresc; 
Care-n dragostea lui părintească 
Cheamă azi tot neamul omenesc. 
Fraţi creştini, veniţi cu mic cu mare, 
Preamăriţi-l toţi pe Dumnezeu. 
El e plin de milă şi-ndurare, 
Și v-aşteaptă la altarul său.

2. Dă-ne, Doamne, pace şi iertare, 
Pace între oameni pe pământ, 
Ca aprinşi de-o sfântă-nflăcărare, 
Să-ţi slujim în faptă şi cuvânt. 
Să-nălţăm de-a pururi preamărire 
Celui care-i veşnic împărat; 
Să-i aducem caldă mulţumire 
Pentru toate câte ni le-a dat.

16 SĂ MERGEM CU TOŢII 

Ref.: Să mergem cu toţii la muntele Domnului; 
Mărire s-aducem în numele lui.

1. Cu toţii să-l preamărim pe cel ce ne-ocroteşte; 
Să îl sărbătorim; el e mântuitor.

2. În mâna lui e totul: pământ, şi cer, şi foc. 
El este creatorul, cunoaşte orice loc.
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3. Veniţi să-l adorăm, suntem poporul lui. 
Suntem călăuziţi de mâna Domnului.

4. Deschideţi inima, cuvântul său e viaţă. 
Primiţi iubirea sa cea fără de sfârşit.

17 VENIM, CERESC PĂRINTE

1. Venim, ceresc Părinte, la sfântul tău altar, 
Să-ţi punem înainte un sfânt şi vrednic dar. 
E taina minunată de Fiul tău lăsată, 
E jertfa nepătată adusă pe Calvar.

2. Prin Sfânta Liturghie, noi, Doamne, îţi mulţumim 
Cu mare bucurie, pe tine te cinstim; 
În mila ta cea mare, prin jertfa de-mpăcare 
Tu dă-ne cu-ndurare tot harul ce-l dorim.

18 VENIŢI CU TOŢI LA DOMNUL

Ref.: Veniţi cu toţi la Domnul, veniţi cu bucurie, 
Să-l preamărim pe Tatăl, al nostru creator.

1. O, pământule, aclamă-l pe Domnul, 
Slujiţi-l pe Domnul cu veselie, 
Veniţi în faţa lui cu cântece de bucurie.

2. Cântaţi Domnului cântare nouă, 
Cântaţi Domnului toţi locuitorii pământului, 
Binecuvântaţi numele lui.

3. Vestiţi din zi în zi mântuirea lui, 
Vestiţi între neamuri slava lui, 
Căci Domnul e mare şi vrednic de laudă.

4. Să se veselească cerurile, 
Marea să murmure numele lui, 
Să se bucure câmpiile şi toate cele ce sunt în ele.
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19 VENIŢI, FRAŢI CREŞTINI

1. Veniţi, fraţi creştini, cu iubire, uniţi-vă-n rugă şi cânt, 
La jertfa pe care-o aduce, Cristos, Mielul vrednic şi sfânt!

Ref.: Treimei Sfinte să-i dăm slavă, 
Prin jertfa-n care celebrăm, 
A Domnului tainică moarte 
Şi-a lui înviere-o cântăm.

2. Prin jertfa cea mare şi sfântă, preabunul şi blândul Isus 
Ne-aduce din cer mântuire şi har de la Tatăl de sus.

3. Noi credem şi toată nădejdea o punem în Domnul cel sfânt, 
Pe El să-L cinstească-mpreună şi cerul şi-ntregul pământ.

20 VINO, DUHULE SFINTE

Ref.: Vino, Duhule Sfinte, 
Peste noi revarsă darurile tale.

1. Tu eşti Duhul iubirii sfinte, 
Ce purcezi dintr-un bun părinte 
Și din Fiul veşnic adorat.

2. Raza-ţi sfântă din cer venită, 
Inimi multe la har invită 
Ca să aibă viaţă în Cristos.

3. Unde tu eşti primit cu-ardoare 
Omul vechi şi lumesc dispare 
Și se plămădeşte omul nou.

4. Tu ne dai nouă alinare 
Când suntem puşi la încercare, 
Și ni-i viaţa de nesuferit.

5. Când furtuna-mprejur vuieşte, 
Tu eşti cel care ne-ntăreşte 
Și ne duce sigur la liman.

6. Varsă-n noi ne-ncetat lumină, 
Fă-ne fruntea mereu senină 
Prin iubirea ta de negrăit.
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PSALMI

21 AVE MARIA

Ref.: Ave Maria, ave Maria!

1. Lăudaţi, slujitori ai Domnului, 
Lăudaţi numele Domnului, 
Fie numele Domnului binecuvântat, 
De acum şi până-n veac.

2. De la răsăritul până la apusul soarelui, 
Fie numele Domnului binecuvântat. 
Domnul stăpâneşte peste toate neamurile, 
Slava lui este mai presus de ceruri.

3. Cine este ca Domnul Dumnezeul nostru 
Care locuieşte atât de sus 
Și îşi pleacă privirea să vadă 
Ce se petrece în cer şi pe pământ?

4. El ridică pe cel slab din ţărână, 
Îl înalţă din cenuşă pe cel sărac, 
Ca să-l aşeze printre cei mari 
Printre mai-marii poporului său. 

22 DOMNUL E PĂSTORUL MEU

Ref.: Domnul e păstorul meu, Domnul e păstorul meu, 
Domnul mă iubeşte, nimic nu-mi lipseşte, 
Domnul e păstorul meu.

1. Domnul este păstorul meu şi nu voi duce lipsă de nimic, 
El mă paşte în păşuni verzi şi mă duce la ape de odihnă, 
Îmi înviorează sufletul.
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2. Mă povăţuieşte pe cărări drepte din pricina numelui său. 
Chiar dacă ar fi să umblu prin valea morţii nu mă tem de nici un rău. 
Căci tu eşti cu mine, toiagul şi nuiaua ta mă mângâie.

3. Tu îmi întinzi masă în faţa potrivnicilor mei, 
Îmi ungi capul cu untdelemn 
Și paharul meu este plin de se revarsă.

4. Da, fericirea şi îndurarea mă vor însoţi în toate zilele vieţii mele, 
Și voi locui în casa Domnului 
Până la sfârşitul zilelor mele.

5. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh 
Precum era la început şi acum şi pururea 
Și în vecii vecilor. Amin.

23 INIMA MEA TRESALTĂ

Ref.: Inima mea tresaltă, 
Tresaltă de bucurie 
În Dumnezeu, Mântuitorul meu.

1. Căci a privit la smerenia slujitoarei sale, 
Iată, de acum toate popoarele mă vor numi fericită.

2. Căci mi-a făcut lucruri mari cel Atotputernic 
Și numele lui e sfânt.

3. Milostivirea lui rămâne din neam în neam 
Peste cei ce se tem de el.

4. A arătat puterea braţului său, 
I-a risipit pe cei mândri în cugetul inimii lor.

5. I-a dat jos de pe tron pe cei puternici 
Și i-a înălţat pe cei smeriţi.

6. Pe cei flămânzi i-a copleşit cu bunuri, 
Iar pe cei bogaţi i-a lăsat cu mâinile goale.
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7. L-a sprijinit pe Israel, slujitorul său, 
Amintindu-şi de îndurarea sa.

8. După cum a promis părinţilor noştri, 
Lui Abraham şi urmaşlor lui în veci.

9. Slavă Tatălui, şi Fiului, şi Sfântului Duh, 
Precum era la început, şi acum, şi pururea, şi în vecii vecilor. Amin.

24 ÎNTREGUL UNIVERS

Ref.: Întregul univers pe Dumnezeu îl preamăreşte, 
Întregul univers despre slava lui vorbeşte.

1. Cerul vorbeşte despre slava lui Dumnezeu 
Și firmamentul vesteşte lucrarea mâinilor Domnului.

2. Ziua dă de ştire acest lucru altei zile, 
Iar noaptea îl destăinuie nopţii următoare.

3. Nu e vorbire, nu sunt cuvinte, 
Nu e un glas care să se poată auzi.

4. Totuşi este o solie care străbate tot pământul, 
O veste care ajunge la marginile lumii.

5. A pregătit în ceruri lăcaş pentru soare, 
Ca un mire care iese din camera sa nupţială 
Și porneşte ca un erou pe drumul său.

6. Răsare la un capăt al cerului şi îşi isprăveşte drumul la celălalt capăt, 
Nimic nu poate scăpa de căldura lui.

7. Legea Domnului este desăvârşită, înviorează sufletul; 
Mărturia Domnului este adevărată, îl face înţelept pe cel neştiutor.

8. Orânduirile Domnului sunt drepte, bucurie pentru inimi; 
Poruncile Domnului sunt clare, ca lumina ochilor.

9. Frica Domnului e curată, ţine pe vecie, 
Judecăţile Domnului sunt adevărate, toate sunt drepte.
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10. Ele sunt mai preţioase decât aurul şi decât toate pietrele scumpe, 
Mai dulci decât mierea şi decât sucul din faguri.

11. Astfel, slujitorul tău primeşte învăţătura de la ele, 
Pentru cel ce le păzeşte răsplata este mare.

12. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, 
Precum era la început şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

25 SUFLETUL MEU E ÎNSETAT

Ref.: Sufletul meu e însetat de tine, 
Doamne, Dumnezeul meu.

1. Dumnezeule, tu eşti Dumnezeul meu, pe tine te caut, 
După tine însetează sufletul meu, ca un pământ uscat şi fără apă.

2. Mă gândesc la tine în sanctuarul tău, 
Ca să văd puterea şi măreţia ta.

3. Fiindcă bunăvoinţa ta preţuieste mai mult decât viaţa, 
De aceea, buzele mele te laudă.

4. Te voi binecuvînta toată viaţa mea 
Și voi ridica mâinile mele invocând numele tău.

5. Sufletul meu se desfătează ca de un ospăţ ales 
Și gura mea te laudă cu bucuria pe buze.

6. Mă gândesc la tine în timpul nopţii, 
Ore în şir continuu să-ţi vorbesc.

7. Tu eşti ajutorul meu, 
La umbra aripilor tale tresar de bucurie.

8. Mă ataşez de tine cu tot sufletul 
Și braţul tău mă ocroteşte.
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26 TU, DOAMNE, 
EŞTI PARTEA MEA DE MOŞTENIRE

Ref.: Tu, Doamne, eşti partea mea de moştenire.

1. Păzeşte-mă, Dumnezeule, căci tu eşti speranţa mea, 
Am spus Domnului: „Tu eşti Dumnezeul meu!

2. Domnul este partea mea de moştenire şi cupa mea cu sorţi, 
Tu eşti acela care ai în mână viaţa mea!

3. Îl am mereu în faţa ochior pe Domnul, 
Dacă el este la dreapta mea, eu nu mă clatin.

4. Tu îmi vei arăta cărarea vieţii, 
În faţa ta sunt bucurii nespuse şi fericire veşnică.”

27 VOI SCHIMBA

Ref.: Voi schimba inima voastră, 
Voi trimite între voi 
Un duh nou dumnezeiesc.

1. Vă voi scoate dintre neamuri, 
Vă voi aduna de pretutindeni, 
Vă voi duce-n ţara voastră.

2. Eu vă voi elibera 
De tot păcatul vostru, 
De toţi duşmanii voştri.

3. În ţara ce v-am dat-o, 
Vă voi fi eu Dumnezeu, 
Iar voi poporul meu!
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OFERTORIU

28 CÂND DOMNUL E CU NOI

Ref.: Când Domnul e cu noi, cine e-mpotriva noastră? 
Când Domnul e cu noi, cine poate sta-mpotrivă?

1. N-ar putea să ne despartă de iubirea lui Cristos 
Nici foamea, nici sabia, nici necazul ori durerea.

2. Dacă Tatăl nu l-a cruțat pe unicul său Fiu, 
Cum ar putea să ne refuze vreo altă rugăminte.

3. Acum, la dreapta Tatălui, Cristos se roagă pentru noi; 
Urmând cuvântul său, până şi moartea o vom învinge.

29 CÂT DE MINUNAT E DOMNUL

Ref.: Cât de minunat e Domnul! 
Toată inima mea să cânte 
Cât de minunat e Domnul!

1. În splendoarea luminii tale 
Cât de mare eşti şi sfânt, 
Te adoră sufletul meu.

2. Îmi dai spiritul iubirii 
Ce mă face ca un templu 
Să trăiesc din viața ta.

3. Dumnezeul speranței mele, 
Toată-ncrederea-n tine mi-am pus, 
Viața-ntreagă mi-ai schimbat.

4. Fii slăvită, o, Marie, 
Căci prin umilința ta 
L-ai născut pe Dumnezeu.

5. Preamărit să fie Cuvântul 
Cu-al său nume de mărire 
Pentru c-a venit în lume.

6. Fie lăudat, slujit, 
Binecuvântat în veci, 
Înălțat şi preamărit.

7. Toată cinstea şi mărirea 
Dumnezeului nostru preasfânt 
Pentru toată veşnicia.
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30 CÂT SUNT PE LUME

1. Cât sunt pe lume, Isuse bune, 
Al tău în viaţă şi-n moarte vreau să fiu.

2. Tu eşti iubirea şi fericirea 
Acelor care doar ţie îţi slujesc.

3. Tu nu permite ca, prin ispite, 
Să mă învingă duşmanul cel viclean.

4. Îmi eşti putere şi mângâiere 
În suferinţă şi-n orice încercări.

5. Doar fapte bune să mă-ncunune, 
Să-mi fii răsplata în viaţa cea de veci.

6. Plin de-ndurare, tu dă-mi iertare, 
Du-mă, Isuse, la tine-n Paradis.

31 CERESC PĂRINTE-ŢI OFERIM

1. Ceresc Părinte-ţi oferim, 
Ca daruri vin şi pâine. 
Prin ele noi te preamărim 
Și-ţi mulţumim, Stăpâne. 
Iertându-ne păcatele 
Ofranda ne-o primeşte 
Și-n mare îndurarea ta 
Cu milă o sfinţeşte.

2. Cu-aceste daruri de pe-altar 
Unim şi-a noastre fapte 
Și ţi le oferim în dar, 
Părinte prea-ndurate. 
Fiinţa-ntreagă noi ţi-o dăm, 
Cu multă bucurie, 
Dorind ca să te lăudăm, 
Acum şi-n veşnicie.

32 CU CREDINȚĂ ŞI IUBIRE

Ref.: Cu credință şi iubire, o, Isuse, venim la tine.

1. Eşti lumină pentru-ntreaga lume, călăuza vieții noastre.

2. Pentru noi tu eşti Viața şi Adevărul, Tu eşti Calea către Tatăl!
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3. Eşti Păstorul cel bun, ce ți-ai dat viața, pentru-a lumii mântuire.

4. Tu eşti Pâinea din cer coborâtă; pâine vie, hrană sfântă!

33 DACĂ DOUĂ MÂINI

1. Dacă două mâini rebele nu te-ar ţine orb mereu, 
Te-ai opri în clipe grele şi, privind cu drag la stele, 
Ai vedea că-i scris pe ele: Dumnezeu!

2. Dacă două mari zăvoare nu te-ar ţine surd mereu 
Ai şopti: ce meşter oare scoate păsări cântătoare? 
Și ţi-ar spune orice floare: Dumnezeu!

3. Dacă marea-nstrăinării nu te-ar ţine mut mereu 
Ai striga în largul zării: cine-i Tatăl îndurării? 
Și ţi-ar spune valul mării: Dumnezeu!

4. Dacă ţi-ai vedea veşmântul care-mbracă vechiul eu, 
Ai umplea de plâns pământul, dar primind cu drag cuvântul 
Vei simţi în piept pe Sfântul Dumnezeu!

34 DACĂ-N VIAŢĂ

Ref.: Dacă-n viaţă, încărcaţi fiind cu bunuri, 
N-am slujit celor săraci, umili si-n chinuri, 
Cum ar putea iubirea lui Cristos să rămână în noi?

1. Ajută-ne Doamne, ca viaţa noastră să fie 
Speranţă, slijire credinţă mai vie.

2. Pâinea şi vinul pe altar prezentate 
Sunt semnul unirii noastre cu tine în toate.

3. La sfânta jertfă să te întâlnim pe tine 
Suferind cu cei ce suferă în lume.

4. Sfinţeşte, Doamne, aceste umile daruri 
Și revarsă peste noi belşug de haruri.
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35 DOAMNE, DUPĂ CUM MARIA

1. Doamne, după cum Maria, cea mai sfântă-ntre femei, 
Fiului tău scump ca mamă i-a dat trup din trupul ei, 
Din sudoarea frunţii noastre vin şi pâine-ţi dăruim 
Și cu ele împreună şi pe noi ne oferim.

2. Cum, spre-a ne-mpăca cu tine, Fiul tău s-a întrupat, 
A murit pe lemnul crucii şi din morţi a înviat, 
Și noi vrem, prin sfânta jertfă, cu Isus să ne unim 
Și în orice clipă-a vieţii voia ta s-o împlinim.

3. Cu puterea sa divină Fiul tău a transformat 
Pâinea, vinu-n Trup şi Sânge şi ca hrană ni s-a dat. 
Când aceste sfinte daruri în Cristos se vor schimba, 
Și pe noi Tu ne transformă, fă-ne lui asemenea.

36 DUMNEZEU E IUBIRE

Ref.: Dumnezeu e iubire, Dumnezeu e lumină, 
Dumnezeu e Tatăl nostru.

1. Cel ce iubeşte este născut din Dumnezeu 
Și-l cunoaşte pe Dumnezeu.

2. Cine nu iubeşte nu-l cunoaşte pe Dumnezeu, 
Pentru că Dumnezeu este iubire.

3. Dumnezeu ne-a iubit şi l-a trimis pe Fiul său 
Ca jertfă de ispăşire pentru păcatele noastre.

4. Cine rămâne în iubire, rămâne în Dumnezeu 
Și Dumnezeu rămâne în el.

5. Cine nu iubeşte rămâne în moarte 
Căci nu are viaţa veşnică.

6. Cine săvârşeşte dreptatea 
E născut din Dumnezeu.
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7. Cât de mare este dragostea cu care ne-a copleşit Tatăl: 
Noi ne numim şi suntem copii ai lui Dumnezeu.

8. Dragostea lui Dumnezeu a ajuns la desăvârşire în acela 
Care îi păzeşte cuvântul.

37 IUBESC PE DUMNEZEU

1. Iubesc pe Dumnezeu, căci El e Tatăl meu; 
Un Tată bun şi iubitor; El poartă grijă tuturor! 
De-aceea cânt mereu: iubesc pe Dumnezeu!

2. Iubesc pe Dumnezeu, la bine şi la greu, 
În orice loc, în orice zi, oriunde pe pământ aş fi. 
Deaceea cânt mereu: iubesc pe Dumnezeu!

3. Iubesc pe Dumnezeu, El este ţelul meu; 
Doresc ca toată viaţa mea să fie-un imn în cinstea Sa. 
De-aceea cânt mereu: iubesc pe Dumnezeu!

38 ÎN MÂINILE LUI

Ref.: În mâinile Lui am pus viața mea. 
El singur este stânca mea.

1. Doar El cunoaşte cum sunt eu 
Și ştie orice drum al meu, 
În gândul meu are lăcaş, 
Sunt ocrotit de mâna Lui.

2. Oaspete drag în gândul meu 
Tu cunoşti viața ce o duc, 
Din întuneric m-ai înălțat 
Ca o lumină-n noaptea mea.

3. Zilele mele ți le ofer, 
Căci Tu cunoşti viața mea, 
În bucurie m-ai vizitat 
Lacrima tristă Tu mi-ai şters.
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39 ÎNALȚ SPRE TINE, DOAMNE, MÂNA MEA

Ref.: Înalț spre Tine, Doamne, mâna mea şi-ți ofer Ție lumea, 
Înalț spre Tine, Doamne, inima şi-ți ofer bucuria.

1. Priveşte-ne cu a Ta iubire Doamne, altă scăpare nu e, 
Ca un izvor ce curge lin spre mare, noi suntem mici în fața Ta.

2. Poartă-ne Doamne spre a Ta iubire, suntem săraci fără Tine, 
Milostivirea Ta să-mi schimbe inima, Tu să-mi redai speranța.

40 LUMINA MEA ESTE DOMNUL

Lumina mea este Domnul, aleluia, 
Lumina mea este Domnul, aleluia.

41 O, DOAMNE, AL NOSTRU PĂRINTE

Ref.: O, Doamne, al nostru părinte, 
Stăpân peste cer şi pământ, 
Primeşte cu bunăvoinţă 
Prinosul de slavă şi cânt.

1. Cu rodul de struguri şi grâne, 
Pe care îl punem pe altar, 
Ţi-aducem, slăvite Stăpâne, 
Și toate ale noastre în dar.

2. Uniţi într-un gând, cu iubire, 
O rugă spre tine-nălţăm: 
Să fie spre-a noastră sfinţire, 
Ofranda pe care o închinăm.

3. Pe Tatăl fă-ni-l cunoscut, 
La fel, pe Fiul său iubit; 
Tu, care fără început 
Din ei purcezi necontenit. Amin.
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42 PĂRINTE PREASLĂVIT DIN CER

1. Părinte preaslăvit din cer, 
Primeşte-aceste daruri, 
Prin care vrem să dobândim 
Belşug de sfinte haruri. 
Priveşte, Tată bun, spre noi 
Și nu ne părăsi-n nevoi, 
Când alergăm la tine.

2. Ai tăi suntem, ai tăi vom fi 
În viaţă şi la moarte 
Și pururi te vom sluji, 
Părinte îndurate. 
Noi ţie iar ne dăruim, 
Ai tăi copii dorim să fim 
Acum şi-n veşnicie.

43 PĂRINTE SFÂNT DIN CERURI

1. Părinte Sfânt din ceruri, ţi-aducem pe altar, 
Din truda vieţii noastre, un sfânt şi nobil dar.

2. Transformă-ne ofranda, de pâine şi de vin, 
În sfântul Trup şi Sânge al Mielului divin.

3. Nespusa-ţi îndurare, Stăpâne o slăvim 
Și prin aceste daruri, acum îţi mulţumim.

44 PREAIUBITUL MEU E DOMNUL

1. Preaiubitul meu e Domnul, fără seamăn pe pământ, 
Glasul lui e armonie, farmec e al său cuvânt.

2. Orice drum pe unde trece de miresme-alese-i plin, 
Câmpu-i mai frumos pe-acolo, cerul pare mai senin.

3. Blânda lui înfăţişare plină e de farmec sfânt, 
Mii de primăveri coboară dintr-odată pe pământ.

4. Pentru că Isus e Domnul, Legea-i sfântă o păstrez 
Și pe El întreaga-mi viaţă cu credinţă îl urmez.

5. Preaiubitul meu e Domnul, nimenea asemeni nu-i; 
Ce n-aţi da, de L-aţi cunoaşte, ca să fiţi şi voi ai Lui.
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45 PRIMEŞTE, DOAMNE, ACESTE DARURI

1. Primeşte, Doamne, aceste daruri, 
Daruri în cinstea ta. 
Rodul pământului şi-al muncii noastre, 
Daruri în cinstea ta.

Ref.: Ia-le, Doamne Sfinte, ia-le pe altar, 
Binecuvântează, Doamne-al nostru dar.

2. Pâine şi vin aducem pe-altar, 
Daruri în cinstea ta. 
Se vor schimba în sânge şi trup, 
Daruri în cinstea ta.

3. Primeşte, Doamne, jertfele noastre, 
Daruri în cinstea ta. 
Ele sunt jertfe doar din iubire, 
Daruri în cinstea ta.

46 PRIMEŞTE, DOAMNE, PÂINEA

1. Primeşte, Doamne, pâinea, rod al pământului 
Și vinul rod al viţei şi-al muncii omului. 
Puterea ta divină să schimbe acest prinos 
În hrană sufletească, în trupul lui Cristos.

2. Prin jertfa aceasta sfântă, noi, Doamne-ţi mulţumim. 
Prinos de închinare cu drag îţi oferim. 
Și, cu credinţă vie, îţi cerem toţi în cor: 
Revarsă har şi pace asupra tuturor.
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47 RODUL MUNCII NOASTRE

1. Rodul muncii noastre punem pe altar, 
Doamne, tu transformă-l în izvor de har. 
Plini de credinţă, cu-aceste daruri 
Și viaţa noastră ţi-o închinăm.

2. Totodată, Doamne, noi îţi oferim 
Toată munca noastră, tot ce suferim, 
În bucurie şi în durere 
Uniţi cu tine dorim să fim.

48 SMERIŢI NE-NDREPTĂM

1. Smeriţi ne-ndreptăm către Tatăl de sus, 
Aşa cum doreşte chiar Domnul Isus; 
Cu pâinea şi vinul ce-acum oferim 
Și inima noastră noi o dăruim.

2. Uniţi într-un cuget cu toţii venim, 
Cu vie credinţă pe Domnul cinstim. 
Și-n numele-a toate ce sunt pe pământ 
Îi dăm preamărire Stăpânului Sfânt.

49 UNDE DOI SAU TREI

Unde doi sau trei se adună în numele meu, 
Sunt prezent şi eu în mijlocul lor.

50 VINO, DUHULE PREASFINTE

Ref.: Vino, Duhule Preasfinte, vino la noi, 
Aleluia vom cânta, pe cărările vieţii.

1. Vino, Duhule creator, lumină lină!
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2. Vino şi dă-ne pacea ta şi vom fi liberi!

3. Vino, Tatăl săracilor, revarsă-ţi harul!

51 VINO, TE-AŞTEPTĂM!

Ref.: Vino, te-aşteptăm! Coboară-te! 
Duhule Sfânt, sfinţeşte-ne!

1. Trimite lumina peste noi, 
Întăreşte-ne inima în nevoi.

2. Vindecă-ne rănile cu pacea ta, 
Înalţă-ne inima în bucuria ta.

3. Întăreşte-ne paşii credinţei, 
Aprinde focul speranţei.

4. La noi azi din suflet te chemăm, 
Vrem de-acum înainte să te urmăm.
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ÎMPĂRTĂȘANIE

52 AI VENIT, ISUSE BUNE

1. Ai venit, Isuse bune, sub acoperişul meu, 
Deşi tu ştiai prea bine cât de păcătos sunt eu.

Ref.: Doamne, Dumnezeul meu, vreau să fiu pe veci al tău!

2. Ai venit, Isuse bune, ca un tată preaiubit, 
Care poartă grijă multă de copilul rătăcit.

3. Ai venit, Isuse bune, ca un medic iscusit, 
Ca să vindeci orice boală, să-mi scapi sufletul rănit.

4. Ai venit, Isuse, bune, ca un bun şi blând păstor, 
Să-mi oferi pe drumul vieţii ocrotire şi-ajutor.

5. Copleşit de-a ta iubire, eu cuvinte nu găsesc, 
Pentru marea-ţi bunătate, îndeajuns să-ţi mulţumesc.

53 AŞ VREA

1. Aş vrea să-mi dăruieşti, 
Cu totul inima, 
Căci vreau să iubesc, mereu tot mai mult 
Și pe buni şi pe răi, căci eu sunt Dumnezeu.

Ref.: Isuse, tu ne chemi şi prieteni ne numeşti, 
Ca mesageri ai tăi în lume ne trimiţi.

2. Aş vrea să-mi dăruieşti 
Cu totul gura ta, 
Căci vreau să vestesc Cuvântul divin 
Tuturor pe pământ, pentru a fi mântuiţi.
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3. Aş vrea să-mi dăruieşti 
Cu totul mâinile, 
Căci vreau să împart la toţi trupul meu; 
Pe bolnavi să-i ajut, pe săraci să-i hrănesc.

4. Aş vrea să-mi dăruieşti 
Cu totul trupul tău, 
Prin el răstignit, cu mine unit, 
Să arăt lumii-ntregi paradisul ceresc.

54 AŞA CUM CERBUL

Ref.: Aşa cum cerbul doreşte izvorul, la fel, o, Isuse, dorim, 
În inima noastră să vii, ca setea să ne-o potoleşti; 
Noi credem, Isuse, că eşti în Ostia sfântă prezent, 
Cu Trupul şi Sângele tău.

1. Eu sunt pâinea din cer coborâtă, 
Dătătoare de viaţă eternă, 
Pentru cei ce mănâncă dintr-însa.

2. Eu sunt Viaţa şi Calea cea dreaptă, 
Cel ce vine la mine găseşte 
Bucuria deplină a vieţii.

3. Sunt a lumii lumină curată, 
Adevărul cel veşnic şi sigur, 
Ce vă duce la Tatăl din ceruri.

4. Eu sunt viţa cea plină de viaţă, 
Voi mlădiţe unite cu viţa; 
Să rămâneţi mereu în iubire.

5. Sunt al vostru Păstor plin de grijă 
Vă conduc la păşune bogată 
Și-mi dau viaţa ca voi s-aveţi viaţă!

55 AVE VERUM 

Ave verum corpus natum, de Maria Virgine. 
Vere passum immolatum cruce pro homine

Cujus latus perforatum unda fluxit et sanguine. 
Esto nobis praegustatum in mortis examine.
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56 CÂND SOARELE RĂSARE

Ref.: Când soarele răsare, vorbeşte-mi Doamne 
Şi până seara rămâi cu mine, 
În fiecare clipă Te voi simți aproape 
Şi-aceasta îmi va da putere.

1. În lumea asta tristă, Fiul a venit 
Și ne-a răscumpărat, să nu ne temem.

2. În lumea asta tristă, Fiul a venit 
Și viața El şi-a dat, să nu ne temem.

3. În lumea asta tristă, Fiul a venit, 
Iubirea Sa ne-a dat, să nu ne temem.

57 CE FERICIŢI SUNTEM, ISUSE

1. Ce fericiţi suntem, Isuse, când te cobori la noi pe-altar 
Și când cu dragoste nespusă, Tu însuţi te oferi în dar.

Ref.: Te lăudăm, te preamărim, ai tăi pe veci dorim să fim!

2. Ce fericiți suntem, Isuse, când ne hrăneşti cu Trupul tău 
Și ne-ntăreşti în lupta vieţii, ca să-l învingem pe cel rău.

3. Ce fericiți suntem, Isuse, la pieptul tău când ne-odihnim, 
Simţind cum Inima îţi bate, la focul ei ne încălzim.

4. Ce fericiți suntem, Isuse, şi fericiţi dorim să fim, 
Cu tine să rămânem pururi, în veci să nu ne despărţim.

58 CRED ÎN TINE, O, ISUSE

1. Cred în tine, o, Isuse, care eşti aici prezent; 
Te ador cu umilinţă, în preasfântul Sacrament.

Ref.:  Isuse blând, o Miel divin, aşa cum sunt la tine vin.
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2. O, Isuse milostive, iartă-mi tot ce am greşit, 
Și revarsă-ţi îndurarea, peste sufletu-mi căit.

3. Tu eşti hrana mea cerească, eşti al meu Mântuitor; 
Vreau să mă unesc cu tine; Doamne, te aştept cu dor.

4. O, Isuse, în Taina sfântă, cât de mult eu te iubesc, 
Tu eşti singurul meu bine, către tine năzuiesc.

5. O, Isuse, toate-n viată, bucuros ţi le ofer, 
Dă-mi statornicie-n bine, ca s-ajung la tine-n cer.

59 CREŞTINI, SĂ NE DĂM MÂNA

Ref.: Creştini, să ne dăm mâna, 
Să mergem împreună, 
La masa Domnului.

1. Ne este dat-o pâine, de-acelaşi bun Părinte; 
Oricine o primeşte, unit cu toţi se simte; 
Săracul şi bogatul, copii, femei, bărbaţi, 
Mâncând l-aceeaşi masă, cu toţii suntem fraţi.

2. Pe voi, copii, vă cheamă Cristos Mântuitorul, 
Vă binecuvântează, vă dă tot ajutorul; 
Să creşteţi mari, puternici în vârstă şi în har, 
Veniţi să vă hrănească la sfântul său altar.

3. Voi tineri, plini de viaţă, alegeţi calea dreaptă, 
Cristos din Tabernacol cu dragoste v-aşteaptă; 
El este-atotputernic, de oameni iubitor, 
Pe toţi vă ocroteşte, la el veniţi cu dor.

4. Când patimile-ncearcă din noi să risipească 
Tot binele şi harul, iar răul să-l sporească, 
Atunci un glas ne cheamă, e Domnul bun şi sfânt, 
La Dânsul ni-i tăria, la el venim cu-avânt.
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5. În valea suferinţei, lipsiţi de mângâiere, 
Noi parte-avem de lacrimi, de chin şi de durere; 
Dar o speranţă sfântă, spre veşnicul izvor, 
Ne-nalţă peste lacrimi, la el venim cu dor.

6. Când seara vieţii vine şi Dumnezeu ne-aşteaptă, 
De toate să dăm seamă, la judecată dreaptă, 
În ceasul de pe urmă, la el veni-vom iar, 
Și ne va da putere, în Taina din altar.

60 CU GLAS DE ÎNGER

1. Cu glas de înger de-aş cânta şi toate limbile aş vorbi, 
Aramă sunătoare-aş fi, dacă-mi lipseşte dragostea.

Ref.: Să-l iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău 
Din toată inima; 
Să-l iubeşti pe-aproapele, 
Ca pe tine însuţi.

2. Știinţă multă de-aş avea sau darul de a proroci, 
Nimica nu mi-ar folosi, dacă-mi lipseşte dragostea.

3. Credinţă tare de-aş avea, chiar şi minuni de-aş săvârşi, 
Tot la nimic nu mi-ar sluji, dacă-mi lipseşte dragostea.

4. Averea la săraci de-aş da şi trupul de l-aş schingiui, 
Eu fără rost m-aş strădui, dacă-mi lipseşte dragostea.

61 CUM SĂ-ȚI MULȚUMESC

Ref.: Cum să-ţi mulţumesc pentru-atâta iubire? 
Inima-ţi străpunsă, pentru noi e viaţă. 
De-am putea să facem în lume să fie, 
Veşnică-nchinare jertfei tale sfinte.
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1. Tu eşti Domnul meu, tu cel căutat. 
Ființa mea după tine strigă. 
Vreau ca legea ta să-mi conducă paşii. 
Sunt însetat de dragostea ta.

2. Oricând te-am chemat, când te-am aşteptat 
Nu m-ai lăsat fără de răspuns. 
Vreau să fiu mereu sub palma ta. 
Sunt însetat de dragostea ta.

3. Când te-am căutat te-ai lăsat găsit. 
Umple-mă iar de prezenţa ta. 
Un pământ uscat e inima mea. 
Sunt însetat de dragostea ta.

4. Veşnic voi vesti îndurarea ta 
Și-n viaţa mea te voi lăuda. 
Mâinile-mi înalţ ca să te ajung. 
Sunt însetat de dragostea ta.

62 DACĂ VREA CINEVA

Ref.: Dacă vrea cineva să vină după mine, 
Să se lepede, să se lepede de sine; 
Să-şi ia crucea zilnic şi să mă urmeze.

1. Eu sunt lumina lumii, cel ce mă va urma 
Nu va umbla în beznă şi pace va afla.

2. Când grea vă pare crucea eu însumi vă-ntăresc, 
Răsplată-mbelşugată la toţi vă pregătesc.

3. Sunt Calea şi Adevărul, vă chem să mă urmaţi, 
Pe mine până la moarte vă-ndemn să m-ascultaţi.

4. În cei săraci şi umili pe mine mă-ntâlniţi, 
Oricând le faceţi bine pe mine mă slujiţi.
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5. Chiar pe duşmanii voştri din suflet să-i iubiţi; 
Urmând al meu exemplu să fiţi desăvârşiţi.

63 DESCHIDE-ȚI INIMA

Ref.: Deschide-ți inima să nu mai stau la uşa ta, 
Să pot să intru în ea.

1. Într-o zi pe nume m-ai strigat şi-am ştiut că tu eşti, Doamne, 
Înapoi spre lume m-am uitat şi apoi te-am urmat.

2. De atuncea anii au trecut şi eu sunt tot lângă tine, 
Fiecare zi e-un început, nu mai pot să te uit.

3. Am venit acum să-ți mulțumesc şi să-ți dau a mea iubire, 
Te salut în sfânta ostie şi îți cânt mărire!

64 DOAMNE, FĂ DIN MINE

Ref.:Doamne, fă din mine un instrument 
Al împăcării între oameni!

1. Unde este ură, eu s-aduc iubire, 
Unde e ofensă, eu s-aduc iertare.

2. Unde-i învrăjbire, eu s-aduc unire, 
Unde-i îndoială, eu s-aduc credinţă.

3. Unde-i rătăcire, s-aduc adevărul, 
Unde-i deznădejde, eu s-aduc speranţă.

4. Unde-i întristare, s-aduc bucurie, 
Unde-i întuneric, eu s-aduc lumină.

5. O, învăţătorule, fă ca eu să caut, 
Nu atât să fiu mângâiat, cât să mângâi eu pe altul.

6. O, învăţătorule, fă ca eu să caut, 
Nu atât să fiu înţeles, cât eu să-nţeleg pe altul.
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7. O, învăţătorule, fă ca eu să caut, 
Nu atât să fiu eu iubit, cât eu să iubesc pe altul.

65 DOAMNE, ÎN IUBIREA TA

1. Doamne, în iubirea ta, ai venit la mine. 
Tu eşti fericirea mea, eşti supremul bine.

Ref.: Tu, Isuse, ne eşti calea, adevărul şi viaţa.

2. Nu ştiu cum să-ţi mulţumesc pentru-a ta iubire; 
Tot ce am îţi dăruiesc, ia-mă-n stăpânire.

3. Tu îmi vii în ajutor, Tu îmi eşti puterea, 
Eşti lumina tuturor, viaţa şi-nvierea.

4. În primejdii de păcat eu alerg la tine, 
Tu să mă păstrezi curat, să rămâi cu mine.

5. Vreau să săvârşesc mereu ceea ce îţi place, 
Să aduc în jurul meu linişte şi pace.

6. Doamne, tu să-ndepărtezi cearta şi mânia; 
Și-n familii să păstrezi pacea, armonia.

7. Orişiunde voi vedea fraţi în suferinţă, 
Să-i alin voi căuta, dup-a mea putinţă.

8. Tu de cei înfometaţi, Doamne, te-ngrijeşte; 
Doar ei sunt şi-ai noştri fraţi, milă-n noi trezeşte.

9. O, Isuse preaiubit, când te am pe tine, 
Sunt nespus de fericit; fii mereu cu mine.
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66 DOMNUL NE SPUNE

1. Domnul ne spune: Sunt viaţa voastră; 
Cine rămâne-n mine aduce mult rod.

Ref.: Gustaţi şi vedeţi cât de bun este Domnul; 
Cei care cred în El vor trăi.

2. Eu sunt portiţa: cel care intră 
Viaţă şi pace va găsi din belşug.

3. Eu sunt lumina cea fără pată; 
Ia-ţi crucea şi urmează-mă ne-ncetat.

4. Trupu-mi e mană din cer venită, 
Cine mănâncă Trupul meu va trăi.

5. Credeţi în mine, Mântuitorul; 
Mie-mi puteţi încredinţa orice griji.

67 EŞTI SOARE SFÂNT

Ref.: Eşti soare sfânt pentru noi, o, Isuse, 
Revarsă har şi lumină în noi!

1. Fă-ne întruna părtaşi de lumină, 
Ca să urmăm al tău veşnic cuvânt.

2. Tu să ne dai zilnic a ta căldură, 
Ca să-ţi slujim pururi cu dragoste.

3. Tu să reverşi din prisos har în inimi, 
Ca să-mplinim ne-ncetat legea ta.

4. Tu să hrăneşti cu-al tău trup şi al tău sânge 
Turma pe care cu drag o conduci.

5. Pe drumul vieţii ne fii călăuză, 
Ca să ajungem şi noi sus în cer.
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6. Când şovăim sau cel rău ne atacă, 
Fă-ne statornici, ne dă noi puteri.

7. Ne-am prăbuşi, Doamne, în întuneric, 
De n-ai fi tu, Soare sfânt, drum spre cer.

68 EU TE IUBESC, ISUSE BUNE

1. Eu te iubesc, Isuse bune, Tu singur eşti puterea mea; 
Pentru nimic, nimic, pe lume, pe tine nu te voi lăsa, 
Căci Tu eşti singurul meu dor, cât voi trăi, pân’ o să mor.

2. Și dacă am o remuşcare ce mă apasă-n cuget greu, 
E că târziu în stăpânire Tu ai luat sufletul meu. 
Îmi pare rău cât voi trăi, că n-am ştiut a te iubi.

3. Eu alergam după păcate, nebun de-al patimilor foc, 
Și la duşmani cătam orbeşte al vieţii bine şi noroc. 
O, cât de mult am rătăcit, Isuse-al meu cel preaiubit!

4. Dar astăzi, inima mea toată eu pe vecie ţi-o jertfesc; 
Aprinde-o, Doamne, ca să ardă tot ce în ea e pământesc. 
Și singur fii Stăpân pe ea, să faci cu dânsa ce vei vrea.

69 EU, DUMNEZEUL VOSTRU

1. Eu, Dumnezeu vostru, pe toţi cei osteniţi, 
Vă chem cu bunătate, la mine să veniţi.

Ref.: Venim, Isuse, venim cu toţii, venim la masa ta.

2. V-aştept cu nerăbdare la sfântul meu Altar, 
Ca viața mea divină să vă ofer în dar.

3. Eu sunt în Taina sfântă şi-atât de mult doresc 
Cu sfântu-mi Trup şi Sânge pe toţi să vă hrănesc.
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4. Doar eu sunt Pâinea vieţii ce-a coborât din cer, 
Cei care vin la mine sunt siguri că nu pier.

5. Eu sunt al vostru frate, sunt cel mai bun Păstor, 
Și pentru-a voastră viaţă n-am pregetat să mor.

6. O dragoste mai mare nu are nimenea, 
Ca cel ce pentru alţii îşi dă şi viaţa sa.

7. Aceeaşi pâine sfântă cu toţii să mâncaţi, 
Uniţi la-aceeaşi masă, să vă simţiţi ca fraţi.

8. Vă dau poruncă vouă: să vă iubiţi mereu, 
Să vă iubiţi ca fraţii, cum v-am iubit şi eu.

9. Un singur trup cu mine de-a pururi veţi forma, 
De veţi trăi Credinţa, păstrând iubirea mea.

70 GUSTAŢI ŞI VEDEȚI

Ref.: Gustaţi şi vedeţi cât de bun este Domnul.

1. Isus este Dumnezeul nostru, 
De aceea ne încredem pururi în cuvântul lui.

2. El este izvor de bucurie veşnică, 
Este supremul nostru bine.

3. Domnul îmbracă soarele în strălucire 
Și acoperă pământul cu verdeaţă.

4. El oferă privirilor noastre frumuseţile naturii, 
Ca să ne înălţăm sufletul spre Creatorul lumii.

5. Copleşiţi de zgomotul şi zarva lumii, 
Putem găsi linişte şi pace în lăcaşul său.

6. Isus este alături de cei care se simt părăsiţi, 
El este singura lor mângâiere.
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7. Isus este fratele tuturor, dar îi ocroteşte cu deosebită 
Grijă pe cei săraci şi orfani.

8. Cu braţul său atotputernic, 
Îl ridică din prăpastia păcatului pe cel căzut.

9. Isus ne aşteaptă la ospăţul său sfânt, 
Ca să ne întărească în lupta împotriva celui rău.

10. El ne deschide porţile fericirii veşnice, 
Ca să-i cântăm de-a pururi, în lăcaşul celor drepţi.

71 ISUSE BLÂND, DORESC MEREU

1. Isuse blând, doresc mereu c-a ta lumină aprinsă 
Să o păstrez în pieptul meu curată şi nestinsă.

Ref.: Isuse, fă-mă cum vrei Tu: să nu spun Da la ce spui Nu, 
Să nu spun Nu la ce spui Da, să fac în toate voia ta!

2. Din pâinea mea, la-nfometaţi să-mpart cu dărnicie 
Și de băut la însetaţi să dau cu bucurie.

3. Să-i vizitez pe fraţii mei ce sunt în suferinţă 
Și să-i alin pe mulţi din ei prin sfânta mea credinţă.

4. Să fiu, Isuse, Domnul meu, o flacără din tine, 
Oriunde merg, s-arăt şi eu cărarea spre mai bine.

72 ISUSE BLÂND, O, MIEL PLĂPÂND

1. Isuse blând, o, miel plăpând, tu te cobori din cer, de sus; 
Crin nepătat, nevinovat, eu te aştept cu dor nespus. 
Eu sunt sărman, un biet orfan, pe tine vreau să te primesc; 
Tu să m-alini, ca mai senin, prin greul vieţii să răzbesc.

2. Tu vina mea, prin crucea ta, ai ispăşit-o pe Calvar, 
M-ai dezlegat de-al meu păcat, pe care-l plâng acum amar, 
Îmi pare rău, Isuse-al meu, că te-am jignit de-atâtea ori; 
Cât voi trăi, te voi iubi, din zori de zi şi până-n zori.
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3. Tu te cobori de-atâtea ori în marea taină din altar, 
Să mă-ntăreşti, să mă sfinţeşti, să-mi fii mereu izvor de har. 
O, Doamne, sper să merg în cer, cu sfinţii tăi să fiu mereu; 
Când viaţa mea se va-ncheia, primeşte-mă la tronul tău.

73 ISUSE, CRED

1. Isuse, cred c-aici, în Taina sfântă, 
Eşti Tu prezent ca om şi Dumnezeu; 
Eu nu te văd, dar cred din suflet Doamne; 
Ai spus-o Tu, eu cred cuvântul tău.

2. Din sfânta Ostie priveşti la mine 
Și parc-aud şoptindu-mi al tău glas 
Ca să rămân mereu, mereu cu tine, 
Aşa cum Tu cu mine ai rămas.

3. Te doare mult că oamenii te uită, 
Că te jignesc chiar unii dintre-ai tăi; 
De-aceea eu doresc ca, prin iubire, 
Să ispăşesc şi vina celor răi.

4. Primeşte-mi, Doamne, inima întreagă, 
Să fie-a ta, aşa cum o doreşti; 
Să bată-ntruna numai pentru tine, 
Lăcaş plăcut într-însa să-ţi găseşti.

74 ISUSE, DOMNUL MEU

1. Isuse, Domnul meu, cu mine fii mereu, Isuse bune; 
Pe tine te ador, la tine strig cu dor.

Ref.:Vino, vino la mine, vino, vino la mine!

2. Tu eşti cerescul dar, în taina din altar, Isuse bune; 
Pe tine te doresc şi vreau să te primesc.
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3. Căzut-am în păcat, dar tu m-ai ridicat, Isuse bune; 
Ca hrană te oferi, iubirea mea o ceri.

4. Păcatul îl urăsc, pe tine te iubesc, Isuse bune; 
Isuse, Domnul meu, al meu să fii mereu.

75 ISUSE, TU DOREŞTI NESPUS

1. Isuse, Tu doreşti nespus al nostru oaspete să fii, 
Deci, vino, Doamne, căci noi toţi cu drag te vom primi.

Ref.: Isuse bune, vino, te aşteptăm cu dor, 
Noi viaţa-ntreagă ţi-o-nchinăm pe vecii vecilor.

2. Tu, Doamne, vrei aşa de mult ca noi prin tine să trăim, 
În inimă să te avem, mereu să te iubim.

3. Isuse bune, te rugăm, nicicând să nu ne părăseşti, 
Ca-n veşnicie să-ţi cântăm cu cetele-ngereşti.

76 ISUSE-AL MEU, RĂMÂI CU MINE

1. Isuse-al meu, rămâi cu mine, 
Căci te iubesc numai pe tine!

2. Isuse-al meu, rămâi cu mine, 
Căci eu te vreau numai pe tine!

3. Isuse-al meu, rămâi cu mine, 
Și du-mă-n cer, să fiu cu tine!
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77 IUBIND TE DĂRUIEŞTI

Ref.: Iubind te dăruieşti cu tot ce-ţi aparţine, 
Iubind te dăruieşti şi uiţi orice măsură.

1. Chiar de-aş vorbi toate limbile, 
Vorbite de oameni şi îngeri, 
Dacă nu am iubire, sunt doar o aramă ce sună 
Sau un chimval zăngănitor.

2. Chiar de aş profeţi şi-aş şti chiar misterele toate, 
Chiar de-aş avea o credinţă 
Încât să mut munţii-n mare, 
Fără dragoste nu sunt nimic.

3. Chiar de aş împărţi săracilor tot ce-i al meu 
Și dac-aş da trupul meu 
În flăcări să fie ars, 
Nu mi-ar folosi la nimic.

78 ÎI ADUC AZI MULŢUMIRE

1. Îi aduc azi mulţumire lui Isus, Om-Dumnezeu, 
Că s-a dat pe sine însuşi hrană sufletului meu.

2. Preamărit să fii, Isuse, pentru că-n iubirea ta 
Arzi necontenit de dorul de-a veni în casa mea.

3. Îţi voi face bucurie, dorul ţi-l voi împlini, 
Cu-al tău trup şi cu-al tău sânge deseori mă voi hrăni.

4. Am de înfruntat ispite, am cu răul de luptat, 
Din altar tu dă-mi putere să rămân mereu curat.

5. Pe cărarea vieţii mele, Doamne Dumnezeul meu, 
Tu eşti cel mai bun prieten şi la bine şi la greu.

6. Pentru marea ta iubire nu ştiu cum să-ţi mulţumesc, 
Îţi ofer întreaga-mi viaţă ca un semn că te iubesc.
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7. Iar atunci când ceasul morţii va suna, cum este scris, 
Vino iar în Taina sfântă şi mă ia în paradis.

79 NU MAI SUNT CUVINTE

1. Nu mai sunt cuvinte să poată lăuda 
Toată iubirea şi îndurarea ta. 
Pe altarul lumii răstignit tu eşti 
Și pentru oameni zilnic te jertfeşti.

Ref.: Cerul şi marea, tot ce e în ea, 
Muntele, valea şi inima mea, 
Toate se-nchină Creatorului 
Şi mulţumire îi dau Domnului.

2. Tu îmi eşti stăpânul, Doamne, te iubesc, 
Voia ta sfântă vreau s-o împlinesc. 
Tu arată-mi drumul ce mi-ai pregătit, 
S-ajung la tine, Domnul meu iubit.

3. Ruga mea-i tăcerea, altceva nu pot 
Să îţi spun, Doamne, nu ştiu să mă rog. 
Îţi ofer din suflet binele făcut 
Și voi rămâne-n faţa ta tăcut.

80 O, DOMNUL MEU

1. O, Domnul meu, la masa sfântă, 
Tu mă hrăneşti cu-a vieţii pâine. 
Pe tine-ntreg ea te conţine: 
Rămân uimit, da-s fericit 
Și-ţi cer smerit: rămâi cu mine!

2. Cum să răspund l-a ta iubire? 
Fiinţa mea îţi aparţine, 
Deci, fii Stăpân, domneşte-ntr-însa! 
Îţi voi sluji, te voi iubi şi preamări: 
Rămâi cu mine!
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3. Însufleţit de-a mea credinţă, 
În fraţii mei te văd pe tine, 
Dă-mi harul tău şi-a ta iubire, 
Ca să-i iubesc, să-i preţuiesc şi să-i slujesc: 
Rămâi cu mine!

4. De vreau să fiu al tău discipol, 
Tu-mi ceri să te urmez pe tine 
Și-mi spui să iau pe umeri crucea. 
Eu o primesc, o îndrăgesc şi-ţi mulţumesc: 
Rămâi cu mine!

5. Iubirea ta să-mi ardă-n suflet, 
Ajută-mă s-o pot menține, 
Dă-mi duhul tău de rugăciune! 
Sub paza ta mă voi ruga şi voi veghea: 
Rămâi cu mine!

6. Pe drumul meu spre veşnicie 
Tu hrană eşti, ce mă susține. 
O, dă-mi puteri, mă-nflăcărează 
Să tind mereu spre țelul meu, spre Dumnezeu! 
Să fiu cu tine!

81 OARE LA UŞĂ CINE-I

1. Oare la uşă cine-i şi ce-o fi aşteptând? 
Azi iarăşi ocolit-ai pe cel ce-l vezi bătând.

Ref.: Dulce răsună afară: lasă-mă-n casa ta! 
Te rog a câta oară, spre fericirea ta. (bis)

2. Ah, ce pustiu e-n mine fără un Dumnezeu. 
Sunt un orfan, văd bine, unde e Tatăl meu?

3. O, chiar acum degrabă, uşa-ți deschid eu larg. 
Hai, nu mai sta afară, calcă al casei prag.

4. Nu mai pleca, Isuse, rămâi în casa mea, 
Cu mângâieri nespuse şi cu iubirea ta.
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82 PÂINE DIN CER

1. Dumnezeu cel necuprins se-ascunde 
În taina pâinii şi a vinului 
Și pe altar coboară între oameni, 
Cu trup şi sânge să se dăruiască.

Ref.: Pâine din cer venită, 
Pentru a noastră viaţă, 
Cel care te primeşte 
Nu va muri în veci. (bis)

2. Tu umpli omul cu-al tău necuprins, 
Tu, infinit, cobori în mărginire, 
Ca să-ţi simţim prezenţa-n viaţa noastră, 
Că Dumnezeu coboară printre noi.

3. Tu ne-ai creat în marea ta iubire 
Și chemi făptura-ntreagă la unire. 
Tu ne aduni în casa ta cerească, 
Ne faci un loc la masa ta cerească.

83 PORUNCĂ NOUĂ

Ref.: Poruncă nouă vă dau vouă: să vă iubiţi unul pe altul

1. De-aş vorbi limbile oamenilor şi ale îngerilor, 
Dar dacă nu am dragoste, m-am făcut ca o aramă sunătoare 
Ori ca un chimval zăngănitor.

2. De-aş avea darul prorociei şi de aş cunoaşte toate tainele 
Și toată ştiinţa şi de aş avea toată credinţa, aşa încât să 
Mut din loc munţii, de nu am dragoste, nimic nu sunt.

3. De-aş împărţi săracilor toată averea mea şi de aş lăsa 
Ca trupul meu să fie ars, de nu am dragoste, 
Nu-mi foloseşte la nimic.
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4. Dragostea e îndelung răbdătoare, este binevoitoare, 
Dragostea nu pizmuieşte, nu se laudă, nu se mândreşte.

5. Dragostea nu râvneşte cu necuviinţă, nu caută ale sale; 
Nu se mânie; răul primit nu-l ia în seamă, nu se bucură 
De nedreptate, ci se bucură de adevăr.

6. Dragostea toate le îndură, toate le crede; toate le nădăjduieşte. 
Prorociile se vor sfârşi, limbile vor înceta; 
Va dispărea ştiinţa, dragostea însă nu piere niciodată.

84 RĂMÂI CU NOI

Ref.: Rămâi cu noi, rămâi cu noi, Doamne, rămâi cu noi!

1. Tu eşti grâul celor aleşi; 
Tu eşti pâinea coborâtă din cer.

2. Tu eşti Păstorul cel bun, iar noi suntem turma, 
Tu îţi dai viaţa pentru oile tale.

3. Tu eşti lumina în întunericul acestei lumi, 
Tu eşti Calea, Adevărul şi Viaţa.

4. Tu eşti alinare în suferinţe, 
Tu eşti liniştea sufletelor noastre.

5. Tu ne conduci pe calea Paradisului, 
Tu eşti chezăşia vieţii viitoare.

6. Tu eşti viţa, iar noi suntem mlădiţele, 
Uniţi cu tine, avem viaţa ta în noi.

7. Nimic nu putem face fără tine, 
Împreună cu tine culegem roadele îmbelşugate.

8. Nu îngădui, Doamne, să te părăsim, 
Căci Tu ai cuvintele vieţii veşnice.

9. Chiar de ne vine greu să te urmăm, 
Mai greu e să rămânem fără tine.



| 45Î m p ă r t ă ș a n i e

Parohia Romano-Catolică Adormirea Maicii Domnului București

10. Atunci când crucea ne apasă greu pe umeri, 
Ajută-ne să urcăm pe urma ta Calvarul.

11. Dorim să rămânem statornici în iubirea ta, 
Să nu ieşim niciodată din cuvântul tău.

12. La masa ta sfântă, să ne simţim ca fraţii, 
Să fim o singură inimă şi un singur suflet!

85 SCUMPUL MEU MÂNTUITOR

1. Scumpul meu Mântuitor, cred în tine şi te-ador 
Și din suflet te iubesc, Doamne, vreau să te primesc.

2. Mielule dumnezeiesc, eu pe tine te doresc, 
Doamne, tu să fii mereu hrana sufletului meu.

3. Însă vrednic eu nu sunt să-l primesc pe cel Preasfânt. 
Doamne, prin cuvântul tău, vindecă sufletul meu.

4. Vino, blând Mântuitor, Tu al vieţii sfânt izvor, 
Vino cu iubirea ta şi aprinde-mi inima.

86 SUFLETUL LUI CRISTOS

1. Sufletul lui Cristos, sfinţeşte-mă, 
Trupul lui Cristos, mântuieşte-mă, 
Sângele lui Cristos, aprinde-mă de dragoste; 
Apa coastei lui Cristos, spală-mă, 
Patima lui Cristos, întăreşte-mă. 
O, bune Isuse, ascultă-mă, 
În rănile tale ascunde-mă, 
Nu mă lăsa să mă despart de tine, 
De vrăjmaşul cel rău mă apără, 
În ceasul morţii mele cheamă-mă, 
Și porunceşte să vin la tine, 
Ca să te laud cu sfinţii tăi, 
În vecii vecilor. Amin.
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87 SUFLETUL MEU TE DOREŞTE

1. Sufletul meu Te doreşte, Stăpâne, 
Ca pe-o fântână ascunsă-n deşert, 
Sunt însetat de iubirea Ta, 
Aştept cu sete ziua / 
Când Te voi vedea. / (bis)

2. Tot ce rămâne în mine-i speranța 
Că într-o zi voi vedea chipul Tău. 
Voi fi iertat, lacrimi nu vor fi, 
Voi merge şi eu, Doamne, / 
În lăcaşul Tău.   / (bis)

3. Vin şi eu azi la altarul Tău, Doamne, 
Și bucuros mă hrănesc cu al Tău trup. 
Vin la Tine iar, ultimul popas, 
Eşti călăuza mea / 
Pe drumul către cer. / (bis)

88 TU NU UIȚI SĂ MĂ IUBEŞTI

1. Pe-al meu drum eşti călăuza mea, 
Mă-nsoțeşti, îmi mângâi inima, 
Știi să schimbi orice durere grea.

Ref.: Tu nu uiți să mă iubeşti. (bis)

2. Când, pierdut, simt numai răni şi chin, 
Răscolind orice pământ străin 
Mă tot chemi la tine ca să vin.

3. De iubire eu mă simt învins, 
Simt puterea ta de necuprins, 
Iar şi iar inima mi-ai atins.
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89 UNDE-I IUBIRE

Ref.: Unde-i iubire, acolo-i Dumnezeu, 
Acolo e răbdare, pace şi iertare, 
Unde-i iubire, acolo-i Dumnezeu.

1. Dragostea-i acea putere, care încă pe pământ, 
Ne înalţă către Tatăl, prin Cristos şi Duhul Sfânt.

2. Dragostea pe toţi ne-adună, ca-ntr-un tot armonios 
Să formăm un trup şi-un suflet împreună cu Cristos.

3. Dragostea înnobilează, ea ne face răbdători, 
Calmi în faţa nedreptăţii, blânzi cu cei răuvoitori.

4. Dragostea e pururi bună; rău nu face nimănui, 
Bine însă vrea să facă până şi duşmanului.

5. Dragostea e delicată, cu duh binevoitor; 
Vede-n om doar partea bună, arătând-o tuturor.

6. Dragostea găseşte scuze celui ce-a păcătuit; 
Ea condamnă doar păcatul, nu pe cel ce a greşit.

7. Dragostea nu uită-un lucru: că oricare rătăcit 
Este-un om bolnav la suflet, care trebuie-ngrijit.

8. Dragostea ne porunceşte: dacă ne-am certat cumva, 
Soarele să nu apună fără a ne împăca.

9. Dragostea e, dintre toate, darul cel mai preţios, 
Calea sigură spre ceruri, spre unirea cu Cristos.

90 VENIȚI LA MASA SFÂNTĂ

1. Veniți la masa sfântă, primiți-l pe Isus; 
El însuşi vă aşteaptă pe toți, cu dor nespus.

Ref.: Cu mare bucurie, l-altarul Său venim, 
Pe Domnul, Pâinea vieții, în inimi îl primim.
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2. Dorind să vă-ntărească în lupta cu cel rău, 
El însuşi vă oferă, ca hrană, Trupul său.

3. Lăsați acasă toate, lăsați ce-i pământesc, 
Dați sufletului vostru un aliment ceresc.

4. De multe griji, în viață, sunteți împovărați, 
Veniți şi lui, pe toate, i le încredințați.

5. Cu el povara-i dulce şi jugul e uşor, 
Căci Domnul e odihna şi pacea tuturor.

6. Isus vă aminteşte, că cine va primi 
Preasfântul Trup şi Sânge, în veci nu va muri.

7. Cristos e garanția că-n ziua de apoi, 
Spre veşnica-i mărire, veți învia şi voi.

91 VINO, ISUSE BLÂND

1. Vino, Isuse blând, Om Dumnezeu; 
Te vrea ca oaspete sufletul meu. 
Tu eşti al meu Stăpân, 
În veci al tău rămân.

Ref.: Vino, Isuse blând, Om Dumnezeu!

2. Cred că pe-acest altar de faţă eşti 
Ca hrană tuturor te dăruieşti. 
Tu vezi credinţa mea, 
Vino, nu-ntârzia.

3. Vino, fii hrana mea cu trupul tău, 
Ca să-nving pururea pe duhul rău. 
Singur, sunt slab şi mic, 
Ruga-mi spre cer ridic.
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4. Tu eşti prieten bun şi devotat, 
Iar eu atât de des te-am neglijat, 
De astăzi, Doamne, vreau 
În preajma ta să stau.

92 VINO, ISUSE, ÎN INIMA MEA

1. Vino, Isuse, în inima mea, 
Vino, căci ea te doreşte. 
Înflăcăreaz-o cu dragostea ta 
Și foamea i-o potoleşte.

2. Cred că eşti, Doamne, pe sfântul altar, 
Ziua şi noaptea de faţă; 
Tu eşti izvor de tărie şi har, 
Pâinea ce-mi dă mie viaţă.

3. Doamne, pe tine vreau să te primesc, 
Tu eşti supremul meu bine; 
Dar sunt nevrednic şi nu îndrăznesc 
Să mă apropii de tine.

4. Doamne, te rog să mă învredniceşti 
De Taina dumnezeiască; 
Trupul şi sufletul să mi-l sfinţeşti 
Cu a ta pâine cerească.

5. Vino în sufletul meu, aşadar, 
El locuinţă să-ţi fie; 
Doamne, într-însul să-ţi faci sfânt altar 
Ţi-l dăruiesc pe vecie.

6. Doamne, şi-n ceasul din urmă să vii, 
Să mă-ntăreşti în durere; 
În Taina-aceasta, tu iarăşi să fii 
Singura mea mângâiere.
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93 VINO, ISUSE, LA NOI

Ref.: Vino, Isuse, la noi, 
Avem toți nevoie de tine!

1. În lume lipseşte iubirea, 
Tu eşti iubirea! 
Vino, Isuse, la noi!

2. În lume lipseşte lumina, 
Tu eşti lumina! 
Vino, Isuse, la noi!

3. În lume lipseşte credința, 
Tu dai credința! 
Vino, Isuse, la noi!

4. În lume lipseşte speranța, 
Tu eşti speranța! 
Vino, Isuse, la noi!

5. În lume-i nevoie de pace, 
Iar Tu eşti pacea! 
Vino, Isuse, la noi!

6. În lume-i nevoie de viață, 
Iar Tu eşti Viața! 
Vino, Isuse, la noi!
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SFÂRȘITUL SFINTEI LITURGHII

94 ACUM, CÂND JERTFA S-A SFÂRŞIT

1. Acum, când jertfa s-a sfârşit, 
Noi Domnului să-i mulțumim, 
Un cânt voios să-i înălțăm 
Și într-un glas să-l preamărim.

2. Cuvântul sfânt şi trupul tău 
Ca hrană ni le-ai oferit; 
Isuse, în iubirea ta, 
Cu totul ni te-ai dăruit.

3. Cu-aceste daruri întăriți, 
Ispitele vom înfrunta, 
Și-n toate ne vom strădui 
Să împlinim voința ta.

95 BINECUVÂNTAT EŞTI, DOAMNE!

Ref.: Binecuvântat eşti, Doamne, 
Slava Ta-i fără măsură. 
Binecuvântat eşti, Doamne, 
Veşnică-i iubirea Ta!

1. Cerurilor (x2) 
Și voi îngeri (x2) 
Și tu pământ (x2) 
Lăudaţi pe Dumnezeu.

2. Stele din cer, 
Soare şi lună, 
Rouă şi ploi, 
Lăudaţi pe Dumnezeu.

3. Foc şi căldură, 
Frig şi zăpadă, 
Gheaţă şi vânt, 
Lăudaţi pe Dumnezeu.

4. Noapte şi zi, 
Și tu, lumină, 
Fulger şi nori, 
Lăudaţi pe Dumnezeu.
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5. Dealuri şi munţi, 
Arbori şi plante, 
Voi, animale, 
Lăudaţi pe Dumnezeu.

6. Tot poporul Lui, 
Și voi preoţi, 
Voi slujitori, 
Lăudaţi pe Dumnezeu.

96 DOMNU-I IUBIRE

1. Domnu-i iubire, iubire sfântă, 
El ne iubeşte nespus mereu, 
De-aceea inima cu dor tot cântă: 
Iubire este Dumnezeu.

2. Domnu-i iubire, El ni s-arată 
În Fiul său scump, venit de sus, 
De-aceea inima înflăcărată 
Îi cântă slavă lui Isus.

3. Domnu-i iubire, El ne cuprinde 
Cu-a sa văpaie, prin Duhul Sfânt, 
Prin El iubirea se va aprinde 
În multe inimi pe pământ.

4. Domnu-i iubire, El risipeşte 
Și lacrimile şi chinul greu, 
De-aceea inima cu dor şopteşte: 
Iubire este Dumnezeu.

5. Marie, Maica iubirii sfinte, 
Trezeşte zelul în toţi cei reci, 
Ca împreună, cu-n dor fierbinte, 
Să-L preamărim pe Domnu-n veci.

97 IUBEŞTE ŞI IARTĂ

Ref.: Iubeşte şi iartă tot ce e greu, iubeşte şi uită tot ce-a fost rău, 
Iubeşte şi cântă ca mine mereu, iubirea e darul de la Dumnezeu.

1. Dar unde găsesc iubirea când totul pare întunecat? 
Priveşte înăuntrul tău şi încredințează-te doar Lui.

2. Dar unde voi merge eu când drumul nu-l mai regăsesc? 
Priveşte înăuntrul tău şi încredințează-te doar Lui.

3. De unde să iau putere când totul pare atât de greu? 
Priveşte înăuntrul tău şi încredințează-te doar Lui.
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98 LĂUDAT SĂ FIE DOMNUL

1. Lăudat să fie Domnul şi de-a pururi preamărit, 
Căci din darurile sale, tuturor ne-a împărţit.

Ref.: Pe Tatăl îl slăvim, în cânt îi mulţumim 
Că jertfa ne-a primit, prin Fiul său iubit.

2. Reîntorşi la datorie, vrem cu râvnă să muncim, 
Prin puterea Sfintei Jertfe viaţa să ne-o înnoim.

99 MERGÂND ÎN LUME, DOAMNE

Ref.: Mergând în lume, Doamne, 
Ducem pretutindeni vestea cea bună.

1. Dumnezeu e credincios, 
Milostivirea lui e veşnică.

2. Speranţa mea e Domnul, 
În veci îi voi cânta şi mulţumi.

3. Toţi suntem ai Domnului, 
Să ne bucurăm de slava lui.

4. Domnul e aproape de cei buni, 
Dă răsplată celor drepţi şi sfinţi.

5. Doamne, tu eşti viaţa mea, 
Bunătatea ta în veci o voi cânta.

100 PATRIA MEA

1. Patria mea este sus, sus în cer, 
Unde veşnic plutesc îngerii. 
Doar acolo e pururi fericirea 
Căci aşa a lăsat Domnul sfânt.

Sus în cer, sus în cer, 
Sus în cer, este sus patria mea; 
Acolo e fericirea, 
Căci aşa a lăsat Domnul sfânt.
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2. Fraţi creştini, să cântăm Domnului, 
Să răsune în cer slava lui! 
Cor de îngeri îi cântă în uimire 
Și-n văpăi de iubire-l ador.

Toţi cu drag, toţi cu drag, 
Toţi cu drag te mărim Tată blând; 
Mila ta o revarsă 
Peste cei ce te-aclamă cântând.

101 SFÂNTA JERTFĂ-A LITURGHIEI

1. Sfânta jertfă-a Liturghiei, ce acum s-a săvârşit, 
Tu primeşte-o, Doamne sfinte, şi ne iartă ce-am greşit.

2. Toate cererile noastre, te rugăm să le-mplineşti; 
Din comoara-ţi nesfârşită, haruri să ne dăruieşti.

3. Pentru trup şi pentru suflet, dă-ne, Doamne, ce dorim; 
Să putem, cu voie bună, ţie pururi să-ţi slujim.

102 SLAVĂ, ÎŢI CÂNTĂ-N CORURI

1. Slavă, îţi cântă-n coruri cerul, 
Doamne, căci mare eşti şi sfânt, 
Cinste, ţi-aduc toţi sfinţii îngeri 
Într-un veşnic cânt.

2. Slavă, îţi cântă-ntreaga fire, 
Doamne, căci creator îi eşti, 
Toate, în universul care 
Tu îl rânduieşti.

3. Slavă, şopteşte şi câmpia, 
Doamne, şi codrii Te slăvesc, 
Toate, de marea-Ţi frumuseţe 
Nouă ne vorbesc.

4. Slavă, îţi cântă mii de păsări, 
Doamne, cu ciripitul lor, 
Cântă, căci Tu le dai lor hrană, 
Bun stăpânitor.

5. Slavă, îţi cântă ţie omul, 
Doamne, din cugetu-i curat, 
Chipul pe care el îl poartă 
Însuţi i l-ai dat.

6. Slavă, îţi cântă omenirea, 
Doamne, în mii şi mii de limbi, 
Soarta e-n mâna Ta slăvită, 
Numai Tu o schimbi.
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7. Slavă, îţi cântă tot creştinul, 
Doamne, că l-ai răscumpărat, 
Haruri şi bunuri fără număr 
Milostiv i-ai dat.

8. Slavă, îţi cânt şi eu acuma, 
Doamne, căci eşti Stăpânul meu! 
Vino, cu darul Tău m-ajută 
Ca să-ţi cânt mereu!

103 TOT UNIVERSUL

1. Tot universul, toată făptura sub soare 
Slavă i-aduce Domnului veşnic şi mare: 
Neamuri, veniţi, Domnului să-i oferiţi 
Laudă fără-ncetare.

2. Domnul ni-i Tată, zilnic de noi se-ngrijeşte, 
Mila Lui mare pururea ne copleşeşte. 
Lui ne-nchinăm, cinste, mărire Îi dăm 
Căci El pe toţi ne iubeşte.

3. Domnu-i puternic, braţul Său pururi e tare, 
E ajutorul celui ce e-n strâmtorare. 
Veniţi la el, al nostru Emanuel, 
Cei copleşiţi de-ncercare.

4. Domnul ne cheamă la El în marea-i iubire, 
Cu bunătate iartă a noastră jignire. 
Voi, ce-aţi greşit, harul Său l-aţi risipit, 
Plângeţi a voastră orbire.

5. Domnul ne-oferă veşnică, sfântă răsplată, 
Dragostea-i mare ne vrea pe toţi laolaltă. 
Neamuri, veniţi, pe Domnul să-L preamăriți, 
Că-n ceruri cu dor ne-aşteaptă.
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ADORAȚIE EUHARISTICĂ

104 ADORAMUS TE, CHRISTE

Adoramus te, Christe, benedicimus tibi. 
Quia per crucem tuam redemisti mundum, 
Quia per crucem tuam redemisti mundum.

105 ADOREMUS IN AETERNUM

Ref.: Adoremus in aeternum 
Sanctissimum Sacramentum.

1. Laudate Dominum omnes gentes, laudate eum omnes populi: 
Quoniam confirmata est super nos misericordia ejus, 
Et veritas Domini manet in aeternum.

2. Gloria Patri, et Filio,et Spiritui Sancto. 
Sicut erat in principio, et nunc et semper, 
Et in saecula saeculorum. Amen.

106 CÂT DE PĂRĂSIT EŞTI

1. Cât de părăsit eşti, Doamne, în preasfântul Sacrament, 
Unde tu aştepţi pe oameni, cu adânc devotament.

2. Când şi când doar câte unul se strecoară la altar, 
Să-ţi înalţe-o scurtă rugă şi te lasă singur iar.

3. În nespusa-ţi îndurare, o, Isuse preaiubit, 
Pentru mântuirea noastră, tuturor te-ai dăruit.

4. Pentru noi, în Sfânta Taină, ai rămas pe-acest pământ, 
Să ne dai mereu dovadă de-al tău veşnic legământ.

5. O, Isuse, a ta iubire nu ştim cum s-o preţuim 
Și aşa cum se cuvine, nu putem să-ţi mulţumim.
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6. Totuşi, ca să-ţi dăm dovadă că noi vrem să te iubim, 
Astăzi inimile noastre, Doamne, ţi le oferim.

107 CE PLĂCUT E, DOAMNE SFINTE

1. Ce plăcut e, Doamne Sfinte, ca în preajma ta să stăm, 
Să simţim a ta iubire când venim să te-adorăm. 
Iar când răul ne cuprinde şi duşmanii dau atac, 
Alergăm atunci la tine şi tu ne primeşti cu drag.

Ref.: Tu eşti plin de bunătate, Tu eşti dulcele surâs, 
Tu ne vindeci neputinţa şi ne-nalţi spre paradis.

2. Ce plăcut e, o, Isuse, când în faţa ta venim 
Și ca unui bun prieten, ţie ne destăinuim. 
Chiar de ne apasă vina c-am călcat voinţa ta, 
Tu ne ierţi, ne chemi la tine pentru a ne îndrepta.

3. Ce plăcut e, o, Isuse, când smeriţi îngenunchem 
Și pe tine-n tabernacol cu credinţă te-adorăm. 
Cu a dragostei văpaie tu ne-aprinde inima, 
Ca nicicând în viaţa noastră să nu te putem uita.

108 ISUS, BUNUL PĂSTOR

1. Isus, bunul Păstor, atâta ne-a iubit, 
Încât o Taină a rânduit să stea mereu cu noi.

2. Deşi sub chip smerit de pâine şi de vin, 
Lui cerurile i se-nchin ca unui Dumnezeu.

3. Să ne-nchinăm şi noi şi laudă să-i dăm, 
Cu toţi credinţă să-i jurăm şi dragoste pe veci.
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109 ISUSE AI RĂMAS CU NOI

1. Isuse ai rămas cu noi în Taina din altar, 
Sub chip de pâine şi de vin, venim să Te-adorăm.

2. Tu, Dumnezeu, Tu, Rege sfânt, ne-ai dat tot ce-ai avut, 
Tu eşti Cristos, eşti Mielul blând pe cruce răstignit.

3. În suferință ai purtat păcatul nostru greu. 
Cu sânge sfânt tu ne-ai spălat, pe toți ne-ai răscumpărat.

4. Ai răspândit şi peste noi pe Duhul Tău cel Sfânt, 
Cu apa şi cu sângele țâşnind din coasta Ta.

5. Noi credem că tu ai învins prin Învierea ta, 
Și veşnic, în mărirea ta, cu tine vom trăi.

110 ÎN FAȚA TA, ISUS IUBIT

1. În faţa Ta, Isus iubit, vin azi încrezător, 
Căci Tu eşti Dumnezeu slăvit şi blând Mântuitor. 
Tu stai ascuns sub vălul sfânt al Tainei din altar 
Și-mparţi la cei de pe pământ al mântuirii dar.

2. Pe Cruce Tu mi-ai dovedit iubirea ce o ai; 
Păcatul meu l-ai ispăşit ca să mă duci la rai; 
Și-aici, în Sfântul Sacrament, eşti Jertfă ne-ncetat, 
Te-arăţi în orişice moment, prieten devotat.

3. Cu drag, cuvântul ți-l ascult şi-n inimă-l păstrez, 
Căci merită, nespus de mult în toate să-l urmez. 
Dă-mi harul tău întăritor, să merg pe urma ta, 
Isuse, blând Mântuitor, fii călăuza mea.

4. Eu văd că şi puţinul bun îl fac atât de greu, 
De-aceea-ncrederea mi-o pun în ajutorul tău. 
Gândindu-mă la drumul strâmt spre mântuirea mea, 
Îţi cer, Isuse, harul sfânt şi îndurarea ta.
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111 JÉSUS LE CHRIST

Jésus le Christ, lu mière intérieure, 
Ne laisse pas mes ténèbres me parler. 
Jésus le Christ, lu mière intérieure. 
Donnemoi d’accueillir ton amour.

112 LA ALTARUL TĂU, O, ISUSE

Ref.: La altarul tău, o, Isuse, 
În genunchi toţi ne plecăm. 
Ajutorul tău să-l reverşi asupra noastră, te rugăm!

1. Zi şi noapte tu stai de veghe, în acest sacrament divin, 
Alinându-le suferinţa celor care la tine vin.

2. Pe oricine-l primeşti, Isuse, pe cel drept, pe cel păcătos; 
Îi îndemni pururi spre mai bine şi iubire vrei drept prinos.

3. Ne priveşti blând din tabernacol, Tu eşti Mielul lui Dumnezeu, 
Iertător, plin de îndurare; vrei cu noi să rămâi mereu.

113 LAUDATE DOMINUM

Ref.: Laudate Dominum, laudate Dominum 
Omnes gentes, alleluia. (bis)

Lăudaţi pe Domnul în templul sfânt, 
Lăudaţi pe Domnul cel puternic. 
Preamăriţi-l pentru faptele sale, 
Pentru-a sa măreţie. Aleluia. 
Aleluia, aleluia, 
Tot pământul şi cerul să îi cânte doar Lui. (x2 )
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114 LĂUDAŢI PE DOMNUL

Lăudaţi pe Domnul, neamurilor, 
Lăudaţi-l toate popoarele! 
Osana, osana, osana Fiului lui Dumnezeu.

115 NOAPTEA E STĂPÂNĂ-N VALE

1. Noaptea e stăpână-n vale, truda zilei s-a sfârşit 
Obosit m-abat din cale să te-ador, Isus iubit.

2. Tu eşti Regele măririi, Domn în cer şi-n univers; 
Eşti şi victima iubirii, Dumnezeu neînţeles.

3. Lampa veşnică mă cheamă să mă-nchin, să Te iubesc, 
Să spun dorul fără seamăn, Puncului dumnezeiesc.

4. O, Isuse şi pe mine şi pe toţi care-i iubesc, 
Ocroteşte-ne şi dă-ne noapte bună, Domn ceresc.

5. E târziu şi la odihnă plec voios gândind mereu, 
Să mă dau cu totul Ţie, noapte bună Domnul meu.

116 OSTIE PREASFÂNTĂ

1. Ostie preasfântă, dar din cer venit, 
Umilit îți cântă sufletu-mi uimit.

Ref.: Închinare ție, în orice moment, 
O, Isuse, ascuns în Sfântul Sacrament! (bis)

2. Te ador, Cristoase, Miel dumnezeiesc, 
Și-n cântări pioase vreau să te slăvesc.

3. Cinste şi mărire fie ne-ncetat 
Celui ce-n iubire, hrană ni s-a dat.
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117 PE ISUS MÂNTUITORUL

1. Pe Isus Mântuitorul, viaţa noastră şi Păstorul, 
Cu iubire să-l cinstim, să-i cântăm, să-l preamărim. 
Slava lui e-atât de mare, că nicicând n-am fi în stare, 
Vredniceşte ca să-i dăm cinstea ce i-o datorăm.

2. Azi creştinătatea cântă cea mai mare şi mai sfântă 
Din fântânile de har, Taina Sfântului Altar; 
Pâine sfântă, pâine vie, ce Isus cu bucurie, 
Și cu drag a dăruit, celor pe care i-a iubit.

3. Inimile să tresalte în cântările înalte, 
Glasul plin, melodios, să se-nalţe spre Cristos; 
Căci e ziua cea aleasă, când Isus la Sfânta Masă, 
Milostiv ne-a dăruit, darul cel nepreţuit.

4. Cina fără de pereche, azi închide Legea veche; 
Preotu-mpărat, Isus, jertfă nouă ne-a adus; 
Ce-a fost vechi se-nlocuieşte, prin Cristos se înnoieşte, 
Și ce-n semn s-a arătat, e-mplinit cu-adevărat.

5. Ce-a făcut Isus la Cină, din porunca lui divină, 
Veşnic se va repeta întru amintirea sa. 
Ca zălog al mântuirii şi icoană-a răstignirii, 
Domnului vom oferi Jertfa Sfintei Liturghii.

6. Cum ne-nvaţă şi credinţa, chipul şi-a schimbat fiinţa; 
Pâinea-i Trupul lui Cristos, vinul, Sânge preţios. 
Simţul nu ne lămureşte, dar credinţa ne-ntăreşte 
Cu lumina ei din cer, să primim acest mister.

7. Pâinea, vinul, ţin ascunse, lucruri mari şi nepătrunse, 
Chipuri ce se osebesc, prin fiinţă se unesc. 
Trupul lui Cristos hrăneşte, Sângele ne întăreşte, 
Și în pâine ca şi-n vin, e Isus Cristos deplin.

8. Cine se împărtăşeşte, pe Cristos întreg primeşte, 
Tot izvorul harului se revarsă-n pieptul lui. 
Și din pâinea-aceasta vie, cât ia anul, iau o mie, 
Toată lumea de-ar lua, Taina Sfântă n-ar seca.
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9. Însă Taina cea măreaţă nu la toţi împarte viaţă, 
Ci, doar celor ce-o primesc cu un cuget creştinesc, 
Cei buni iau din ea răsplată, cei răi aspră judecată, 
Căci menirea i-ai schimbat, când nevrednic ai luat.

10. Deşi pâinea-n părţi se frânge, viaţa-ntrânsa nu se stinge, 
O fărâmă de primeşti, prin puterea ei trăieşti. 
Chipul pâinii se-mpărţeşte, dar Cristos se dăruieşte 
Cu toată fiinţa sa, prin oricare părticea.

11. Iată pâinea îngerească, hrană-n valea pământească 
Pentru vrednicii creştini, nu de aruncat la câini. 
În figuri ni se arată: Isaac, cel jertfit de tată, 
Mielul cel nevinovat, mana ce-n pustiu s-a dat.

12. Bun Păstor, Isuse bune, ca pe-a tale oi tu du-ne 
Spre păşunile cereşti, unde milostiv domneşti. 
Și la masa ta regească ochii noştri te-ntâlnească, 
Toţi să ne înveselim, pe vecie-ai tăi să fim.

118 TAINA SFÂNTĂ, TE MĂRIM

1. Taină sfântă, te mărim, 
Cu credinţă te cinstim, 
Moştenirea noastră scumpă 
Printr-un testament sublim.

2. Trup şi Sânge preţios, 
Hrana celui credincios, 
Te primim cu bucurie 
La ospăţul lui Cristos.

3. Pâine îngerească eşti, 
Vii la noi să ne sfinţeşti, 
În ispite şi necazuri 
Numai Tu ne întăreşti.
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4. Fii, Isuse, lăudat, 
Că de noi te-ai îndurat 
Și spre mântuirea noastră, 
Hrană vie ni te-ai dat.

119 TAINĂ SFÂNTĂ DIN ALTAR

1. Taină sfântă din altar, eşti cerescul nostru dar, 
Legământul de iubire şi izvor de har.

2. Trup şi Sânge-al lui Cristos, darul cel mai preţios, 
Tu eşti hrana ce dă viaţă celui credincios.

3. Fii, Isuse, preamărit, că din ceruri ai venit, 
Și spre-a noastră mântuire ni te-ai dăruit.

4. Mângâierea noastră eşti, sufletele le sfinţeşti, 
Și în lupta grea a vieţii Tu ne întăreşti.

5. Dacă sincer te iubim şi adesea te primim, 
De-nvierea glorioasă ne învrednicim.

6. Celor care te iubesc în surghiunul pământesc, 
Tu le eşti în orice clipă ajutor ceresc.

7. Cât de fericiţi suntem că pe tine te avem, 
Eşti deplina bucurie, binele suprem.

8. Chiar atunci când suferim, Tu ne dai curaj deplin 
Și-alinare-n clipe grele: Doamne-ţi mulţumim!

9. Moartea nu ne va-ngrozi, dacă Tu cu noi vei fi 
Și pe drumul veşniciei ne vei întări.

10. Doamne-acum ne bucurăm, când pe tine te-adorăm, 
Și dorim ca şi în ceruri, să te lăudăm.
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120 TANTUM ERGO 
(NEAMURI S-ADORĂM FIERBINTE)

1. Tantum ergo sacramentum 
Veneremur cernui, 
Et antiquum documentum 
Novo cedat ritui; 
Præstet fides supplementum 
Sensuum defectui.

2. Genitori Genitoque  
Laus et iubilatio, 
Salus, honor, virtus quoque, 
Sit et benedectio; 
Procedenti ab utroque 
Compar sit laudatio. Amen.

Panem de cælo præstitisti eis. (Alleluia!) 
Omne delectamentum in se habentem. (Alleluia!)

Oremus: Deus, qui nobis sub sacramento mirabili, passionis tuae 
memoriam reliquisti: tribue, quæsumus, ita nos corporis et sangu-
inis tui sacra mysteria venerari, ut redemptionis tuae fructum in 
nobis iugiter sentiamus. Qui vivis et regnas in sæcula sæculorum. 
Amen.

1. Neamuri s-adorăm fierbinte 
Marea Taină din altar, 
Jertfa cea de înainte 
Facă loc la noul dar. 
Ce e peste simţ şi minte 
Să ne dea al credinţei har.

2. Tatălui fie-nchinare 
Cinste, laudă şi cânt, 
Fiului fără-ncetare 
Slavă-n cer şi pe pământ. 
Pururi binecuvântare 
Fie Duhului Preasfânt. Amin.

Tu le-ai dat pâinea cerească. (Aleluia!) 
Având în sine orice desfătare. (Aleluia!)

Să ne rugăm: Dumnezeule, care ne-ai lăsat în acest sacrament mi-
nunat memorialul morții şi învierii tale, fă-ne, te rugăm, ca astfel 
să cinstim sfântul mister al trupului şi sângelui tău, încât să sim-
țim necontenit în noi roadele răscumpărării tale, care viețuieşti şi 
domneşti în vecii vecilor. 
Amin.
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121 TE ADOR, ISUSE

1. Te ador, Isuse, Dumnezeu ascuns 
În această Taină, nouă nepătruns; 
Și, plecând genunchii înaintea ta, 
Recunosc ce-adâncă-i neputinţa mea.

2. Simţurile mele nu te pot afla; 
Numai prin credinţă văd prezenţa ta; 
Cred tot ce ai spus Tu, Fiule-ntrupat, 
Nu-i cuvânt pe lume mai adevărat.

3. S-ascundea pe cruce ce-i dumnezeiesc, 
Îns-aici se-ascunde şi ce-i omenesc; 
Dar te cred de faţă, Om şi Dumnezeu, 
Și cer mântuirea sufletului meu.

4. Nu aştept, ca Toma, rănile să-ţi văd, 
Ci, cu umilinţă, mă închin şi cred; 
Numai Tu, Isuse, eşti nădejdea mea; 
Toat-a mea iubire ţi-o voi închina.

5. Taina retrăirii morţii Domnului, 
Tu eşti pâinea vie, hrana omului, 
Fii şi pentru mine tainic nutriment, 
Cea mai dulce hrană pe acest pământ.

6. O, Isuse bune, pelican iubit, 
Spală cu-al tău Sânge sufletu-mi rănit, 
Căci o picătură din acest izvor 
Ar putea să şteargă vina tuturor.

7. Bunule Isuse, tainic Dumnezeu, 
Împlineşte dorul sufletului meu: 
Fă să cadă vălul de pe faţa mea 
Fericit, în ceruri, să te pot vedea.
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122 TRUP PREASFÂNT

1. Trup preasfânt, sub chipul pâinii eşti aici cu-adevărat, 
Cel pe care-odinioară Maica sfântă l-a purtat.

Ref.: O, Isuse bune, o, Isuse dulce, o, Isuse, Fiul Mariei.

2. Plin de flacăra iubirii Tu ai ars necontenit, 
Vina grea a omenirii sus pe cruce-ai ispăşit.

3. Și din inima-ţi rănită a curs sânge preţios, 
Dragostea-ți nemărginită dovedind-o cu prisos.

4. Hrană sfântă-n lupta vieţii, eşti tăria tuturor; 
Dă-ne şi în clipa morţii mângâiere şi ajutor.
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INIMA LUI ISUS

123 CĂTRE INIMA CEA SFÂNTĂ

1. Către inima cea sfântă, a preabunului Isus, 
Să se îndrepte omenirea încercată-n chip nespus:

Ref.: O, Isuse, Tu eşti viaţa, 
Pentru cei ce Te iubesc, 
Eşti cerească mângâiere 
Celor care Îţi slujesc.

2. Sfintei Inimi să se roage cei ce suferă din greu, 
Ca să aibă-n lupta vieţii, pururi ajutorul său.

3. Să alerge toţi la Domnul în necazuri şi-n nevoi, 
Mai ales când dă năvală, al ispitelor puhoi.

4. Cei neliniştiţi în suflet pacea-adâncă vor găsi, 
Lângă Inima preasfântă, fericiţi se vor simţi.

124 CÂNTAŢI CU INIMA CURATĂ

1. Cântaţi cu inima curată, 
Spre ceruri, Inimii preasfinte, 
Prin nouri glasul să străbată 
Ducând a noastră rugăminte:

Ref.: Slăvită, binecuvântată, 
Preasfânta-ţi Inimă să fie, 
Isuse, acum în lumea toată, 
Şi-odată dincolo-n vecie.

2. O, dulce Inimă preasfântă, 
O suliţă-a pătruns prin tine 
Și ai voit să fii înfrântă 
Fiindcă m-ai iubit pe mine.

3. Isuse plin de îndurare, 
Adânc în sufletu-mi pătrunde, 
În Inima-ţi preaiubitoare, 
Ia-mi inima şi o ascunde.
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4. Isuse bune, Tu mă iartă, 
Și dă-mi o inimă curată, 
Ca nimeni să nu mă despartă 
De tine, Doamne, niciodată.

5. Când duhul rău mă chinuieşte 
Și mă atacă prin ispită, 
În tine inima-mi găseşte, 
O locuinţă liniştită.

6. Când firul vieţii se va frânge, 
Și, poate în dureri nespuse, 
În braţe moartea mă va strânge, 
Să fiu al Tău, pe veci, Isuse!

125 DOAMNE CRISTOASE, INIMII TALE

1. Doamne Cristoase, Inimii tale, 
Cu umilinţă ne închinăm 
Și din această jalnică vale, 
Din nou, spre tine, rugi înălţăm. 
Ne înconjoară caznă şi chin, 
Tu blând ascult-al nostru suspin.

Ref.: Bune Isuse, Inima-ţi blândă 
Milă să-mpartă fraţilor tăi.

2. Dulce Isuse, Inima-ţi bună, 
Din vina noastră a pătimit, 
Dar, iată-acuma, toţi împreună, 
Noi recunoaştem că am greşit. 
Tu, din iubire, jertfă te-ai dat, 
Iar noi, adesea, te-am supărat.

3. Pe a ta urmă, Doamne, vom merge, 
Și al tău cuvânt îl vom împlini; 
Vina din suflet Tu ne-o vei şterge; 
Noi, mila ta o vom preamări. 
Tu ne ajută cu harul tău 
Să-ţi dovedim iubirea mereu.



| 69I n i m a  l u i  I s u s

Parohia Romano-Catolică Adormirea Maicii Domnului București

4. Prin mijlocirea Neprihănitei 
Astăzi îţi cerem multe-ndurări; 
Stinge, Isuse, focul ispitei, 
Dă-ne tărie în încercări. 
Să fim ca tine, blânzi şi smeriţi, 
Și-apoi, cu tine-n cer, fericiţi.

126 DULCIS IESU MEMORIA 
(ISUSE, AMINTIREA TA)

1. Dulcis Iesu memoria,  
Dans vera cordis gaudia, 
Sed super mel et omnia 
Eius dulcis praesentia.

2. Nil canitur suavius, 
Auditur nil iucundius, 
Nil cogitatur dulcius 
Quam Iesus Dei Filius.

3. Iesu, dulcedo cordium, 
Fons veri, lumen mentium, 
Excedis omne gaudium 
Et omne desiderium.

4. Quando cor nostrum visitas, 
Tunc lucet ei veritas, 
Mundi vilescit vanitas 
Et intus fervet caritas.

5. Da nobis largus veniam, 
Amoris tui copiam; 
Da nobis per praesentiam 
Tuam videre gloriam.

6. Laudes tibi nos pangimus, 
Dilectus es qui Filius, 
Quem Patris atque Spiritus 
Splendor revelat inclitus.

1. Isuse, amintirea ta 
Îmi desfătează inima; 
Pe limbă miere de-aş avea, 
Mai dulce mi-i prezenţa ta.

2. Nu-i nume mai melodios, 
Cântat de oameni mai duios, 
Nimic nu este mai presus 
Decât acest cuvânt: Isus.

3. Nădejdea tuturor Tu eşti, 
Pe toţi doreşti să-i fericeşti 
Și celor ce te-au căutat 
Nespuse bucurii le-ai dat.

4. Nu poate limba să redea, 
Nu poate nimeni exprima, 
O ştie doar cine-a simţit 
Ce-nseamnă Numele-ţi iubit.

5. A noastră bucurie fii, 
Răsplata care să ne-mbii; 
Mărire să-ţi cântăm cu dor 
Acum şi-n vecii vecilor.
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127 INIMĂ A LUI ISUS

1. Inimă a lui Isus, 
Blândă şi smerită eşti, 
Tu ne chemi cu dor nespus 
La izvoarele cereşti.

Ref.: Doamne, fă-ne inima curată, 
Dă-ne o iubire adevărată! (bis)

2. Eşti izvor dumnezeiesc, 
Ce reverşi neîncetat 
Peste neamul omenesc 
Harul tău îmbelşugat.

3. Cum furtuni ai potolit 
Cu puterea ce o ai, 
Sufletului chinuit, 
Doar tu pace poţi să-i dai.

4. Inimă ce ne iubeşti, 
Ţie, azi ne consfinţim, 
Cu-al tău har să ne-ntăreşti 
Ca pe veci ai tăi să fim.

128 ÎN RANA COASTEI TALE

1. În rana coastei tale, Isuse, fă-mi un loc, 
Să fiu cât mai aproape de al iubirii foc.

Ref.: Aprinde-mă, Isuse, cu focul tău ceresc 
Pe tine, peste toate, mereu să te iubesc.

2. În rana coastei tale vreau, Doamne, să pătrund, 
Și-n Inima ta sfântă, umil să mă ascund.

3. În rana coastei tale vreau raiul să-l găsesc 
Și toate ale mele să ţi le dăruiesc.

4. În rana coastei tale vreau, Doamne, să rămân, 
Și Tu, Isuse, singur, să fii al meu Stăpân.
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129 O, INIMĂ PREABUNĂ

1. O, Inimă preabună, a blândului Isus, 
Tu, eşti a vieţii cale, ce duce-n ceruri sus:

Ref.: Atrage-ne, Isuse, la pieptul Tău divin, 
Ca pacea sfintei Inimi, să o gustăm din plin.

2. Tu eşti izvor de milă, ce curge ne-ncetat, 
Și spală lumea-ntreagă de orişice păcat.

3. Duşmanii ne-mpresoară, şi ne lovesc mereu, 
Doar Tu ne eşti scăparea, puternic Dumnezeu.

4. În rana ta deschisă, Isuse, fă-ne loc, 
Și-aprinde-n noi văpaia, cerescului Tău foc.

5. În drumul greu al vieţii, cel trist şi-mpovărat, 
Alăturea de Tine, se simte-vinovat.

6. Și noi, Isuse bune, cu sufletul smerit, 
Te implorăm fierbinte.ne iartă ce-am greşit.

7. Dorim ca-ntreaga viaţă să fim sub paza ta; 
Tu dă-ne ajutorul, să Te putem urma.

130 O, ISUSE BUNE

1. O, Isuse bune, cine poate spune 
Dorul ce răpune 
Și mereu consumă inima-ţi preabună?

Ref.: Cine vine să-ţi aline dorul Inimii divine?

2. Doamne, cine oare simte întristare, 
Sau pe cine-l doare 
Că eşti dat uitării şi abandonării?
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3. Inimă pribeagă, cine să-nţeleagă 
Ce faci ziua-ntreagă, 
Stând în aşteptare, singur pe altare?

4. Unde-s iubitorii, recunoscătorii 
Și mulţumitorii, 
Ca să te-nconjoare şi să te adore?

5. Inimă preasfântă, cine oare-ţi cântă, 
Dragostea ne-nfrântă 
Și îndurătoare pentru fiecare?

131 TE IUBIM CU DOR NESPUS

1. Te iubim cu dor nespus, 
O, prea blândule Isus, 
Care Inima ţi-ai dat, 
Ispăşire de păcat.

Ref.: Toţi c-un suflet şi-o voinţă 
Îţi jurăm pe veci credinţă 
Şi cu mare-nsufleţire, 
Preamărim a Ta iubire.

2. Sfână Inimă, pe-altar, 
Eşti al dragostei focar, 
Și rămâi mereu cu noi, 
Până-n ziua de apoi.

3. În a vieţii luptă grea, 
Ne eşti luminoasă stea; 
Ajutaţi de harul Tău, 
Vom învinge pe cel rău.

4. Mulţi nici azi nu te iubesc 
Și cu ură te jignesc, 
Pentru ei Îţi oferim, 
Toate câte suferim.

5. În primejdii, neclintiţi, 
Stăm cu tine strâns uniţi 
Până la moarte Te urmăm 
Și credinţa o păstrăm.

6. Pilda Ta de vom urma, 
Fericire ne vei da, 
Lumea o vom birui 
Și cu Tine vom domni.



| 73I n i m a  l u i  I s u s

Parohia Romano-Catolică Adormirea Maicii Domnului București

132 TOT MAI APROAPE DE INIMA TA

1. Tot mai aproape de Inima ta, 
Doamne, atrage şi inima mea; 
Vreau totdeauna cu drag să-ţi slujesc 
Și-a ta voinţă oricând s-o-mplinesc.

2. Inima ta mi-e odihnă şi vis, 
E pentru mine un sfânt Paradis. 
Vino, Isuse, în inima mea, 
Fă-mă mai vrednic de dragostea ta.
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SFÂNTA FECIOARĂ MARIA

133 AL NOSTRU CÂNT RĂSUNE

Ref.: Al nostru cânt răsune, s-ajungă pân’ la rai, 
La Maica Preacurată, în toată luna mai.

1. Altarul Maicii Sfinte cu flori să-mpodobim, 
La ea în orice seară cu drag noi să venim.

2. Și cântece frumoase, în coruri să-i cântăm, 
Cu îngerii din ceruri, noi laude să-i dăm.

3. Să-i punem la picioare cununi de rugi fierbinţi, 
Necazurile noastre şi griji şi suferinți.

4. Și ea, ca bună Mamă, pe toţi ne va privi, 
Cu zâmbetul pe buze, pe toţi ne va primi.

5. Și flori nepieritoare în schimbul lor va da, 
În lipsuri şi necazuri ea ne va mângâia.

6. Primeşte-ne, Marie, la sfântul tău altar; 
În astă lună sfântă, iubire dă-ne-n dar.

7. Ajută-ne, Marie, mereu să te iubim, 
Acum şi-n veşnicie, ai tăi copii să fim.

134 AMINTEŞTE-ȚI, BLÂNDĂ MAMĂ

1. Aminteşte-ți, blândă Mamă, că-i din veci neauzit 
Ca sărmanul care strigă să rămână părăsit.

Ref.: Nu, o, Mamă, nu uita, că-n această tristă vale, 
Nu sunt lacrimi, nu e jale ce nu şterge mâna ta, 
Bună Mamă, nu uita!

2. Ca un fiu mă-ncred în tine şi alerg sub scutul tău; 
Cu-al tău braț tu mă susține şi mă apără de rău.
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3. Când mă zbat în patimi grele către tine strig cu dor; 
Rupe lanțurile mele, Mamă, vino-ntr-ajutor.

4. Ale vieții negre valuri se izbesc de barca mea; 
În zadar vâslesc spre maluri fără tine, blândă stea.

5. Ieşi din nori, o, stea a mării, tu, stăpână peste-ocean; 
În prăpastia pierzării du-mă sigur la liman.

135 AVE MARIA

Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. 
Benedicta tu in mulieribus, 
Et benedictus fructus ventris tui, Iesus. 
Sancta Maria, Mater Dei, 
Ora pro nobis peccatoribus, 
Nunc et in hora mortis nostrae. Amen.

136 AVE MARIA, MAMĂ CEREASCĂ

Ref.: Ave Maria, Mamă cerească, tu eşti regina cerului. (x2)

1. Spre tine Mamă-alergăm cu iubire, 
În tine Tatăl şi-a arătat mărirea.

2. Tu l-ai născut pe Cristos, Domnul nostru, 
Credinţa ta ne-ntăreşte-n drumul vieţii.

3. Eşti steaua ce ne vesteşte lumina, 
Eşti călăuza şi apărătoarea noastră.

4. Prin tine speranţele noastre-nfloresc, 
Prin tine găsim adevărata pace.

5. Cu tine, Mamă, dorim să clădim 
Împărăţia lui Dumnezeu în lume.



76 | S f â n t a  F e c i o a r ă  M a r i a

Parohia Romano-Catolică Adormirea Maicii Domnului București

137 AVE, AVE STEAUA MĂRII

1. Bucură-te, Steaua Mării, 
Sfântă Fecioară Marie, 
Maică Preacurată, 
Poartă a cerului, sfântă.

Ref.: Ave, ave, Steaua Mării, 
Ave, Regină Cerească, 
Ave, creată de Domnul, 
Ave, măicuţă ne eşti.

2. A tuturor Mamă bună, 
Rugile noastre le-oferă 
Celui pe care în lume 
Ni l-ai adus ca pe-un frate.

3. Sfântă Fecioară-ntre toate, 
Dulce Regină din ceruri, 
Fă-ne să fim statornici, 
Cu inimile pure.

4. Dă-ne doar zile de pace 
Și ne veghează tu drumul 
Să ni-l arăţi şi nouă 
Pe Fiul tău sfânt în ceruri.

138 AVE, MARIS STELLA

1. Ave, maris stella, 
Dei mater alma 
Atque semper virgo, 
Felix cæli porta.

2. Sumens illud „Ave” 
Gabrielis ore, 
Funda nos in pace, 
Mutans Hevae nomen.

3. Solve vincla reis, 
Profer lumen cæcis, 
Mala nostra pelle, 
Bona cuncta posce.

4. Monstra te esse matrem, 
Sumat per te precem 
Qui pro nobis natus 
Tulit esse tuus.
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5. Virgo singularis, 
Inter omnes mitis, 
Nos culpis solutos 
Mites fac et castos.

6. Vitam præsta puram, 
Iter para tutum, 
Ur videntes Iesum 
Semper collætemur.

7. Sit laus Deo Patri, 
Summo Christo decus, 
Spiritui Sancto 
Honor, tribus unus. Amen.

139 AVE, STEAUA MĂRII

1. Ave, Steaua Mării, o, Marie, dă-ne ajutor! 
Maica îndurării, o, Marie, dă-ne ajutor!

Ref.: Ajută-ne, Marie, când suntem în nevoi!

2. Roză preafrumoasă, o, Marie, dă-ne ajutor, 
De Cel sfânt aleasă, o, Marie, dă-ne ajutor.

3. Mamă şi fecioară, o, Marie, dă-ne ajutor, 
De virtuţi comoară, o, Marie, dă-ne ajutor.

4. Calea fericirii, o, Marie, dă-ne ajutor, 
Poarta mântuirii, o, Marie, dă-ne ajutor.

5. Peste cer crăiasă, o, Marie, dă-ne ajutor, 
Blândă şi miloasă, o, Marie, dă-ne ajutor.

6. Nouă în durere, o, Marie, dă-ne ajutor, 
Ne eşti mângâiere, o, Marie, dă-ne ajutor.

7. Iar în agonie, o, Marie, dă-ne ajutor, 
Să ne fii tărie, o, Marie, dă-ne ajutor.
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140 AZI, VENIM, O FECIOARĂ

1. Azi, venim, o, Fecioară, lângă-al tău sfânt altar; 
Lupta nu ne-nfioară, când ne-ajuţi cu-al tău har.

Ref.: Maică sfântă, noi te slăvim, 
Dă-ne harul să te iubim 
Şi cu tine-n ceruri să fim.

2. Viaţa ni-i zbuciumată de prea grele furtuni; 
Te rugăm, Preacurată, la al tău piept să ne-aduni.

3. Noi, dorim, o, Regină, să-i slujim lui Isus; 
Tu, noian de lumină, dă-ne haruri de sus.

4. Iar când viaţa apune într-al morţii mister, 
Bună Mamă, condu-ne lângă tine în cer.

141 BĂRCUŢA SLABĂ PLEACĂ

1. Bărcuţa slabă pleacă pe mare-naintând, 
La portu-i vrea să treacă, cu viforii luptând; 
Când cerul se-nnorează, furtuna-nspăimântează:

Ref.: Marie, Marie, vino-ntr-ajutor!

2. M-atacă cu năvală a iadului puteri, 
A lumii rea sminteală, a simţului plăceri; 
Când mâna mea slăbeşte, când cârma se opreşte.

3. A ta icoană lină în sufletu-mi rănit 
E ca o stea senină, ce-n nouri s-a ivit; 
O dă-mi a ta lumină a cerului Regină.

4. Cu inima voioasă vâslaşul ostenit, 
În patria-i frumoasă la ţintă a sosit; 
Iar mâna ta-l primeşte, la sânu-ţi se-odihneşte.
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142 BINECUVÂNTATĂ EŞTI

1. Binecuvântată eşti, buna noastră mamă, 
Corurile îngereşti jubilând te-aclamă:

Ref.: Slavă ţie, o, Marie, slavă ţie-n veşnicie! 
Te salutăm, te lăudăm, o, Marie!

2. Tu eşti Maica lui Isus, tu eşti Steaua Mării, 
Eşti un paradis nespus, arcă a salvării.

3. Eşti speranţa tuturor, Inimă de Mamă, 
Sprijin eşti şi ajutor celor ce te cheamă.

4. Sufletul ce te-a-ndrăgit are fericire, 
El e pururi ocrotit de a ta iubire.

5. Când al morţii noastre prag îl vom trece-odată, 
Te vom preamări cu drag veşnicia toată.

143 CĂTRE MAICA CHEMĂRII

Ref.: Ave, Maria!

1. Inima-mi bate-n val de fericire, 
O, Maică a chemării mele sfinte, 
Și se topeşte-n lacrimi de iubire, 
Sub farmecul aducerii aminte.

2. Eram copil neştiutor, zburdalnic, 
La joc cu cei cu mine deopotrivă, 
Când Domnul, cel cu ne-nţelese planuri, 
Și-a pus pe capu-mi mâna milostivă.

3. Și-n taina litaniilor de seară, 
Când legănam cădelniţa la rugă, 
El mi-a şoptit din ostia cea albă 
Să-i fiu urmaş şi credincioasă slugă.
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4. Am zis atunci rămas bun tuturora, 
Părinţi dragi, fraţi iubiţi şi-ntreaga lume; 
Și-n urma mea s-a-nchis tăcută poarta 
Iubitului lăcaş de-nţelpciune.

5. Sub fruntea mea s-a adunat lumină, 
Și-n inimă comoară de iubire, 
Și-am înţeles cât e de dulce Domnul, 
Potirul, partea mea de moştenire.

6. Primeşte, Maică Sfântă, cu iubire, 
Ruga-mi încrezătoare şi fierbinte: 
Să am tărie-n calea încercării 
Și să privesc mereu tot înainte.

144 CEATA CREŞTINILOR

1. Ceata creştinilor, dulce Fecioară 
Plină de dragoste azi te-nconjoară, 
Cu dragă inimă vin, deci, şi eu:

Ref.: Mamă, primeşte-mă sub scutul tău!

2. În rândul fiilor ce te urmează 
Și-a ta medalie la piept păstrează 
Cu mare dragoste voi fi şi eu:

3. Plini de încredere, cu toţi te cheamă 
Numai cu dulcele nume de „Mamă”; 
Acesta-i numele ce-ţi dau şi eu:

4. Blânda ta inimă, îndurătoare, 
E-a păcătoşilor dulce scăpare; 
Tu întăreşte-mă în ceasul greu:

5. Când întunericul pe mări se lasă, 
Tu eşti singura stea luminoasă; 
Călăuzeşte-mă spre port mereu:
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6. Și de-a prăpastiei oarbă pieire, 
Fereşte sufletul a ta lucire; 
Tu luminează-mă pe drumul meu:

7. A paradisului mare Regină, 
Arată-mi pururea faţă senină; 
Eşti preaputernică la Dumnezeu:

8. În lupta groaznică, cea de pe urmă, 
Tu a duşmanului ură o curmă 
Și-ncredințează-mă Fiului tău:

145 DUMNEZEU, CÂND TE-A CREAT, MARIE

1. Dumnezeu, când te-a creat, Marie, 
Cu tot harul te-a-nzestrat, Marie.

Ref.: Mai frumoasă eşti decât soarele, 
Pentru noi, păcătoşii, Maică, roagă-te!

2. Dumnezeu te-a ocrotit, 
Într-un chip deosebit.

3. Cel preasfânt te-a apărat, 
Și de umbra de păcat.

4. Căci menită-ai fost de sus, 
Să fii Mama lui Isus.

5. Mama Creatorului, 
A Mântuitorului.

6. Tu Regină sfântă eşti, 
Peste cetele cereşti.

7. Tu eşti crinul înflorit, 
De toţi sfinţii îndrăgit.

8. Tu eşti vas duhovnicesc, 
Plin de har dumnezeiesc.

9. Eşti luceafăr luminos, 
Calea noastră spre Cristos.

10. Mamă bună tu ne eşti, 
De noi toţi te îngrijeşti.

11. Domnul fie lăudat, 
Că de Mamă ni te-a dat.
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146 FECIOARA LA MUNTE

1. Fecioara la munte pe stânci apăru, 
Ea pleac-a sa frunte, salut-o şi tu.

Ref.: Ave, ave, ave Maria.

2. Copilei sfioase, pe când se ruga, 
Și gârlei spumoase un nume şoptea.

3. Copila-l pronunţă cu glas tremurând, 
Iar gârla-l anunţă cu vuiet crescând.

4. Prin ţările toate minunea se-afla, 
Poporul în gloate la stâncă venea.

5. A tuturor mamă iubeşte-acel loc, 
Pe toţi ea ne cheamă, ne-aşteaptă cu foc.

6. O, tu, Preacurată, priveşte-ne aici, 
Arată-ne-ndată că Mamă ne eşti.

147 FLOARE MAI FRUMOASĂ

1. Floare mai frumoasă pe acest pământ 
Ca Fecioara Mamă nu a fost nicicând.

Ref.: Maică Sfântă Preacurată noi te lăudăm 
Şi cu multă bucurie fericiţi cântăm 
Cinste şi mărire fie neînceta 
Celei zămislite fără de păcat!

2. Tatăl preaînaltul a făcut din ea 
Cea mai strălucită creatură-a sa.

3. Crin de curăţie, cu miros plăcut, 
Pe Mântuitorul dânsa l-a născut.

4. Îngerii şi sfinţii, într-un singur gând, 
Îi aduc cinstire şi prinos de cânt.
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5. Soarele o-mbracă cu lumina lui 
Pe preafericita Maică-a Domnului.

6. Și luceferi tainici, în mii de scântei, 
Stau ca o cunună peste fruntea ei.

7. Șarpele, duşmanul, rău şi veninos, 
Zace sub călcâiul Maicii lui Cristos.

8. Iar pământul, dornic după cel de sus, 
Cântă cu iubire Maicii lui Isus.

9. Mamă mult iubită, fii cu noi mereu 
Și ne-ajută-n drumul către Dumnezeu.

10. Iar când firul vieţii se va termina 
Să ne duci, Regină, sus, în slava ta.

148 ÎN ASTĂ ZI FRUMOASĂ

1. În astă zi frumoasă dăm Maicii lui Isus 
Cântarea noastră aleasă căci o iubim nespus.

Ref.: Slăvim, slăvim, slăvim neîncetat, 
Slăvim, slăvim pe cea fără de păcat!

2. Pe gingaşa Fecioară tot corul îngeresc 
Cu drag o înconjoară şi-n cânt o preamăresc.

3. Cu dragoste deplină oştirea sfinţilor 
Pe-a Cerului Regină o laudă în cor.

4. Și cerul şi pământul cu glasurile vii 
Îşi înteţesc avântul în a o preamări.

5. Preasfânta noastră Mamă, cu glasul ei duios, 
Necontenit ne cheamă la Fiul ei, Cristos.

6. Prin Maica preacurată pe Domnul îl cinstim, 
Dorind ca-n cer odată alăturea să-i fim.
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149 ÎN VALEA IRIA

1. În valea Iria, în luna lui mai, 
Fecioara Maria coboară din rai.

Ref.: Ave, Maria, ave, Maria, ave, Maria!

2. În raze sclipeşte slăvit chipul ei; 
Solie aduce la trei ciobănei.

3. Preasfânta Fecioară surâde frumos 
Și blând le vorbeşte cu glasul duios.

4. Sunt Neprihănita, din ceruri, de sus; 
Iubirea-mi de mamă la voi m-a adus.

5. Le cere să facă ades rugăciuni, 
Să spună Rozariul, să fie mai buni.

6. Păcatele lumii adânc o mâhnesc; 
Ea vrea să-l îmbune pe Tatăl ceresc.

7. Căinţa-i scăpare atunci când greşiţi; 
Prin ea, păcătoşii pot fi mântuiţi.

8. Și legea cea sfântă păziţi-o mereu, 
Căci ea vă fereşte de tot ce e rău.

9. La tine, Fecioară, venim azi şi noi; 
Fereşte-ne, Mamă, de-un crâncen război.

150  ÎNGERII CERULUI

1. Îngerii cerului cântă Fecioarei 
Mamei cuvântului şi-a mea protectoare

Ref.: Ave, Maria (x7)

2. Florile câmpului stau în uimire 
Lângă altarul ei, I-aduc mulţumire.
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3. Dangăt de clopote lin îmi şopteşte: 
Maica Precurată te ocroteşte.

151 LITANIA BAVAREZĂ

Ref.: O, Marie, la tine strigăm!

1. Pământul şi cerul te cheamă, 
Marie, la tine strigăm! 
Cu dulcele nume de Mamă, 
Prin tine doar Domnul preasfântul 
Din veci îndrăgit-a pământul. 
Și îngeri în ceruri mărire 
Îţi cântă-n văpăi de iubire, 
Iar sfinţii, în ceată aleasă, 
Te-nalţă pe tine Crăiasă. 
Tu calci peste lună, Stăpână, 
De stele tu porţi o cunună, 
Rugându-te, Maică Preasfântă, 
Din ceruri ne binecuvântă.

2. Izvoarele-n şopot te-ngână, 
Marie, la tine strigăm! 
Și-al apelor murmur, Stăpână, 
Pădurea şi-a ei veselie 
Îţi cântă tot ţie, Marie! 
Și păsări, pe văi şi coline, 
Te laudă veşnic pe tine. 
Chiar clopotul serii te cheamă, 
De-a pururi prea gingaşă Mamă.

3. Și slava ţi-o spune câmpia, 
Marie, la tine strigăm! 
În inimi sădind bucuria.

4. Al crucii stindard să trăiască, 
Marie, la tine strigăm! 
Prin el, s-avem pace cerească, 
Iar setea păgână de sânge 
Din inimi, tu, Maică, o stinge, 
Durerile noastre le-alină, 
Mult îndurătoare Stăpână, 
Și-n cumpăna luptei din urmă, 
A iadului curse le curmă.

5. Iar numele-ţi dulce, Marie, 
Marie, la tine strigăm! 
Mărit în vecie să fie!
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152 LITANIA LAURETANĂ

Doamne, miluieşte-ne, 
Cristoase, miluieşte-ne, 
Doamne, miluieşte-ne, 
Cristoase, auzi-ne, 
Cristoase, ascultă-ne,

Tată din cer, Dumnezeule, miluieşte-ne pe noi, 
Fiule, Răscumpărătorul lumii, Dumnezeule, miluieşte-ne pe noi, 
Duhule Sfânt, Dumnezeule, miluieşte-ne pe noi, 
Sfântă Treime, un singur Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi,

1. Sfântă Marie, 
Sfântă Născătoare de Dumnezeu, 
Sfântă Fecioară a fecioarelor, 
Roagă-te, roagă-te, 
Roagă-te pentru noi!

2. Maica lui Cristos, 
Roagă-te pentru noi!

3. Maica harului dumnezeiesc, 
Maică nepătată, 
Maică preacurată.

4. Maică neprihănită.

5. Maică pururea Fecioară, 
Maică vrednică de iubire 
Maică minunată.

6. Maica bunului sfat.

7. Maica Creatorului, 
Maica Mântuitorului, 
Fecioară preaînţeleaptă,

8. Fecioară vrednică de cinste.

9. Fecioară vrednică de laudă, 

Fecioară puternică, 
Fecioară miloasă.

10. Fecioară credincioasă.

11. Oglinda dreptăţii, 
Scaunul înţelepciunii, 
Pricina bucuriei noastre.

12. Vas duhovnicesc.

13. Vas vrednic de cinste, 
Vas vestit de cucernicie 
Trandafir tainic.

14. Turnul lui David.

15. Turn de fildeş, 
Casă de aur, 
Chivotul legii.

16. Poarta cerului.

17. Steaua dimineţii, 
Tămăduitoarea bolnavilor, 
Scăparea păcătoşilor.

18. Mângâietoarea mâhniţilor.
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19. Ajutorul creştinilor, 
Regina îngerilor, 
Regina patriarhilor.

20. Regina profeţilor.

21. Regina apostolilor, 
Regina martirilor, 
Regina mărturisitorilor.

22. Regina fecioarelor.

23. Regina tuturor sfinţilor, 
Regină zămislită 
fără de prihană strămoşească,

24. Regină înălţată cu trupul la cer,

25. Regina preasfântului Rozariu, 
Regina păcii, 
Regina lumii.

Mielul lui Dumnezeu, care iei asupra ta păcatele lumii, 
iartă-ne, Doamne.

Mielul lui Dumnezeu, care iei asupra ta păcatele lumii, 
ascultă-ne, Doamne.

Mielul lui Dumnezeu, care iei asupra ta păcatele lumii, 
miluieşte-ne pe noi.

153 MAGNIFICAT

Magnificat anima mea Dominum 
Magnificat, magnificat, magnificat anima mea.

154 MAICA SFÂNTĂ-NDURERATĂ

1. Maica sfântă-ndurerată, 
Stă sub cruce-nlăcrimată, 
Lângă Fiu-i răstignit.

2. E cu inima rănită, 
De o sabie cumplită 
Și cu sufletul zdrobit.

3. Cât de tristă şi mâhnită 
Fost-ai tu, Neprihănită, 
Născătoare-a lui Cristos!

4. Mamă sfântă, ce mâhnire, 
Când vedeai în pătimire 
Pe-al tău Fiu prea glorios!

5. Cine nu ar plânge oare 
Când pe sfânta Născătoare 
Ar vedea-o-n chin nespus?

6. Să nu simţi compătimire, 
Când Fecioara, în mâhnire, 
Suferă cu-al ei Isus?
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7. Pentru-a lumii mari păcate, 
Fiul ei e dat la moarte, 
De durere sfâşiat.

8. Vede-n chinuri cum se frânge, 
Cum îşi varsă al său sânge 
Până sufletul şi-a dat.

9. Maică plină de iubire, 
Dă-mi şi mie-a ta simţire 
Cu-al tău chin să plâng şi eu.

10. Inima-mi să fie-aprinsă 
De o dragoste nestinsă 
Către omul Dumnezeu.

11. Fă să am mereu în minte 
Toate rănile preasfinte 
Ale Celui răstignit.

12. Și să fiu părtaş la toate 
Suferințele-ndurate 
De-al tău Fiu, Isus, rănit.

13. Vreau să plâng şi eu cu tine, 
Cât trăiesc să fie-n mine 
Răstignitul cu-al său chin.

14. Sufletu-mi te însoţeşte 
Și cu tine el doreşte 
Să împart-al tău suspin.

15. O, Fecioară-ntre fecioare, 
La a ta mâhnire mare 
Vreau şi eu părtaş să fiu.

16. Și să plâng plin de căinţă 
Negrăita suferinţă 
A iubitului tău Fiu.

17. La suprema judecată, 
Roagă-te, o, Preacurată, 
Ca de iad să fiu scăpat.

18. Doamne, în ceasul agoniei, 
Dă-mi prin rugile Mariei 
Harul să mă mântuiesc!

19. Iar când trupu-mi va fi rece, 
Fă ca sufletu-mi să plece 
În triumful cel ceresc.

155 MAMĂ DE IUBIRE PLINĂ

1. Mamă de iubire plină, azi cu toții te slăvim 
Și-n surghiunul vieții noastre, am jurat să te iubim. 
Cată deci spre ceata ta şi-o ajută-n lupta grea, 
Și-o ajută, şi-o ajută, şi-o ajută-n lupta grea!

2. Tu, stăpânitor Luceafăr, peste valurile-adânci, 
Apără bărcuța slabă şi de valuri şi de stânci. 
Iar când ceru-i plin de nori, vino Mamă-ntr-ajutor, 
Vino, Mamă, vino, Mamă, vino, Mamă-ntr-ajutor.
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3. Iar când steaua vieții noastre se coboară-n asfințit, 
Dulce Mamă, fii miloasă către cei ce te-au iubit. 
Și ne du cu tine sus, lângă tronul lui Isus! 
Lângă tronul, lângă tronul, lângă tronul lui Isus!

156 MAMĂ IUBITĂ

1. Mamă iubită, preafericită, 
Slavă să-ți fie în veci, Marie! 
Lumea suspină, bună Regină, 
Se-nchină ție, Sfântă Marie!

2. Iubită Mamă, în cer te-aclamă 
Oştirea sfântă şi slavă-ți cântă. 
Și-ntreg pământul rosteşte cântul 
Mărire ție, Sfântă Marie.

157 MAMĂ SFÂNT-A CELUI DE SUS

1. Mamă Sfânt-a celui de sus, 
Eşti frumoasă de nespus, 
Neprihănită şi fericită, 
Tu ne iubeşti atât de mult.

Ref.: Ave, ave, ave Maria! (bis)

2. Mamă Sfântă Domnul ți-a dat, 
Strălucirea Soarelui, 
Ai îmbrăcat veşmântul regesc, 
Maica iubirii, toți te cinstesc.

158 MARIE, ÎNTOARCE-ŢI PRIVIREA

Ref.: Marie, întoarce-ţi privirea spre noi, noi fiii tăi! 
Marie şi nu ne lăsa, Marie, în clipa grea!

1. În necazuri şi ispite alergăm cu drag la tine, 
Să ne fii tu mângâiere şi-ajutorul spre mai bine 
Să ne fii ocrotitoare şi al vieţii dulce soare 
Căci tu, Mamă, plină de iubire eşti.
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2. Steaua mării înspumate şi speranţa noastră-n toate, 
Nu ne părăsi Marie, fii a noastră bună mamă 
Căci de Tatăl eşti iubită şi de îngeri proslavită 
Vino, Mamă, cu iubirea ta la noi.

159 NOI VREM PE DOMNUL

1. Noi vrem pe Domnul, o, Maică sfântă, 
Din ceruri blândă să priveşti, 
Spre fiii tăi ce dornic îţi cântă, 
Ca ruga lui s-o împlineşti.

Ref.: O, Maică îndurată, ascultă-al nostru dor, 
Noi vrem pe Domnul, căci el ni-i Tată, 
Noi vrem pe Domnul Stăpănitor!

2. Noi vrem pe Domnul! E o strigare 
Ce-o îndreptăm spre-al tău altar; 
Prin tine, Sfântă Mijlocitoare, 
Să treacă-al cerului hotar.

160 NUME PREADULCE

1. Nume preadulce, nume adorat, 
De-ntreaga lume slăvit şi lăudat.

Ref.: O, Maică preasfântă, 
Îngerii îţi cântă: Ave, Maria, ave, Maria! 

2. Blândă Fecioară, preafericită! 
Din veşnicie, neprihănită!

3. Marie-nseamnă, că tu eşti Regină 
Și-aleasă Doamnă, de-ndurare plină.

4. Numele-acesta-i un ceresc tezaur, 
Ca o comoară ce ascunde aur.
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5. El ne-aminteşte de-a ta demnitate 
Și ne vădeşte marea-ți bunătate.

6. Cel care ştie taina acestui nume, 
Cu bucurie tuturor îl spune.

7. Prin el pelinul se transformă-n miere, 
El face chinul lină mângâiere.

8. Îți cânt mărire, Sfântă Născătoare, 
Tu dă-mi iubire şi credință mare.

161 O, MĂICUŢĂ SFÂNTĂ

1. O, Măicuţă sfântă, te rugăm fierbinte, 
Să ne-asculţi cu milă marea rugăminte.

Ref.: Nu lăsa măicuţă să pierim pe cale, 
Căci noi suntem fiii lacrimilor tale.

2. Când plângeai sub cruce, Maică-ndurerată, 
Te-a primit de Mamă omenirea toată.

3. Călători pe mare, veşnic în primejdii, 
Noi ne-am pus în tine flacăra nădejdii.

4. Tu eşti steaua mării, călăuzitoare, 
Eşti şi aurora veşnicului soare.

5. Când nori grei şi ceaţă înnegri-vor zarea, 
Vino, sfânt luceafăr, să ne-arăţi cărarea.

6. Și condu-ne barca prin orice furtună, 
Ca în portul veşnic să fim împreună.
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162 RĂSAI ASUPRA MEA

1. Răsai asupra mea, lumină lină, 
Ca-n visul meu ceresc de odinioară, 
O, Maică sfântă, pururea Fecioară, 
În noaptea gândurilor vină, Marie!

2. Speranţa mea tu n-o lăsa să moară, 
Deşi a fost adânc noian de vină; 
Privirea ta de lacrimi calde plină 
Îndurătoare-asupra mea coboară, 
Marie!

3. Străin, pierdut, eu nu mai am tărie, 
În zbuciumul nimicniciei mele; 
O, reapari din cerul tău de stele 
Ca să te-ador de-acum pe veci, Ma-
rie!

163 RUGĂMU-NE-NDURĂRILOR

1. Rugămu-ne-ndurărilor 
Luceafărului mărilor: 
Din valul ce ne bântuie, 
Înalţă-ne, ne mântuie; 
Privirea-ţi adorată, 
Asupră-ne coboară, 
O, Maică Preacurată, 
Și pururea Fecioară, Marie!

2. Crăiasă alegându-te, 
Îngenunchem, rugându-te, 
Ascultă-a noastre plângeri, 
Regină peste îngeri! 
Din neguri te arată 
Lumină dulce, clară, 
O, Maică Preacurată 
Și pururea Fecioară, Marie!

164 SALVE, REGINA

Salve, Regina, mater misericórdiae, 
Vita, dulcédo et spes nostra, salve. 
Ad te clamámus, éxsules fílii Evae. 
Ad te suspirámus, 
Geméntes et flentes in hac lacrimárum vale. 
Eia ergo, advocáta nostra, 
Illos tuos misericórdes óculos ad nos convérte. 
Et Jesum, benedíctum fructum ventris tui, 
Nobis post hoc exsílium osténde. 
O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria.
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165 SFÂNTĂ MARIE, GRAI ÎNGERESC

1. Sfânta Marie, grai îngeresc, 
Inima-mi ţie azi ţi-o jertfesc.

Ref.: Întoarce, te rog, când suntem în nevoi, 
Ochii tăi cei blânzi cu milă spre noi.

2. Tu eşti Regină în ceruri, sus, 
Eşti Mama sfântă a lui Isus.

3. Din îndurarea lui Dumnezeu, 
Tu ne eşti sprijin în ceasul greu.

4. Haruri alese ne împărţeşti, 
Pentru noi pururi tu mijloceşti.

166 SLAVĂ-N VECI

1. În nevoi şi dureri noi la tine alergăm 
Căci la toţi din belşug milă-mparţi, Marie!

Ref.: Slavă-n veci, slavă-n veci, 
Mamei noastre cereşti.

2. Chiar şi cel mai sărman dintre toţi fiii tăi 
Nu a fost părăsit de tine, Marie!

3. De la Cel veşnic Sfânt mijloceşte-ne har, 
Ca mereu să-mplinim voia Lui, Marie!

4. Peste cer şi pământ eşti Regină în veci; 
Tu în ziua de apoi du-ne-n cer, Marie!

167 SUBLIMUL DAR AL TATĂLUI

1. Sublimul dar al Tatălui, floare aleasă a pământului, 
Mamă a vieţii, roagă-te pentru noi.
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Ref.: O, Marie, tu eşti lângă noi cu inima blândă, 
O, Marie, regina păcii, ne dai bucuria.

2. Tu porţi surâsul lumii unde tristeţe-ai acasă, 
Dă-ne speranţa cu lumina ta.

3. Te rugăm revarsă pacea, cobori în lumea ce geme 
Darul iubirii si pacea vin de la tine.

168 TE SALUT, REGINA PĂCII

Ref.: Te salut, Regina Păcii, te salut, Regina mea. 
Maică sfântă a dreptăţii, Maică Tu speranţa mea. 
Ave, ave, ave Maria! (bis)

1. Tu, atâta de frumoasă, ce atât de dragă-mi eşti, 
Tu, Regină-n cer aleasă, îngerii Te preamăresc. 
Stelele ce-Ţi încunună, chipul Tău sfânt, îngeresc, 
Printre ele Tu eşti mamă, stea a mării doar Tu eşti.

2. Rochia-ţi sfântă de Fecioară, albă precum este neaua, 
Crinii Ţi-au ţesut-o doară, când Ţi s-a născut şi Steaua, 
Mantia-ţi ocrotitoare, pe noi toţi azi ne primeşte, 
Mâna Ta cea iubitoare, de primejdii ne fereşte.

169 TOATĂ FRUMOASĂ EŞTI, MARIE,

Toată frumoasă eşti, Marie, 
Și prihana strămoşească nu este în tine, 
Tu eşti slava Ierusalimului, 
Tu eşti bucuria lui Israel, 
Tu eşti cinstea neamului nostru, 
Tu eşti mijlocitoarea păcătoşilor! 
O, Marie, o, Marie! 
Fecioară preaînțeleaptă, 
Maică preaîndurată, 
Roagă-te pentru noi, 
Mijloceşte pentru noi la Domnul Isus Cristos.
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170 TOTUS TUUS

Totus tuus sum, Maria, Mater nostri Redemptoris, 
Virgo Dei, Virgo pia, Mater mundi Salvatoris. (x3) 
Amen.

171 TU CE SFÂNTĂ EŞTI

1. Tu ce sfântă eşti şi spre noi priveşti, 
Dulce Mamă, Marie! 
Maică iubită, veşnic slăvită, 
Roagă-te, roagă-te pentru noi!

2. Eşti far sclipitor şi mângâietor, 
Dulce Mamă, Marie! 
Rază-ţi cerească ne ocrotească, 
Roagă-te, roagă-te pentru noi!

3. Greşitori suntem şi-n păcat cădem, 
Dulce Mamă, Marie! 
Șterge prihana, vindecă rana 
Roagă-te, roagă-te pentru noi!

4. Tu din cer de sus, dă-ni-L pe Isus, 
Dulce Mamă, Marie! 
El să ne fie, domn pe vecie, 
Roagă-te, roagă-te pentru noi!

172 TU PESTE CER REGINĂ EŞTI

1. Tu peste cer Regină eşti, o, Marie! 
Și milostivă stăpâneşti, o, Marie!

Ref.: Cu sfinţii să cântăm, veseli să intonăm, 
Bucuroşi să aclamăm: salve, salve, Regina!
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2. Tu eşti al vieţii noastre far, o, Marie! 
Mijlocitoare eşti de har, o, Marie!

3. Stea luminoasă peste mări, o, Marie! 
Rămâi cu noi în încercări, o, Marie!

4. Tu plină de-ndurare eşti, o, Marie! 
De noi ca Mamă te-ngrijeşti, o, Marie!

5. Puternic scut ocrotitor, o, Marie! 
Tu eşti scăparea tuturor, o, Marie!

6. În valea asta de surghiun, o, Marie! 
Nădejdea-n tine toţi şi-o pun, o, Marie!

7. Pe toţi cei care te-au rugat, o, Marie! 
Cu dragoste i-ai ascultat, o, Marie!

8. Venim şi noi la tronul tău, o, Marie! 
Să ne păzeşti de orice rău, o, Marie!

9. Cu-ntreaga fire ne unim, o, Marie! 
Pe Fiul tău să-l preamărim, o, Marie!

10. Pe Domnul noi să-l lăudăm, o, Marie! 
Cu tine să ne bucurăm, o, Marie!

11. În ceasul morţii când vom fi, o, Marie! 
Cu tine noi vom birui, o, Marie!

173 UN ÎNGER DIN CERURI

1. Un înger din ceruri cu chip luminos, 
I-a spus Preacuratei cu glasul duios.

Ref.: Ave, ave, ave, Maria! 
Ave , ave , ave , Maria!

2. „Tu eşti, o Marie, un sfânt sanctuar, 
Cu tine e Domnul, eşti plină de har.
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3. Femeie ca tine, pe-ntregul pământ 
Nu-i alta creată de Domnul preasfânt.”

4. L-aceste cuvinte ea s-a tulburat, 
De-aceea trimisul i s-a adresat:

5. „Să nu-ţi fie teamă de ceea ce-am spus, 
Căci tu ai aflat har la Domnul de sus.

6. Puterea divină de sus va veni, 
Prin spiritul veşnic tu vei zămisli.

7. Cel care se naşte din sânu-ţi curat 
E Fiul Părintelui cel preaînalt.

8. El vine ca rege din veci rânduit, 
A sa-mpărăţie nu are sfârşit.”

9. Fecioara răspunde: „De este aşa, 
Cum vrea Domnul, fie, eu sunt sluga sa.”

10. Cuvântul cel veşnic prin Duhul ceresc 
În sânul Fecioarei ia trup omenesc.

11. Și noi, bună Mamă, azi te salutăm, 
Pătrunşi de iubire, la fel îţi cântăm.

174 VENIM, O, PREACURATĂ

Ref.: Venim, o, Preacurată, cu inimi iubitoare, 
Să-ţi punem fiecare, o floare pe altar.

1. Noi vrem, cerească Mamă, cu toţii împreună 
O inimă mai bună să-ţi oferim în dar.

2. Iar tu, cu dărnicie, vei mijloci iertare 
Și binecuvântare, căci plină eşti de har.

3. Fecioară nepătată, din flori de fapte bune, 
Din cânt şi rugăciune, cununi îţi împletim.
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4. Și alte flori frumoase, iubire şi credinţă, 
Parfum de umilinţă cu drag îţi oferim.

5. Preabuna noastră Mamă, cu zâmbetul tău dulce, 
Cu drag ne vei conduce, la fiul tău, Isus.

6. Cu tine împreună, chiar dincolo de moarte 
De viaţă-avea-vom parte în patria de sus.

175 VOI MERGE ÎNTR-O ZI

1. Voi merge într-o zi s-o văd în ceruri sus 
Pe Maica lui Isus şi fericit voi fi.

Ref.: La cer, la cer, la cer, voi merge într-o zi, 
La cer, la cer, la cer, voi merge într-o zi!

2. Voi merge într-o zi, să mă unesc cu dor, 
Cu-al îngerilor cor, spre a o proslăvi.

3. Voi merge într-o zi, ce cu-nfocare-aştept, 
L-al Mamei mele piept, să mă pot odihni.

4. Voi merge într-o zi, aceasta-mi dă puteri, 
În valea de dureri, să lupt să pot trăi.

5. Voi merge într-o zi şi-n cer, în sfânt lăcaş, 
De slava ei părtaş, în veci şi eu voi fi.
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SFINȚI

176 BINE FII CUVÂNTAT

Ref.: Bine fii cuvântat, Doamne, în sfinţii tăi! 
Te-adorăm şi te slăvim şi noi în cor cu ei. 
Şi vouă, sfinţilor, mărire tuturor, 
Fericiţi de-acum mereu, veţi domni cu Dumnezeu.

1. O, voi, care aţi trecut drept înşelaţi ai lumii, 
Acuma fericiţi, zâmbiţi din Paradis, 
Acum vă bucuraţi de roada-nţelepciunii 
În desfătări de nedescris.

2. Dar nu uitaţi nicicând că-n biata omenire 
În lacrimi şi-ncercări se zbat ai voştri fraţi 
Și-n calea spre Cel Sfânt, spre veşnica iubire, 
Aşteaptă ca să-i ajutaţi.

177 BUCURAŢI-VĂ, VOI FRAŢILOR

Ref.: Bucuraţi-vă, voi, fraţilor, 
Numele voastre sunt scrise-n cer! (x2)

1. Suntem toţi în iubirea sa, 
Ne-a ales din eternitate.

2. Suntem toţi sub privirea sa, 
Bucuria ne poartă paşii.

3. E un drum de speranţă, 
Noi purtăm încrederea în inimi.

4. Duceţi pacea săracilor, 
E o pace fără sfârşit.

5. Dacă ne ajunge oboseala, 
Ne reface simpla sa prezenţă.



100 | S f i n ț i

Parohia Romano-Catolică Adormirea Maicii Domnului București

178 CÂND TRANDAFIRUL A-NFLORIT

1. Știu ceva ce n-ați mai auzit, 
Ceva ce negreşit s-a împlinit, 
Ceva ce ne-a uimit: 
În plină iarnă, trandafirul a-nflorit.

Ref.: Sfântă Rita bine ai venit, 
Noi ştim c-atât de mult ai suferit, 
Atât ai suferit, dar şi că ai iubit 
Şi inima ți-ai oferit.

2. Știu ceva ce e de neuitat, 
Ceva ce este chiar adevărat, 
Cu totul minunat: 
Când Sfânta Rita pe duşman ea l-a iertat.

3. Vreau atât de mult să-ți mulțumesc, 
Iar mijlocirea ta s-o prețuiesc, 
Mereu să te cinstesc 
Și aş mai vrea să-ți spun cât de mult te iubesc.

179 CU INIMA SĂLTÂND DE BUCURIE

1. Cu inima săltând de bucurie, 
Veniţi, voi, fraţi, veniţi şi voi surori, 
Din trista vieţii noastre pribegie, 
Sfintei Tereza să-i aducem flori.

Ref.: Frumoasă eşti, o, sfântă preaiubită, 
Cununi de stele te împodobesc. 
Slăvită eşti, Tereză fericită, 
În strălucirea tronului ceresc.

2. Cât ai trăit pe-acest pământ de jale, 
Ai îndrăgit al pocăinţei drum, 
Din jertfele şi lacrimile tale, 
Ţi-ai împletit cununa ta de-acum.
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3. Pe urma ta, spre gloria cerească, 
Ne îndreptăm ducând o luptă grea; 
Exemplul tău mereu ne întărească 
Și să ne-ajute mijlocirea ta.

4. Patroana noastră sfântă, milostivă, 
Cuprinde-ne sub scutul tău de sus; 
Fereşte-ne de tot ce ni-i-mpotrivă; 
Păstrează-ne-n iubirea lui Isus.

180 CU OCHII PLINI DE MILĂ

1. Cu ochii plini de milă priveşte blând din ceruri 
Spre noi, Tereza sfântă a Pruncului Isus. 
Revarsă haruri multe în inimi iubitoare 
Și ne condu pe calea ce duce-n ceruri, sus.

2. Iubirea ta curată de tânără fecioară 
Cu farmec se revarsă asupra celor mici; 
Isus, cerescul Mire, te-ascultă cu plăcere 
Când pentru noi tu ruga spre Dânsul o ridici.

3. Tu ai promis că-n ceruri te vei ruga la Domnul 
Să poți stropi pământul cu ploi de trandafiri; 
O, sfântă, mică floare, fă să coboare-n lume 
O caldă primăvară a veşnicei iubiri.

4. Tu să ne-arăți cărarea copilăriei sfinte, 
Ce duce cât mai sigur spre bunul Dumnezeu; 
S-avem nădejde mare, în dragostea-i de Tată 
Ce poartă grijă multă de tot copilul său.

5. Iar când icoana lumii s-o risipi în neguri 
Și toată fala vieții se va preface-n scrum, 
Tu să ne fii alături, o, gingaşă Tereza, 
Să ne conduci spre ceruri, pe-al veşniciei drum.
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181 DACĂ-ŢI TREBUIE-AJUTOR

1. Dacă-ţi trebuie-ajutor, 
Să te rogi încrezător, 
Alegându-l de patron 
Pe slăvitul sfânt Anton.

Ref.: Ştim că rugăciunea lui 
E plăcută Domnului, 
Mari, şi mici, femei, bărbaţi 
Sunt de dânsul ajutaţi.

2. Cei săraci, nedreptăţiţi 
Cei bolnavi şi chinuiţi 
Mângâiere îşi găsesc 
La acest patron ceresc.

3. Lucruri mari, de necrezut, 
Mulţi prin el au obţinut; 
Pentru sprijinul primit, 
Pe Cel Sfânt l-au preamărit.

4. Slavă fie tatălui, 
Preamărire Fiului. 
Duhului cel sfinţitor, 
Cinste-n vecii vecilor.

182 DE MULTE ORI ÎN VIAŢĂ

1. De multe ori în viaţă, 
Se-nalţă gândul meu, 
Prin tine-o, sfinte Antoane, 
Spre bunul Dumnezeu.

Ref.: O, sfinte Antoane, ia-mă sub ocrotirea ta, 
Şi-n lupta grea a vieţii, te rog, nu mă uita.

2. Atâţia vin la tine, 
Căci marţi e ziua ta; 
Împarţi belşug de haruri, 
Și mie îmi vei da.

3. Tu nu te uiţi la merit, 
Ci săvârşeşti minuni, 
Ca la Cristos pe oameni 
Cu râvnă să-i aduni.
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4. Sunt slab în rugăciune 
Și-atât de păcătos. 
Sărac în fapte bune, 
Departe de Cristos.

5. Ispitele, păcatul 
Puterile-mi slăbesc; 
Ajută-mi, sfinte-Antoane, 
Să lupt, să biruiesc.

6. Vreau să mă-ndrept de-acuma, 
Dă-mi harul preţios, 
Dă-mi linişte în suflet, 
Redă-mă lui Cristos.

7. Tu l-ai purtat în braţe 
Pe pruncul sfânt, Isus; 
O, dă-mi şi mie harul 
Să-l văd în ceruri, sus.

183 IMNUL MONSENIORULUI GHIKA

1. Printre domni şi prinţi ai ţării, chipul tău e luminat 
De-o iubire fără margini de Cristos cel Înviat.

Ref.: Blând şi smerit, al neamului martir, Fericite Vladimire, 
Ai fost ales de Dumnezeu martor al credinţei.

2. I-ai slujit, cu jertfe multe, Unicului Tată sfânt, 
Lepădându-te de lume, slavă Crucii aducând.

184 IMNUL SFÂNTULUI IOSIF

1. Veniţi la Sfântul Iosif, al nostru Părinte, 
Spre el ruga noastră noi azi îndreptăm. 
Doar el ne ocroteşte cu dragostea-ai fierbinte, 
Veniţi, deci cu toţii, la el să ne rugăm.

2. Priviţi la Sfântul Iosif cu multă iubire, 
Cum chiar Domnul nostru la dânsul a privit. 
Ales a fost de Domnul să aibă-n îngrijire 
Când l-a trimis în lume pe Fiul său iubit.

3. Iubiţi pe Sfântul Iosif şi fiţi fără grijă: 
Spre cer ruga voastră se va ridica. 
În clipa cea de moarte, în crudă suferinţă, 
Veniţi la Sfântul Iosif, el vă va ajuta!
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185 IMNUL SF. VINCENȚIU DE PAUL

Ref.: Învață-ne să-l iubim, Vincențiu de Paul 
Pe fratele sărman cum l-ai iubit şi Tu. (bis)

1. Nu ştim să suferim cu cei ce suferă 
Și să plângem cu cei care plâng 
Ignorăm vocea care ne imploră 
Și ne cere o mână de-ajutor.

2. Vincențiu de Paul l-ai descoperit, 
Pe Isus, sărac între săraci 
Fie ca luminca vieții Sale 
Să ne-arate drumul carității.

186 IOSIF ESTE SFÂNTUL

1. Iosif este Sfântul ales din vecie 
Să poarte de grijă de-un om Dumnezeu; 
Să fie soţ vrednic al Mamei Fecioare, 
Pe Pruncul Isus să-l păzească de rău.

2. Iosif, prin credinţă, luptând cu primejdii, 
Menirea sa sfântă cu drag a-mplinit 
Și pildă de cinste, de jertfă şi muncă 
A dat tuturora în chip strălucit.

3. O viaţă retrasă, în muncă şi rugă, 
A dus în tăcere aici pe pământ; 
Unit prin credinţă şi mare iubire 
Cu Tatăl, cu Fiul, cu Duhul Preasfânt.

4. În ceasul din urmă avu fericirea 
Să-l aibă alături pe blândul Isus; 
Durerile morţii să-i fie-alinate 
De glasul Mariei, cu farmec nespus.
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5. Pe tron de mărire în slava cerească, 
Iosif este-aproape de Tatăl cel sfânt, 
Al cărui Fiu veşnic i-a spus şi lui „tată” 
În timpul în care-a trăit pe pământ.

6. Cu-ncredere multă-nălţăm rugămintea 
Ca Sfântul Iosif să ne-ajute mereu, 
Să fie alături de cei care-l cheamă 
În zbuciumul vieţii, în ceasul cel greu.

187 ÎN CERURI, PRINTRE SERAFIMI

1. În ceruri printre serafimi e locul tău firesc, 
Tu, care-ai fost aşa aprins de foc dumnezeiesc. 
O, minunate Sfânt Francisc, umil dar glorios, 
Prin rănile ce le-ai primit te-asemeni cu Cristos.

2. Sărac şi foarte istovit de pocăința grea, 
Icoana unui mare sfânt era persoana ta; 
Cu crucea-n mână, drept stindard, cu sufletul curat, 
Pe calea Evangheliei pe toți i-ai îndrumat.

3. Ai vrut să mori ca ucenic spre slava Celui Sfânt, 
Dar El ți-a dat un alt destin aicea pe pământ: 
Să răspândeşti în lung şi-n lat văpaia cea de sus 
Și să atragi pe cât mai mulți pe urma lui Isus.

4. Și lumea care, prin păcat, zăcea sub jugul greu, 
Prin pilda ta s-a luminat, s-a-ntors la Dumnezeu; 
Și dintre spini au răsărit ale iubirii flori, 
Al tău exemplu-a risipit ai necredinței nori.

5. Francisc, tu, fala acestei lumi privit-ai cu dispreț; 
Arată-ne şi nouă acum al pocăinţei preț; 
Să renunțăm adeseori la cele pământeşti 
Ca să putem gusta şi noi plăcerile cereşti.
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188 ÎNTRU A SFINȚILOR

1. Întru a Sfinţilor ceată slăvită, 
Faima ce-o ai este deosebită; 
Sfântul minunilor numit cu dor, 
Sfinte Antoane, dă-ne ajutor.

2. În suferinţă, în grea încercare 
Tu dai putere şi-aduci alinare; 
Tu eşti în toate ocrotitor, 
Sfinte Antoane, dă-ne ajutor.

3. Celor ce suferă boli şi durere 
Tu le eşti îngerul de mângâiere; 
Tu ştergi şi lacrima din ochii lor, 
Sfinte Antoane, dă-ne ajutor.

4. Tu aperi oamenii de strâmtorare, 
Tu şi săracilor dai de mâncare; 
Tatăl orfanilor şi scutul lor, 
Sfinte Antoane, dă-ne ajutor.

5. Liniştea inimii şi-al vieţii bine 
Află acela ce-aleargă la tine; 
Tu-l faci puternic şi-ncrezător, 
Sfinte Antoane, dă-ne ajutor.

6. Buna ta inimă îndurătoare 
La toate rugile dă ascultare; 
Tu eşti al harului mijlocitor, 
Sfinte Antoane, dă-ne ajutor.

189 MĂRIRE S-ADUCEM

1. Mărire s-aducem cu toată iubirea 
Lui Petru şi Paul apostoli slăviţi, 
Ei sunt fondatorii Bisericii Romei; 
Părinţi ai credinţei şi stâlpi neclintiţi.
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Ref.:Petru şi Paul, sfinţi preafericiţi, 
Cu îndurare să ne ocrotiţi.

2. Cristos îl alege pe Simon pescarul, 
Ca stânc-a Bisericii sale şi scut; 
Pe Paul din duşman îl schimbă-n prieten 
Și-l face apostol cu zel ne-ntrecut.

3. Și Petru ajunge la Roma episcop, 
Pescarul cel mare, supremul Păstor; 
Iar Paul vesteşte cu râvnă şi trudă 
Cuvântul credinței la orice popor.

4. Prin sfântul lor sânge vărsat pentru Domnul, 
Biserica-mbracă un falnic veşmânt, 
Iar Roma întinde ca Mamă-Regină 
Al dragostei sceptru pe-ntregul pământ.

5. Apostoli preavrednici, din slava cerească, 
Biserica Domnului s-o apărați, 
Să-ntoarceți la turma condusă de Papa 
Pe cei ce-n greşeală mai stau dezbinați.

190 O, MICĂ TEREZĂ, DIN CERURI DE SUS

1. O, Mică Tereză, din ceruri de sus, 
O, floare aleasă de Pruncul Isus.

Ref.: La cer, la cer condu-ne pe noi! (bis)

2. „Fiți mici totdeauna, fiţi blânzi şi smeriţi” 
Ne-ndeamnă Tereza spre-a fi fericiţi.

3. Aprinde-ne-n suflet al dragostei foc 
Căci lumea deşartă în noi n-are loc.

4. Încredere-aprinde în sufletul meu 
În Pronia sfântă a lui Dumnezeu.
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5. Supunere-adâncă voinţei cereşti, 
Să caut întruna virtuți îngereşti.

6. Pe „mica ta cale” condu paşii mei, 
Ca mamele bune pe prunci mititei.

7. Revarsă din ceruri ai tăi trandafiri, 
Să ardă-n noi focul supremei iubiri.

191 PATRIARHULE MĂREŢE

1. Patriarhule măreţe, o, Iosife, dulce sfânt, 
Care ai păzit comoara cea mai scumpă pe pământ. 
Tu, Fecioarei preacurate, fost-ai soţ şi păzitor, 
Iară lui Isus părinte, cel de grijă purtător.

2. La atâta demnitate printre sfinţi ai fost sortit 
Și de-atât de mare cinste Dumnezeu te-a-nvrednicit, 
Pe pământ, ca un părinte, în ai lumii ochi să treci, 
Al Acelui ce, din Tatăl, este Dumnezeu în veci.

3. Care nu ţi-a fost mirarea, ca şi farmecul nespus, 
Când vedeai pe-naltul Rege la porunca ta supus, 
Iar când El, cu gingăşie, „scumpe tată” te-a numit, 
Îngerii şi-ntreaga fire de aceasta s-au uimit.

4. De Isus şi de Maria, pururea înconjurat, 
Tu a raiului plăcere pe pământ ai pregustat. 
Și-mplinind cu bucurie planul cel dumnezeiesc, 
Astăzi stai în fericire, sus, în cer, pe tron regesc.

5. Sub puternica ta pază, eu alerg încrezător, 
Fii, Iosife, al vieţii mele sprijin şi ocrotitor. 
Iar la moarte, ca şi tine, fă să mă învrednicesc 
Pe Isus şi pe Maria lângă mine să-i simţesc.
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192 SFINTE ANDREI

1. Sfinte Andrei, Patron iubit, 
Tu, pe cruce răstignit, 
Răspândeşti în jur lumină; 
Eşti exemplu preţios, 
Călăuză spre Cristos 
Și spre Patria divină.

2. Sfinte Andrei, tu dă-ne-n dar 
Al iubirii mare har; 
Întăreşte-ne credinţa 
Și-ajută-ne-n luptă grea. 
Fii cu noi, şi nimenea 
Nu ne smulge biruinţa.

3. Sfânt Patron, te implorăm 
Și din suflet te rugăm: 
Mâna ta să ne-ocrotească, 
Ca, luptând nebiruiţi, 
Să ajungem fericiţi, 
Sus, în Patria cerească.

193 SFINTE BLAZIU, NE-NFRICAT

1. Sfinte Blaziu, ne-nfricat, 
Tu credinţa-i apărat 
Și prin moarte ai vădit 
Pe Cristos cât l-ai iubit.

Ref.: Blând Părinte, bun păstor, azi împarte-ne-ajutor, 
Ca feriţi de orice rău să-l slujim pe Dumnezeu.

2. Pe bolnavi i-ai vindecat, 
De cel rău i-ai apărat 
Și prin tine, Domnul sfânt 
Răspândea al său cuvânt.

3. Cei vicleni te-au alungat 
Pentru că i-ai înfruntat, 
Dar cuvântul tău smerit 
Chiar şi fiare-a îmblânzit.

4. Mijloceşte, mare sfânt, 
Pentru noi de pe pământ, 
Ca s-ajungem, mântuiţi, 
Lângă tine, fericiţi.
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194 SFINŢILOR, CE SUS ÎN CERURI

1. Sfinţilor, ce sus în ceruri fericiţi vă bucuraţi, 
Cu încredere în suflet, vă rugăm să ne-ascultaţi. 
Cât aţi fost în astă lume, ca şi noi v-aţi zbuciumat: 
Neplăceri, necaz, ispite ca şi noi aţi înfruntat.

2. Știţi şi voi ce este greul, ce înseamnă a lupta, 
Ce primejdii sunt în lume, ce uşor e a cădea. 
Nu ne părăsiţi în luptă, ci ne ajutaţi mereu 
Ca în toată viaţa noastră să slujim lui Dumnezeu.

3. Voi sunteţi modelul nostru şi exemplul nostru sfânt; 
Voi ne luminaţi cărarea cât umblăm pe-acest pământ. 
În necazurile vieţii, ne sunteţi mijlocitori; 
Ajutaţi prin ruga voastră, vom ieşi biruitori.

4. Ce mângâietor e gândul pentru noi, cei chinuiţi, 
Că voi sunteţi fraţii noşti, care sincer ne iubiţi. 
Dobândiţi-ne putere nouă, celor greşitori, 
Ca să fim asemeni vouă, buni, curaţi şi iubitori.

5. În a voastră sărbătoare vă aducem cald prinos, 
Vouă, care-aţi mers pe urma Domnului Isus Cristos. 
Și sperăm cu bucurie că din mreaja morţii reci 
Vom ajunge-n fericirea şi lumina cea de veci.
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RĂPOSAȚI

195 CÂND SPAIMA MORȚII NE CUPRINDE

1. Când spaima morţii ne cuprinde, 
Isuse, tu ne poţi salva, 
Căci tu eşti viaţa şi-nvierea; 
Și nesfârşită-i mila ta!

2. Când te-au cuprins fiorii morţii, 
Fiori ce sufletu-ngrozesc, 
Plecându-ţi capul, ţi-ai dat duhul 
În mâna Tatălui ceresc.

3. Luând asupra-ţi firea noastră, 
Te-ai arătat bunul Păstor 
Și-ai vrut să-mparţi cu noi durerea, 
Să mori şi tu cu cei ce mor.

4. Cu braţele pe cruce-ntinse, 
Atragi pe toţi la pieptul tău, 
Să afle-n inima-ţi străpunsă 
Refugiu-n ceasul cel mai greu.

5. Tu, care-ai părăsit mormântul 
Și viu te-ai înălţat la cer: 
Pe cei ce sunt în agonie 
Încurajează-i că nu pier.

6. Pentru un răposat: 
Pe fratele, care-n ţărână 
Să se întoarc-ai poruncit, 
Condu-l în patria cerească, 
Să-ţi cânte fără de sfârşit.

7. Pentru o răposată: 
Pe sora, care în ţărână 
Să se întoarc-ai poruncit, 
Condu-o-n patria cerească, 
Să-ţi cânte fără de sfârşit.

8. Pentru mai mulţi răposaţi: 
Pe fraţii, care în ţărână 
Să se întoarc-ai poruncit, 
Condu-i în patria cerească, 
Să-ţi cânte fără de sfârşit.

196 CERUL E DORUL MEU

1. Cerul e dorul meu, sunt călător, 
În lume sunt străin, rătăcitor. 
La cer privesc mereu, 
Acolo-i Domnul meu.
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2. Cerul e dorul meu, sunt călător, 
În valea de dureri, nutresc un dor: 
Să merg în ceruri sus, 
Alături de Isus.

3. Cerul e dorul meu, sunt călător, 
La Tatăl meu de sus, preaiubitor, 
Eu pace voi găsi 
Și fericit voi fi.

197 DOAMNE, TU, CE EŞTI PĂRINTE

1. Doamne, Tu, ce eşti Părinte 
Milostiv şi iertător, 
Mila ta din cer revarsă 
Peste cei din Purgator.

2. Au greşit, noi ştim prea bine, 
Știm ce mult te-au supărat; 
Însă mila ta e mare, 
Iartă-le orice păcat.

3. Nu uita că pentru dânşii 
Fiul tău s-a întrupat 
Și dureri îngrozitoare 
Pentru ei a îndurat.

4. El, purtând povara noastră, 
Pe o cruce răstignit, 
Din iubire pentru oameni, 
În durere a murit.

5. Pentru dragostea cea mare 
Ce o ai pentru Isus, 
Șterge-le acum pedeapsa, 
Du-i la tine-n ceruri, sus.

198 MĂREŢ BIRUITOR AL MORŢII

1. Măreţ biruitor al morţii, Isuse, falnic împărat, 
Tu Tatălui ceresc mărirea, iar nouă viaţa ne-ai redat.

2. Tu ai luat a noastră fire, ba chiar şi morţii te-ai supus 
Și ai învins prin ea duşmanul, pe cel ce moarte ne-a adus.

3. Isuse, Dumnezeu puternic, prin marele mister pascal, 
Îi reînvii pe-aceia care pierd iarăşi harul baptismal.

4. Mereu cu candela aprinsă vom sta în aşteptarea ta 
Și-atunci când vei veni la nuntă voioşi te vom întâmpina.

5. Primeşte-ne-n a ta lumină preadreptule judecător, 
Cu tine să-l vedem pe Tatăl ca şi pe Duhul Sfinţilor.
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a) Pe slujitorul tău, Isuse, care din lumea a plecat, 
Condu-l în veşnica lumină, să te slăvesc ne-ncetat.

b) Pe slujitoarea ta, Isuse, care din lumea a plecat, 
Condu-o-n veşnica lumină, să te slăvească ne-ncetat.

c) Pe slujitorii tăi, Isuse, care din lumea au plecat, 
Condu-i în veşnica lumină să te slăvească ne-ncetat.

199 STRIG CĂTRE TINE, DOAMNE!

1. Dintru adâncuri strig către tine, Doamne, Doamne, ascultă glasul 
meu! 
Pleacă-ţi urechea ta, la glasul rugăciunii mele.

2. Dacă te-ai uita la fărădelegi, Doamne, Doamne, cine ar mai putea să 
stea în faţa ta? 
La tine însă este iertare şi ne temem de tine.

3. Eu nădăjduiesc în Domnul; sufletul meu se încrede în cuvântul său. 
Mai mult decât aşteaptă străjerii ivirea zorilor, să nădăjduiască Israel în 
Domnul.

4. Căci la Domnul este îndurare şi belşug de mântuire. 
Și el va izbăvi pe Israel de toate fărădelegile lui.

5. Slavă Tatălui, şi Fiului, şi Sfântului Duh, 
Precum era la început, şi acum, şi puruea, şi în vecii vecilor. Amin.

Strig către tine, Doamne!
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DIVERSE

200 ASPERGES ME

Ref.: Asperges me Domine hysopo, et mundabor: 
Lavabis me, et super nivem dealbabor.

Miserere mei, Deus, secundum magnam misericordiam tuam. 
Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto: 
Sicut erat in principio, et nunc, et semper, 
Et in sæcula sæculorum. Amen.

201 CÂNT LUI CRISTOS

1. Cânt lui Cristos, el ne va elibera, 
Va reveni iar în slavă 
Și viaţa veşnică ne va dărui, 
Aleluia, aleluia.

Ref.:Aleluia, aleluia.

2. Cânt lui Cristos, în el va reînflori 
Orice speranţă pierdută. 
Toată fiinţa în el va reînvia, 
Aleluia, aleluia.

3. Cânt lui Cristos, într-o zi va reveni, 
La toţi cei care-l aşteaptă, 
Va fi lumină în cer şi pe pământ, 
Aleluia, aleluia.

202 CÂNTĂ SUFLETE

Cântă suflete, pe Domnul tău cel sfânt, 
Cântă suflete, El viaţă dăruie.
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203 CHRISTUS VINCIT

Ref.: Christus vincit, Christus regnat, Christus, Christus imperat!

1. …Summo Pontifici et universali Patri, pax, 
Vita et salus perpetua.

2. …Reverendissimo epicopo et universo clero, ac populo ei commiso, 
pax, 
Vita et salus pepetua.

3. Tempora bona veniant! PaxChristi veniat! 
Regnum Christi veniat!

204 CONFITEMINI DOMINO

Confitemini Domino quoniam bonus 
Confitemini Domino Alleluia

205 CREŞTIN SUNT DIN LEAGĂN

1. Creştin sunt din leagăn şi ţin cu tărie, 
Credinţa pe care-am primit-o-n botez. 
Această credință-i lumină şi viață 
Și sunt fericit că-s chemat s-o urmez.

Ref.: Cred, Doamne-n Tine şi nădăjduiesc, 
Cu a mea credinţă să mă mântuiesc.

2. Creştin sunt şi-ntreg adevărul credinței, 
Cum spune tradiția-aşa îl primesc; 
Scriptura e cartea lăsată de Domnul, 
Cuvântul ei pururi promit să-l păstrez.

3. Creştin sunt şi cred în Biserica sfântă; 
Ea-i mama iubită ce-o am pe pământ; 
Al ei cap e Papa, urmaşul lui Petru, 
Menit să mă-ndrepte spre țelul meu sfânt.
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4. Creştin sunt şi văd în episcopi şi preoți 
Pe sfinții Apostoli trimişi de Cristos; 
Ei sunt rânduiți ca, prin vorbă şi faptă 
Să ducă în ceruri pe cel păcătos.

5. Creştin sunt şi şapte sunt tainele sfinte 
Lăsate de Domnul ca să mă sfinţesc; 
Prin ele coboară belşugul de haruri; 
Spre-a mea mântuire, cu drag le primesc.

6. Creştin sunt şi crucea e semnul izbânzii 
În lupta pe care o duc pe pământ, 
Prin Cruce voi frânge puterea satanei 
Și ghimpele morții ce-atrage-n mormânt.

7. Creştin sunt şi vreau cu iubirea fiiască 
Pe Sfânta Fecioară mereu s-o cinstesc; 
Ea este a Domnului Mamă slăvită, 
Curată şi plină de harul ceresc.

8. Creştin sunt şi sfinţii mi-s frați şi prieteni, 
Ajunşi în mărirea spre care-au râvnit; 
Acolo se roagă şi calea-mi arată 
Pe care să merg ca să fiu fericit.

9. Creştin sunt şi sincer cinstesc orişiunde 
Icoanele toate, cu chipuri de sfinți; 
Privindu-le adesea mă-ndemn la virtute 
Și rugile mele devin mai fierbinți.

10. Creştin sunt şi glasul de clopote sfinte 
Mă cheamă-n biserici ca să mă închin; 
Cu vie credinţă ascult Liturghia 
Și dorul de ceruri prin cânt să-l alin.

11. Creştin sunt şi-oriunde, oricând cu tărie, 
Credința străbună o voi apăra; 
Ea este comoara primită din ceruri, 
În ea e tăria şi pavăza mea.
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206 DACĂ-N VIAȚĂ

Ref.: Dacă-n viaţă încărcaţi fiind cu bunuri, 
N-am sluji celor săraci, umili şi-n chinuri, 
Cum ar putea iubirea lui Cristos 
Să rămână-n noi?

1. Ajută-ne Doamne ca viaţa noastră să fie 
Speranţă, slujire, credinţă mai vie.

2. Pâinea şi vinul pe altar prezentate 
Sunt semnul unirii cu tine în toate.

3. La sfânta jertfă să te întâlnim pe tine 
Suferind cu cei ce suferă în lume.

4. Sfinţeşte, Doamne, aceste umile daruri 
Și revarsă peste noi belşug de haruri. 

207 DOAMNE, MĂRIRE

Ref.: Doamne, mărire, ţie îţi cântăm în cor 
Şi te preamărim pe tine, Tată Creator.

1. Toate-n lume, zi şi noapte, parcă le-auzim, 
Cum ne-ndeamnă-n mii de şoapte să te preamărim.

2. Dealuri, munţi, întreg pământul, te aclamă-n cânt, 
Căci Tu singur eşti Stăpânul veşnic, bun şi sfânt.

208 DOMINE DEUS

Domine Deus Filius Patris, miserere nobis. 
Domine Deus Filius Patris, dona nobis pacem.
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209 DOMNUL ESTE LUMINA

1. Domnul este lumina ce-nvinge moartea.

Ref.: Cântaţi mărire, mărire lui Dumnezeu.

2. Domnul este curajul ce-nvinge teama.

3. Domnul este seninul ce-nvinge furtuna.

4. Domnul este iubirea ce-nvinge ura.

5. Domnul este tăria ce-nvinge slăbiciunea.

6. Domnul este viaţa ce-nvinge moartea.

7. Domnul este odihna ce-nvinge oboseala.

8. Domnul este adevărul ce-nvinge minciuna.

210 DOMNULUI FIE MĂRIRE

Domnului fie mărie şi pace să fie între oameni.

1. Să-l preamărim pe Domnul sfânt, 
Să-i mulţumim cu-al nostru cânt.

2. Să cerem darul Domnului, 
Căci mare-i îndurarea lui.

Slavă, slavă-ntru cei de sus!

211 DUMNEZEU CEL NEVĂZUT

1. Dumnezeu cel nevăzut care-i fără de-nceput, 
A creat cu-al său cuvânt toate-n cer şi pe pământ.

Ref.: Domnul sfânt e Tatăl veşnic 
Şi supremul nostru bine: 
Toată cinstea, preamărirea, numai lui i se cuvine.

2. El cel veşnic şi preadrept, preaputernic şi-nţelept 
E stăpânul tuturor, tată bun şi iubitor.
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3. Dumnezeu e singur sfânt sus în cer şi pe pământ; 
Să-L cinstim neîncetat toţi cu sufletul curat.

4. Să nu stăm nepăsători când cei răi, neştiutori 
Îl insultă pe Cel sfânt, prin purtare sau cuvânt.

212 E MAI, E MAI

Ref.: E mai, e mai, e luna mai, 
Cristos ne cheamă la altar, 
E mai, e mai, e luna mai, 
Răspundem toţi la a sa chemare.

1. Păstrăm o vie amintire, 
A celui mai puternic „da”, 
Când pe Cristos prin dăruire, 
Noi ne-am decis că-l vom urma.

2. Prin El avem un drum spre Tatăl, 
Speranţa noastră nu e vis, 
Căci prin Calvar şi înviere 
Un orizont nou ne-a deschis.

3. Avem încredere deplină 
În harul Duhului Preasfânt, 
Căci totul prin a sa lumină 
Devine viaţă pe pământ.

4. În faţa zbuciumului vieţii 
Nu vrem o clipă să cedăm, 
Secretul jertfei tinereţii 
De la Maria îl aflăm.

5. Chemarea noastră cu credinţă 
O vom cinsti şi apăra, 
Purtând pe plaiul Mioriţei 
Mesajul său, iubirea sa.

213 ECCE SARCEDOS

Ref.: Ecce sacerdos magnus qui in diebus suis placuit Deo.  
Ideo iure iurando fecit illum Dominus 
Crescere in plebem suam.

1. Benedictionem omnium gentium dedit illi, 
Et testamentum suum confirmavit super caput eius.

2. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto!
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214 EU V-AM ALES

1. Eu v-am ales 
Din oameni simpli, buni. 
Eu v-am luat din lume, 
Cum eraţi, v-am primit 
Si v-am iubit.

Ref.: Prezenţi suntem, o, Doamne, 
Să-ţi vestim cuvântul. 
Prezenţi suntem.

2. Eu v-am chemat 
Când voi mă prigoneaţi. 
Voi aţi trăit cu mine, 
Era greu, ne-am rugat 
Și-am biruit.

3. Voi m-aţi văzut 
Vestind şi învăţând, 
Voi aţi mai fost şi martori 
Când muream, sufeream 
Și-am înviat.

4. Tot eu acum 
În lume vă trimit 
Să proclamaţi iubirea, 
La iudei şi păgâni. 
Mergeţi acum!

5. De sus, din cer, 
Am să vă întăresc, 
Cu Duhul Sfânt cel care 
Vă va da noi puteri 
Să mă slujiţi.

215 GLORIA IN EXCELSIS DEO!

Ref.: Gloria, gloria, in excelsis Deo! (bis)

1. Și pace pe pământ oamenilor de bunăvoință. 
Te lăudăm, te binecuvântăm, te adorăm, te preamărim, 
Doamne Dumnezeule, împărate ceresc. 
Dumnezeule, Părinte atotputernic, îți mulțumim ție 
Pentru slava ta cea mare.

2. Doamne, Fiule, unul născut, Isuse Cristoase. 
Doamne Dumnezeule, mielul lui Dumnezeu, Fiul tatălui, 
care iei asupra ta păcatele lumii, miluieşte-ne pe noi; 
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Tu, care iei asupra ta păcatele lumii, 
Primeşte rugăciunea noastră.

3. Tu, care şezi de-a dreapta Tatălui, miluieşte-ne pe noi. 
Fiindcă tu singur eşti sfânt, tu singur Domn, 
Tu singur preaînalt, Isuse Cristoase, 
Împreună cu Duhul Sfânt; 
Întru mărirea lui Dumnezeu Tatăl. Amin.

216 IMNUL ANULUI MILOSTIVIRII 
(MARANATHA!)

Gloria, gloria, gloria, aleluia! 
Gloria, gloria, aleluia, aleluia!

Ref.: Când vei veni, când vei veni, 
Departe Tu nu poţi să fii 
Va fi mai mult sau mai puţin, 
Noi fericiţi Te vom primi. 
Va fi o zi, ea va veni 
Şi-ntreaga lume va uimi, 
Te vom vedea, ne vei privi, 
Pace va fi, Te vom iubi!

1. Atunci toţi munţii vor vorbi şi surzii chiar vor auzi, 
Iar şchiopii veseli vor umbla, tot ce e rău se va-ndrepta.

2. Cu îngerii vom locui, cu cei dragi ne vom întâlni, 
Cu sfinţii ne vom bucura şi vom cânta, şi vom cânta.

3. Atunci cu toţii vom cânta, din inimi Te vom lăuda, 
Cu Maica Sfântă vom vorbi, o vom iubi, o vom iubi.

Coda: Gloria, gloria, gloria, aleluia, 
Gloria, gloria gloria, aleluia!

Codetta: Aleluia, aleluia! Maranatha!
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217 IMNUL PROMISIUNII

1. Promit în faţa voastră, 
Pe onoarea mea 
Să îmi respect cuvântul 
Prin dragostea Ta.

Ref.: Arată-mi Calea cea dreaptă, 
Fii cu mine mereu 
Primeşte promisiunea mea 
Isuse al meu.

2. Voi face-a Ta voinţă, 
Doamne, de acum, 
Iubind mereu pe alţii 
Pe al vieţii drum.

3. Fidel voi fi şi Legii, 
Doamne, de acum, 
Cu mâna Ta asupra mea 
Pe-al iubirii drum.

218 IMNUL TINERILOR

Ref.: Tineri suntem şi cu dragoste vrem 
Să dăruim viaţa noastră, 
Ochii spre cer noi îi vom înălţa 
Şi vom cânta aleluia!

1. E rândul meu să străbat pe drumul vieţii 
Și să aleg, să înţeleg, 
E timpul meu să rostesc un cânt anume, 
Să dăruiesc şi să iubesc.

2. Dă-mi mâna şi împreună cu a mea 
Vom birui, mai buni vom fi, 
Vom înfrunnta cu speranţă şi iubire 
Tot ce e greu, tot ce e rău.

3. Cât de plăcut e să fim toţi împreună, 
Să oferim tot ce iubim. 
Să împlinim fiecare cât mai bine 
Tot ce e vis spre pardis.

Coda: Și vom cânta aleluia!
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219 IN TE CONFIDO

O, Jesu Christe, 
O, in te confido.

220 ISUS MÂNTUITORUL

1. Isus Mântuitorul la uşă mi-a bătut 
Alerg ca să-l întâmpin cu-al inimii salut.

Ref.: Ce mare fericire că astăzi te primesc 
Rămâi mereu cu mine, Tu, oaspete ceresc!

2. Să Te primesc, Isuse, eu nu sunt pregătit; 
Tu eşti stăpânul lumii, iar eu un rătăcit.

3. Când îmi aduc aminte cât am păcătuit 
Mă simt aşa nevrednic şi-atât de umilit.

4. Cum m-ai iubit pe mine să te iubesc aş vrea, 
Ia-mi inima, Isuse, şi dă-mi-o pe a Ta.

5. Preabunule, Isuse, tu nu mă părăsi; 
Eşti totul pentru mine şi eu al Tău voi fi.

221 ISUSE BLÂND, ISUSE BUNE

1. Isuse blând, Isuse bune, 
La altaru-ţi sfânt venim smeriţi, 
Cerând cu lacrimi şi suspine 
Să fim de Tine ocrotiţi.

2. Orbiţi de patimi şi răceală, 
De Tine, Doamne, am uitat, 
Prin a păcatelor momeală 
Duşmanul crud ne-a înşelat.

3. Dar azi, căiţi şi în durere, 
Noi toţi spre Tine ne-ndreptăm; 
Iertare, pace, mângâiere revarsă, 
Doamne, Te rugăm.

4. Din inimile împietrite 
Să stingi al patimii noian 
Și-ajută-ne ca în ispite 
Să-nvingem pururi pe duşman.
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5. Fă să-nflorească-n omenire 
Credinţa care Tu o ceri; 
Să vadă toţi că-a Ta iubire 
E adânc izvor de mângâieri.

6. Tu mângâi inima ce plânge 
Și-alini pe cei îndureraţi; 
În râul Sfântului Sânge 
Îneacă ura dintre fraţi.

7. Condu-ne pe-a virtuţii cale 
Și să uităm nu ne lăsa că, 
În a lacrimilor vale, 
Sfinţirea noastră-i voia Ta.

8. Tu dă-ne duh de pocăinţă 
Și dor de-a cerului poteci, 
Ca, împlinind a Ta voinţă, 
Să vieţuim cu Tine-n veci.

222 ISUSE BLÂND, ISUSE-AL MEU

1. Isuse blând, Isuse-al meu, 
Cel mai puternic Rege, 
Pe veci de veci iubirea Ta 
De Tine să mă lege.

2. Eu Ţie inima-mi deschid, 
Ca focu-ţi s-o aprindă, 
Văpaia inimii cereşti 
Fierbinte s-o cuprindă.

3. La tronul Tău îngenunchez 
Și Te implor cu lacrimi, 
Putere, Doamne, dă-mi să lupt 
Cu ale inimii patimi.

4. Isuse blând, ca Tine vreau 
Să-naintez în bine, 
Ca, împlinind voinţa ta, 
S-ajung în cer la Tine.

223 ISUSE BLÂND, O, REGE AL MĂRIRII

1. Isuse blând, o, Rege al măririi, 
La tronu-ţi sfânt cu dor ne adunăm 
Și-adânc pătrunşi de freamătul iubirii, 
În faţa ta genunchii ni-i plecăm.

2. Suntem ai tăi, acum şi-n veşnicie, 
Căci Tu, Isuse, Rege sfânt ne eşti; 
Îţi consfinţim a’ noastre inimi ţie, 
Ca-n ele veşnic, singur să domneşti.

3. Întreaga lume este sfâşiată 
De-atâta zbucium, crize şi nevoi; 
O, Rege blând, domnia-ţi minunată! 
S-aducă pace trainică-ntre noi.
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4. Arată lumii că doar prin credinţă 
Mai poate-avea speranţă-n viitor, 
Că numai Tu conduci la biruinţă 
Și eşti alături de al tău popor.

5. Isuse, dă popoarelor unire 
Și fă să te cunoască-aşa cum eşti; 
Un Rege blând şi vrednic de iubire, 
Ca peste toţi, Tu paşnic să domneşti.

224 ISUSE, O, DULCE ISUSE

1. Isuse, o, dulce Isuse, 
Cu lacrimi în ochi te-adorăm 
Și inima noastră sărmană, 
Noi Ţie cu totul Ţi-o dăm.

2. Tu vezi că suntem în primejdii, 
Tu vezi că suntem în nevoi, 
Aprinde focarul nădejdii 
Și stai totdeauna cu noi.

3. Tu scoţi un popor din ţărână 
Și-l tragi de la rău dacă vrea. 
Atrage şi ţara română 
Și pune-o la inima ta.

4. Întoarce pierdutele naţii, 
Întoarce întregul pământ 
Și fă să cunoască-mpăraţii, 
Că lumea-i sub braţul Tău sfânt.

5. Victorii şi haruri nespuse, 
Bisericii tale Tu dă-i; 
Păstrează-l pe papa, Isuse, 
Păstrează-i pe preoţii tăi.
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225 ISUSE, REGE VEŞNIC

1. Isuse, Rege veşnic, 
Fii pururi lăudat; 
Tu eşti izvorul vieţii, 
Plăcut, netulburat:

Ref.: Mântuitorule preabun, 
Cu suflet cald te lăudăm 
Şi-n dragoste supuşi 
Noi ţie ne-nchinăm.

2. Isuse, Rege veşnic, 
Fii pururi lăudat; 
Căci tu eşti mângâierea 
Și zâmbetul curat.

3. Isuse, Rege veşnic, 
Fii pururi lăudat; 
Căci Tu eşti curăţia 
Și crinu-mbălsămat.

4. Isuse, Rege veşnic, 
Fii pururi lăudat; 
Căci tu eşti Pâinea sfântă 
Și vinul aromat.

5. Isuse, Rege veşnic, 
Fii pururi lăudat; 
Căci pentru noi, sărmanii, 
Ai plâns şi-ai sângerat.

6. Isuse, Rege veşnic, 
Fii pururi lăudat; 
Prin moarte şi-nviere, 
Tu cerul ne-ai redat.

226 ISUSE, TU EŞTI CALEA

1. Isuse, Tu eşti calea noastră, 
Pe Tine te urmăm, 
Tu ne înveţi doar adevărul, 
De Tine ascultăm.

2. Isuse, tu eşti Domnul nostru, 
Cu dragoste-ţi slujim; 
Tu eşti adevărata viaţă, 
Prin Tine doar trăim.

3. Isuse, tu eşti Pâinea vie, 
Ca hrană te primim; 
Tu eşti Păstorul plin de grijă, 
Pe tine Te iubim.

4. Isuse, eşti lumina lumii 
Și ţelul ei sublim; 
Ne eşti modelul în virtute, 
Prin tine ne sfinţim.
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5. Isuse, Tu eşti fericirea, 
Spre Tine ne-ndreptăm; 
Eşti viaţa şi-nvierea noastră, 
În Tine noi sperăm.

227 IUBESC PE DUMNEZEU

1. Iubesc pe Dumnezeu, căci El e Tatăl meu; 
Un Tată bun şi iubitor, El poartă grijă tuturor! 
De-aceea cânt mereu: iubesc pe Dumnezeu!

2. Iubesc pe Dumnezeu, la bine şi la greu, 
În orice loc, în orice zi, oriunde pe pământ aş fi. 
De aceea cânt mereu: iubesc pe Dumnezeu!

3. Iubesc pe Dumnezeu, El este ţelul meu; 
Doresc ca toată viaţa mea să fie-un imn în cinstea Sa! 
De-aceea cânt mereu: iubesc pe Dumnezeu!

228 ÎŢI ADUCEM MULŢUMIRE

1. Îţi aducem mulţumire, o, Isuse preaiubit, 
Pentru darurile tale, ce acuma le-am primit.

Ref.: O, Isuse-ţi mulţumim şi-ntr-un glas te preamărim!

2. Cu atâta bunătate, ne-ai vorbit, ne-ai luminat, 
Drumul sigur către ceruri, nouă ni l-ai arătat.

3. Pentru mântuirea noastră, ca odată pe Calvar, 
Te-ai adus pe tine însuţi, jertfă sfântă pe altar.

4. Dragostea nemărginită te-a-ndemnat la noi să vii, 
Să ni te oferi ca hrană, ca prin ea să ne susţii.

5. Dă-ne tu de sus putere, ca să-ţi fim pe plac mereu 
Și să-ţi dovedim iubire şi la bine şi a greu.

6. Te rugăm, Isuse bune, ne-ncetat cu noi să stai, 
Iar în clipa cea din urmă, să ne iei cu tine-n rai.
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229 LA AL TĂU ALTAR

Ref.: La al tău altar, 
Ţi-aduc eu, Doamne, iar, 
Fiinţa mea în dar.

1. Doamne, tu îmi cunoşti inima, 
Știi cum arde de dragostea ta.

2. Peste toate eşti veşnic Stăpân, 
Lângă tine doresc să rămân.

3. Dăruieşte-mi mereu harul tău, 
Nu lăsa să mă-nvingă cel rău.

230 MĂRIRE ÎNTRU CEI DE SUS

Mărire întru cei de sus, lui Dumnezeu, mărire! 
Veniți s-aducem lui Isus un cânt de preamărire. 
Mărire, mărire, mărire întru cei de sus!

231 MĂRIRE, MĂRIRE

Ref.: Mărire, mărire, în cer lui Dumnezeu 
Şi pace, şi pace să fie pe pământ!

1. Doamne, noi Te lăudăm şi Te binecuvântăm; 
Pentru toate-Ţi mulţumim şi-ntr-un glas Te preamărim.

2. Tatăl care ne-a creat de copii ne-a adoptat; 
El e bun şi iertător şi de oameni iubitor.

232 MERGEŢI ÎN TOATĂ LUMEA

Ref.: Mergeţi în toată lumea, predicaţi evanghelia, 
La toată făptura.
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1. Lăsaţi tot ce-aveţi, căci eu azi vă numesc tot pescari de suflete mari; 
Să fiţi pentru lume lumină de sus, 
Să fiţi sare bună pe-acest pământ.

2. Pe voi v-am ales să vestiţi mântuirea promisă lui Israel. 
Zdrobiţi de acum pe cel rău şi viclean, 
De-acum să domnească doar legea mea!

3. Să mergeţi la oile lui Israel, rătăcite-acum peste tot, 
Vestiţi c-a sosit pentru toţi mântuirea 
Și împărăţia lui Dumnezeu.

4. Redaţi tuturor bucuria şi tămăduirea de orice rău, 
Pe morţi înviaţi-i, pe orbi ajutaţi, 
De orice durere să-i vindecaţi.

5. În dar aţi primit şi în dar vreau să daţi tuturor din dragostea mea, 
Nu strângeţi comori ce aici ruginesc, 
Eu sunt bogăţia ce vă-nsoţesc.

6. Din tot ce v-am spus eu în taină, să spuneţi deschis oriunde veţi fi, 
Iar când pentru mine veţi fi prigoniţi, 
Fiţi tari, atunci Duhul vă va-nvăţa.

7. Și când pe voi vă ascultă, pe mine mă vrea, la el voi veni, 
Răsplată în dar va primi pe deplin 
Atunci când în ceruri îl voi primi.

233 MISERICORDIAS DOMINI

Misericordias Domini in aeternum cantabo.

234 MULȚI ANI TRĂIASCĂ

Ref.: Mulți ani trăiască, întru mulți ani trăiască, 
Întru mulți ani trăiască, la mulți ani!
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1. Ani de veselie şi de bucurie, 
Da-v-ar şi o mie, Cel de sus în dar. 
Multă sănătate şi belşug în toate, 
Răul deoparte, şi să zicem iar.

2. Printre noi trăiască, blând să păstorească 
Și să-mbătrânească în virtuți şi-n har; 
Munca-i preoțească pururi să rodească, 
Domnul s-o primească şi să zicem iar.

235 O, ISUSE PREAIUBIT

1. O, Isuse preaiubit, tu vii azi la mine, 
Sunt atât de fericit că te am pe tine.

Ref.: O, Isuse, tu eşti Calea, Adevărul şi Viaţa!

2. Nu ştiu cum să-ţi mulţumesc, pentru-a ta iubire; 
Tot ce am îţi dăruiesc, ia-mă-n stăpânire.

3. Fără tine, de nimic eu nu sunt în stare; 
Dar cu tine, chiar de-s mic, sunt puternic, tare.

4. Tot ce tu mă-nveţi să fac este spre-al meu bine; 
Vreau mereu să-ţi fiu pe plac ascultând de tine.

5. Harul tău ţi-l cer acum; tot ce fac să-ţi placă 
Și acasă şi pe drum, şi când sunt la joacă.

6. Orişiunde m-aş afla, vreau să fiu cu tine; 
Pe oriunde aş umbla, Doamne, fii cu mine.

7. Sunt copii rămaşi orfani, greu loviţi de soartă; 
Fii tu pentru-aceşti sărmani mamă, soră, tată!

8. Sunt copii nefericiţi, inima îi doare, 
Că-s părinţii despărţiţi, n-au în casă soare.
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9. Prin cei care mă iubesc tu îmi dai de toate, 
Eu într-înşii recunosc, marea-ţi bunătate.

10. Pentru mine se trudesc, mama ca şi tata; 
Eu nu pot să-i răsplătesc, dă-le tu răsplata.

11. Pe părinţi şi cunoscuţi, ca să-ţi placă ţie, 
Eu te rog ca să-i ajuţi tot mai buni să fie.

236 O, DOAMNE, ACUM

Ref.: O, Doamne, acum, cu bucurie, 
Venim cu toţii să-ţi cântăm; 
Avem o sfântă datorie: 
Ca ţie laudă să-ţi dăm.

1. Din inimile noastre se-nalţâ un cântec sfânt: 
Fii preamărit, Părinte, în cer şi pe pământ.

2. Cu-adâncă umilinţă pe tine te-adorăm; 
Fiinţa noastră-ntreagă, stăpâne, ţi-o-nchinăm.

3. Ajută-ne, Părinte, mereu să te iubim; 
Acum şi-n veşnicie copii tăi să fim.

4. Păstrându-ne credinţa, sperăm să moştenim 
Răsplată mare-n ceruri, spre care năzuim.

237 O, DOAMNE, VINO AZI IA NOI

1. O, Doamne, vino azi la noi în inimi, 
că te-aşteptăm cu dor înflăcărat, 
Să ne hrăneşti cu pâinea ta divină, 
Să ne-ntăreşti cu Sângele-ţi curat.
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Ref.: Vino, căci suflete pline de dragoste 
Azi te-asteaptă cu iubirea lor, 
Cu sfântul Trup al tău să ne sfinţeşti mereu 
Tu al dragostei curat izvor.

2. Cum să răspundem la a ta iubire, 
Noi pământeni, tu veşnic Dumnezeu? 
Doar inima e tot ce-avem mai nobil, 
Ţi-o oferim, să fie a ta pe veci.

3. Te aşteptăm, Isuse, cu plăcere, 
Ca Trupul tău ca hrană să ni-l dai; 
Și întăriţi cu tine-n lupta vieţii, 
S-ajungem fericiţi odată-n rai.

238 O, ISUSE, REGE-AL PĂCII

1. O, Isuse, Rege-al păcii, 
Dumnezeu nemuritor, 
Ochii Tăi cu milă-ndreaptă-i 
Spre sărmanul Tău popor. 
Omenirea-ntreagă plânge, 
Subjugată de păcat, 
Și-n nădejdea către Tine, 
Braţele le-a ridicat:

Ref.: Dă-ne, Doamne, dă-ne, Doamne, 
Pacea, pacea ta şi harul Tău.

2. Sufletele-aşteaptă pacea, 
Însă nu le-o poate da 
Nimenea în lumea asta, 
Decât numai legea Ta. 
Tu, arată-le, Isuse, 
Cu lumina Ta mereu, 
Că Tu eşti izvorul păcii, 
Eşti Stăpân şi Dumnezeu.

3. Fă ca toţi să Te adore, 
Rege sfânt şi preaiubit, 
Vie-a Ta împărăție, 
Pe pământul dezrobit. 
Și ajută-ne ca astfel, 
Viaţa noastră s-o trăim 
Ca să fim odată vrednici, 
Sus în cer să Te slăvim.
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239 O, MIEL DUMNEZEIESC

1. O, Miel dumnezeiesc, Isuse preaiubit, 
Revarsă astăzi mila ta în sufletu-mi căit.

2. O, Miel dumnezeiesc, adânc eu am căzut, 
Dă-mi, iarăşi, Doamne, harul tău, pe care l-am pierdut.

3. O, Miel dumnezeiesc, cu Sângele-ţi curat, 
Te rog, tu spală-mi sufletul de orişice păcat.

240 PATER NOSTER

Pater noster, qui es in cælis: 
Sanctificetur nomen tuum; 
Adveniat regnum tuum; 
Fiat voluntas tua, sicut in cælo et in terra. 
Panem nostrum cotidianum da nobis hodie: 
Et dimite nobis debita nostra, 
Sicut et nos dimittimus debitoribus nostris; 
Et ne nos inducas in tentationem, 
Sed libera nos a malo.

241 PĂRINTE SFÂNT, CÂND VĂD

1. Părinte sfânt, când văd întreaga lume 
Ce ai creat-o prin al Tău cuvânt, 
Fiinţele ce-mpodobesc natura, 
Ce le susţii cu braţul Tău cel sfânt:

Ref.: Atunci Îţi cânt, puternic Creator, 
Ce mare eşti! Ce mare eşti! 
Al lumilor măreţ Stăpânitor, 
Ce mare eşti! Ce mare eşti!
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2. Privirea când mi-o-nalţ şi văd minunea 
Mulţimea aştrilor lucind pe cer: 
Frumosul Soare ca şi mândra Lună 
Plutind atât de falnic prin eter.

3. Când răsfoiesc cu râvnă Cartea Sfântă 
Și văd noianul Tău de îndurări, 
Cum pe aleşii Tăi, o, bun Părinte, 
Îi copleşeşti cu binecuvântări.

4. Iar când zdrobit şi fără de putere 
Mă voi afla aproape de mormânt, 
De sus, din cer, trimite-mi mângâiere, 
Să am şi-atunci tărie ca să-ţi cânt.

242 PE GOLGOTA

1. Pe Golgota, sub cruce, Fecioară nepătată, 
În lacrimi cufundată, privea pe-al său Isus; 
Profetul blând şi dulce, iubire din iubire, 
Spre a lumii mântuire, era pe cruce pus.

2. Venit din zări senine ca vina să o spele, 
L-a copleşit de rele ingratul său popor, 
Pe altarul sfânt al crucii ce iadul îl închide, 
Păcatul îl ucide pe-al lumii Creator.

243 POMUL VIEȚII NESFÂRŞITE

1. Pomul vieții nesfârşite, Cruce sfântă-a lui Cristos, 
Eşti speranţă şi scăpare pentru omul credincios.

Ref.: Fii slăvită, sfântă Cruce, de tot neamul omenesc; 
Tu eşti tronul şi altarul Mielului dumnezeiesc.

2. După chin şi suferință, bunul, blând Mântuitor, 
Doar prin tine, în mărire, a intrat biruitor.
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3. Eşti în luptă steagul nostru, groaza duhului cel rău; 
Înfruntăm orice primejdii când suntem sub scutul tău.

4. Celui răstignit pe tine umiliţi ne închinăm, 
Căci prin rănile-i preasfinte de păcat ne vindecăm.

5. Cruce, calea fericirii, vrem în veci să te iubim; 
Iar păcatului şi lumii, morţi prin tine vrem să fim.

244 SĂ MERGEM CU TOŢII

Ref.: Să mergem cu toţii la muntele Domnului; 
Mărire s-aducem în numele lui.

1. Cu toţii să-l preamărim pe cel ce ne-ocroteşte; 
Să îl sărbătorim; el e mântuitor.

2. În mâna lui e totul: pământ, şi cer, şi foc. 
El este creatorul, cunoaşte orice loc.

3. Veniţi să-l adorăm, suntem poporul lui. 
Suntem călăuziţi de mâna Domnului.

4. Deschideţi inima, cuvântul său e viaţă. 
Primiţi iubirea sa cea fără de sfârşit.

245 SFÂNT

Sfânt, sfânt, sfânt e Domnul Dumnezeul oştirilor cereşti 
Și cerul, şi pământul sunt pline de-a lui slavă.

Ref.: Osana, osana, osana în înaltul cerului.

Binecuvântat e cel care vine în numele Domnului.

Și cerul, şi pământul sunt pline de-a lui slavă.
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246 SLAVĂ DE-A PURURI

Ref.: Slavă de-a pururi Domnului să-i fie, 
Celui care toate le-a creat. 
Cânt de-nchinare şi de mulţumire, 
Celui care ne-a răscumpărat!

1. Cerul şi pământul cu însufleţire, 
Într-un glas să cânte Domnului mărire.

2. Lui i se cuvine veşnică-nchinare, 
Căci El e Stăpânul nesfârşit de mare.

3. Universul cântă plin de bucurie: 
Lui să-i fie slavă azi şi-n veşnicie!

247 SLAVĂ ŢIE, BUN PĂRINTE

1. Slavă Ţie, bun Părinte, 
Dumnezeu nemărginit, 
Creator al omenirii, 
Tată sfânt şi preaiubit:

Ref.: Lăudat în veci să fie, 
Sus în cer şi pe pământ, 
În Treimea necuprinsă, 
Tatăl, Fiul, Duhul Sfânt.

2. Slavă Ţie, o, Isuse, 
Dumnezeu adevărat, 
Tu pe cruce-n suferinţă 
Lumea ai răscumpărat.

3. Slavă ţie, Duh preasfinte, 
Îţi cântăm smeriţi, în cor, 
Tu sfinţeşti cu-a ta iubire, 
Sufletele tuturor.

4. Te-adorăm, Treime Sfântă, 
Ţie inima ţi-o dăm, 
Și nespusa ta-ndurare, 
Umiliţi o lăudăm.
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248 SPRE TINE, DOAMNE

Ref.: Spre tine, Doamne, ne-ndreptăm 
Şi inima şi gândul; 
La Sfânta Jertfă ne-adunăm, 
Să-ţi ascultăm cuvântul.

1. Eşti Tatăl nostru iubitor, cu drag venim la tine, 
Căci tu ne mângâi, ne-ntăreşti şi ne conduci la bine.

2. Noi vrem să fim copii tăi, să-ţi facem voia-n toate 
Și totdeauna să-ţi slujim cu multă pietate.

3. Ajută-ne să fim cuminţi, cu inima curată, 
Căci numai astfel vom primi răsplată-mbelşugată.

249 SUS ÎN CER

Ref.: Sus în cer Domnului preamărire 
Pe pământ pace între popoare. 
Te slăvim, Doamne sfânt şi puternic, 
Şi-ţi aducem prinos de-nchinare.

1. Părinte veşnic, în marea-ţi îndurare, 
Tu ne-ai chemat la viaţă, noi vrem mereu să te iubim.

2. Isuse bune, tu ai luat asupră-ţi 
Vinovăţia noastră; îndură-te de fraţii tăi!

3. O, Duh preasfinte, egal în strălucire 
Cu Tatăl şi cu Fiul; revarsă-n noi iubirea ta!

250 TE SALUT, O, SFÂNTĂ CRUCE

1. Te salut, o, sfântă Cruce, Tu nădejdea noastră dulce, 
Căci pe tine a murit Domnul nostru mult iubit.

2. Tu eşti lemn din pomul vieţii, care-ai frânt puterea morţii 
Și prin tine s-a deschis Raiul care-a fost închis.
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3. Tu eşti semnul îndurării, al izbânzii şi-mpăcării, 
Sfântă cruce, te salut, fii al meu puternic scut.

4. Tu eşti calea mântuirii şi izvorul fericirii; 
Sfântă cruce, te cinstesc şi prin tine mă sfinţesc.

5. Omul, dacă te iubeşte, de păcat se mântuieşte; 
Cruce sfântă, semn divin, înaintea ta mă-nchin.

6. Pe Calvar, cu greutate, te-a purtat Cristos pe spate; 
În dureri de necrezut sub povara-ţi a căzut.

7. Când sunt pus la încercare, când mă aflu-n strâmtorare, 
Către tine eu privesc şi în luptă biruiesc.

8. Iar în ceasul morţii mele, când voi fi în chinuri grele, 
Sfântă Cruce, chipul tău vreau să-l strâng la pieptul meu.

251 TOTDEAUNA EŞTI CU MINE

1. Totdeauna eşti cu mine, al meu înger păzitor 
Și mă-ndemni mereu la bine, mijlocindu-mi ajutor.

2. Eu sunt slab, dar tu eşti tare, eşti puternic, bun şi sfânt; 
Îmi eşti scut şi apărare orişiunde pe pământ.

3. Când mă aflu în ispită, fă să simt prezenţa ta; 
Cu puterea ta slăvită întăreşte-mi inima.

4. Când îmi şovăie voinţa şi puterile-mi lipsesc, 
Fă să biruie credinţa, binele să-l săvârşesc.

5. Vreau s-ascult de-a ta-ndrumare, îngerul meu păzitor, 
Să-l iubesc cu-nflăcărare pe Stăpânul Creator.

6. Cu toţi sfinţii împreună, cu tot corul îngeresc 
Și cu cei de voie bună vreau pe Domnul să-l slăvesc.
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252 ŢIE, ISUSE, REGE BLÂND

1. Ţie, Isuse, Rege blând, cer şi pământ se-nchină, 
Tot universul este plin de slava ta divină.

Ref.: Rege puternic, cu totul ţie, pentru vecie ne consfinţim, 
Pe tine pururi vrem să te slujim.

2. Eşti Rege falnic şi preasfânt, Stăpân a toată firea, 
Chiar Soarele, în faţa ta, îşi pierde strălucirea.

3. Pe crucea sfântă înălţat, i-atragi pe toţi la tine; 
Toată puterea ţi s-a dat, ca toţi să ţi se-nchine.

4. Pe tine vreau să te urmez, ţie îţi jur credinţă 
Și pun, Isuse, în slujba ta întreaga mea fiinţă.

5. Tu singur eşti speranţa mea, sălăşluieşte-n mine, 
Condu-mă-n cer, la tronul tău, să fiu pe veci cu tine.

253 UBI CARITAS

Ubi caritas et amor, 
Ubi caritas Deus ibi est.

254 UN CÂNTEC DE MĂRIRE

1. Un cântec de mărire s-aude peste tot: 
Sfânt, sfânt din veşnicie e Domnul Sabaot. 
Cu cetele de îngeri cântăm şi noi mereu: 
Slăvit să fii, Părinte, puternic Dumnezeu.

2. Cântăm cu bucurie, Părintelui preasfânt; 
Mărirea lui răsună în cer şi pe pământ. 
Făpturile-mpreună slăvesc pe Creator, 
Și-i laudă puterea în vecii vecilor.

255 UNUL SFÂNT

Unul Sfânt, unul Domn, Isus Cristos. 
Întru mărirea lui Dumnezeu, Tatăl. Amin.
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256 VENI, CREATOR SPIRITUS 
(O, DUHULE SFÂNT CREATOR)

1. Veni, creator Spiritus, 
Mentes tuorum visita, 
Imple superna gratia, 
Quae tu creasti pectora.

2. Qui diceris Paraclitus, 
Donum Dei altissimi, 
Fons vivus, ignis, caritas 
Et spiritalis unctio.

3. Tu septiformis munere, 
Dextrae Dei tu digitus, 
Tu rite promissum Patris 
Sermone dittans guttura.

4. Accende lumen sensibus, 
Infunde amorem cordibus, 
Infirma nostri corporis, 
Virtute firmans perpeti.

5. Hostem repellas longius 
Pacemque dones protinus; 
Ductore sic te praevio 
Vitemus omne noxium.

6. Per te sciamus da Patrem 
Noscamus atque Filium, 
Te utriusque Spiritum 
Credamus omni tempore. Amen.

1. O Duhule Sfânt creator, 
Din cer coboară peste noi, 
Revarsă harul sfinţilor, 
Transformă-ne-n fiinţe noi.

2. Tu eşti numit Mângâietor, 
Și darul Domnului preasfânt, 
Iubire, foc şi viu izvor, 
Și alinare pe pământ.

3. Trimis de Tatăl iubitor, 
Tu şapte daruri împărţeşti, 
Cu-alesul dar al limbilor, 
Pe cine vrei îl copleşeşti.

4. Aprinde-n simţuri vii lumini 
Ca dragostea să-şi facă loc, 
Ai neputinţei noastre spini 
Să-i arzi în al iubirii foc.

5. Alungă grabnic pe duşman, 
Să fie pace între noi, 
Condu-ne sigur la liman, 
Feriţi de-al relelor puhoi.

6. Pe Tatăl fă-ni-l cunoscut, 
La fel, pe Fiul său iubit, 
Tu care fără început, 
Din ei purcezi necontenit.

7. Să fie Tatăl preamărit, 
Precum în cer şi pe pământ, 
La fel, şi Fiul său iubit, 
De asemenea şi Duhul Sfânt. Amin.



| 141D i v e r s e

Parohia Romano-Catolică Adormirea Maicii Domnului București

257 VENI LUMEN

O, veni Creator Spiritus 
O, veni lumen cordium,  
Veni lumen cordium

258 VINO, ISUSE, LA NOI

Ref.: Vino, Isuse, la noi, 
Avem toţi nevoie de tine!

1. În lume lipseşte iubirea, Tu eşti iubirea: 
Vino, Isuse, la noi!

2. În lume lipseşte lumina, Tu eşti lumina: 
Vino, Isuse, la noi!

3. În lume lipseşte credinţa, Tu dai credinţa: 
Vino, Isuse, la noi!

4. În lume lipseşte speranţa, Tu eşti speranţa: 
Vino, Isuse, la noi!

5. În lume-i nevoie de pace, iar tu eşti pacea: 
Vino, Isuse, la noi!

6. În lume-i nevoie de viață, iar tu eşti Viața: 
Vino, Isuse, la noi!
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123 CĂTRE INIMA CEA SFÂNTĂ 67

143 CĂTRE MAICA CHEMĂRII 79

 28 CÂND DOMNUL E CU NOI 16

 02 CÂND MĂ TREZESC ÎN ZORII ZILEI 1
 03 CÂND SEARA IARĂȘI SE COBOARĂ 2
 56 CÂND SOARELE RĂSARE 28

195 CÂND SPAIMA MORȚII NE CUPRIN-
DE 111

178 CÂND TRANDAFIRUL A-NFLORIT 100

124 CÂNTAŢI CU INIMA CURATĂ 67

202 CÂNTĂ SUFLETE 114

201 CÂNT LUI CRISTOS 114

 29 CÂT DE MINUNAT E DOMNUL 16

106 CÂT DE PĂRĂSIT EȘTI 56

 30 CÂT SUNT PE LUME 17

144 CEATA CREȘTINILOR 80

 57 CE FERICIŢI SUNTEM, ISUSE 28

107 CE PLĂCUT E, DOAMNE SFINTE 57

 31 CERESC PĂRINTE-ŢI OFERIM 17

 04 CERESCULE PĂRINTE 2
196 CERUL E DORUL MEU 111

203 CHRISTUS VINCIT 115

 05 COBOARĂ DIN CERURI, O, DUHULE 
SFÂNT 3

204 CONFITEMINI DOMINO 115

 58 CRED ÎN TINE, O, ISUSE 28

 59 CREȘTINI, SĂ NE DĂM MÂNA 29

205 CREȘTIN SUNT DIN LEAGĂN 115

 32 CU CREDINȚĂ ȘI IUBIRE 17

 60 CU GLAS DE ÎNGER 30

179 CU INIMA SĂLTÂND DE BUCURIE 100

 61 CUM SĂ-ȚI MULȚUMESC 30

180 CU OCHII PLINI DE MILĂ 101

 33 DACĂ DOUĂ MÂINI 18

 34 DACĂ-N VIAŢĂ 18

206 DACĂ-N VIAȚĂ 117

181 DACĂ-ŢI TREBUIE-AJUTOR 102

 62 DACĂ VREA CINEVA 31

182 DE MULTE ORI ÎN VIAŢĂ 102

 63 DESCHIDE-ȚI INIMA 32

 06 DIN CER COBOARĂ, DUH PREASFIN-
TE 4

125 DOAMNE CRISTOASE, INIMII TALE 68

 35 DOAMNE, DUPĂ CUM MARIA 19

 64 DOAMNE, FĂ DIN MINE 32

 65 DOAMNE, ÎN IUBIREA TA 33

207 DOAMNE, MĂRIRE 117

197 DOAMNE, TU, CE EȘTI PĂRINTE 112

208 DOMINE DEUS 117

 96 DOMNU-I IUBIRE 52

 22 DOMNUL E PĂSTORUL MEU 11

209 DOMNUL ESTE LUMINA 118

 07 DOMNUL NE CHEAMĂ 4
 66 DOMNUL NE SPUNE 34

210 DOMNULUI FIE MĂRIRE 118

 08 DUHULE SFINTE, LUMINĂ LINĂ 5
 09 DUHULE SFINTE, VINO LA NOI 5

CUPRINS



126 DULCIS IESU MEMORIA 
(ISUSE, AMINTIREA TA) 69

145 DUMNEZEU, CÂND TE-A CREAT, 
MARIE 81

211 DUMNEZEU CEL NEVĂZUT 118

 36 DUMNEZEU E IUBIRE 19

 10 DUMNEZEULE PREASFÂNT 6
213 ECCE SARCEDOS 119

212 E MAI, E MAI 119

 67 EȘTI SOARE SFÂNT 34

 69 EU, DUMNEZEUL VOSTRU 35

 68 EU TE IUBESC, ISUSE BUNE 35

214 EU V-AM ALES 120

 11 E ZI DE SĂRBĂTOARE 6
146 FECIOARA LA MUNTE 82

147 FLOARE MAI FRUMOASĂ 82

215 GLORIA IN EXCELSIS DEO! 120

 70 GUSTAŢI ȘI VEDEȚI 36

 12 IATĂ-NE, DOAMNE 7
216 IMNUL ANULUI MILOSTIVIRII 

(MARANATHA!) 121

183 IMNUL MONSENIORULUI GHIKA 103

217 IMNUL PROMISIUNII 122

184 IMNUL SFÂNTULUI IOSIF 103

185 IMNUL SF. VINCENȚIU DE PAUL 104

218 IMNUL TINERILOR 122

 23 INIMA MEA TRESALTĂ 12

127 INIMĂ A LUI ISUS 70

219 IN TE CONFIDO 123

186 IOSIF ESTE SFÂNTUL 104

108 ISUS, BUNUL PĂSTOR 57

109 ISUSE AI RĂMAS CU NOI 58

 76 ISUSE-AL MEU, RĂMÂI CU MINE 39

 71 ISUSE BLÂND, DORESC MEREU 37

222 ISUSE BLÂND, ISUSE-AL MEU 124

221 ISUSE BLÂND, ISUSE BUNE 123

 72 ISUSE BLÂND, O, MIEL PLĂPÂND 37

223 ISUSE BLÂND, O, REGE AL MĂRIRII 124

 73 ISUSE, CRED 38

 74 ISUSE, DOMNUL MEU 38

224 ISUSE, O, DULCE ISUSE 125

225 ISUSE, REGE VEȘNIC 126

 75 ISUSE, TU DOREȘTI NESPUS 39

226 ISUSE, TU EȘTI CALEA 126

220 ISUS MÂNTUITORUL 123

 37 IUBESC PE DUMNEZEU 20

227 IUBESC PE DUMNEZEU 127

 97 IUBEȘTE ȘI IARTĂ 52

 77 IUBIND TE DĂRUIEȘTI 40

 78 ÎI ADUC AZI MULŢUMIRE 40

 39 ÎNALȚ SPRE TINE, DOAMNE, MÂNA 
MEA 21

148 ÎN ASTĂ ZI FRUMOASĂ 83

187 ÎN CERURI, PRINTRE SERAFIMI 105

 13 ÎN FAŢA TA, DOAMNE 7
110 ÎN FAȚA TA, ISUS IUBIT 58

150  ÎNGERII CERULUI 84

 38 ÎN MÂINILE LUI 20

128 ÎN RANA COASTEI TALE 70

 24 ÎNTREGUL UNIVERS 13

188 ÎNTRU A SFINȚILOR 106

149 ÎN VALEA IRIA 84

228 ÎŢI ADUCEM MULŢUMIRE 127

111 JÉSUS LE CHRIST 59

112 LA ALTARUL TĂU, O, ISUSE 59

229 LA AL TĂU ALTAR 128

113 LAUDATE DOMINUM 59

 98 LĂUDAT SĂ FIE DOMNUL 53

 14 LĂUDAT SĂ FII, PĂRINTE 8
114 LĂUDAŢI PE DOMNUL 60

151 LITANIA BAVAREZĂ 85

152 LITANIA LAURETANĂ 86

 15 LUMEA-NTREAGĂ 8
 40 LUMINA MEA ESTE DOMNUL 21

153 MAGNIFICAT 87

154 MAICA SFÂNTĂ-NDURERATĂ 87

155 MAMĂ DE IUBIRE PLINĂ 88

156 MAMĂ IUBITĂ 89

157 MAMĂ SFÂNT-A CELUI DE SUS 89

158 MARIE, ÎNTOARCE-ŢI PRIVIREA 89

198 MĂREŢ BIRUITOR AL MORŢII 112

230 MĂRIRE ÎNTRU CEI DE SUS 128

231 MĂRIRE, MĂRIRE 128

189 MĂRIRE S-ADUCEM 106

 99 MERGÂND ÎN LUME, DOAMNE 53

232 MERGEŢI ÎN TOATĂ LUMEA 128

CUPRINS



233 MISERICORDIAS DOMINI 129

234 MULȚI ANI TRĂIASCĂ 129

115 NOAPTEA E STĂPÂNĂ-N VALE 60

159 NOI VREM PE DOMNUL 90

 79 NU MAI SUNT CUVINTE 41

160 NUME PREADULCE 90

 81 OARE LA UȘĂ CINE-I 42

236 O, DOAMNE, ACUM 131

 41 O, DOAMNE, AL NOSTRU PĂRINTE 
21

237 O, DOAMNE, VINO AZI IA NOI 131

 80 O, DOMNUL MEU 41

129 O, INIMĂ PREABUNĂ 71

130 O, ISUSE BUNE 71

235 O, ISUSE PREAIUBIT 130

238 O, ISUSE, REGE-AL PĂCII 132

161 O, MĂICUŢĂ SFÂNTĂ 91

190 O, MICĂ TEREZĂ, DIN CERURI DE 
SUS 107

239 O, MIEL DUMNEZEIESC 133

116 OSTIE PREASFÂNTĂ 60

240 PATER NOSTER 133

100 PATRIA MEA 53

191 PATRIARHULE MĂREŢE 108

 42 PĂRINTE PREASLĂVIT DIN CER 22

241 PĂRINTE SFÂNT, CÂND VĂD 133

 43 PĂRINTE SFÂNT DIN CERURI 22

 82 PÂINE DIN CER 43

242 PE GOLGOTA 134

117 PE ISUS MÂNTUITORUL 61

243 POMUL VIEȚII NESFÂRȘITE 134

 83 PORUNCĂ NOUĂ 43

 44 PREAIUBITUL MEU E DOMNUL 22

 45 PRIMEȘTE, DOAMNE, ACESTE DA-
RURI 23

 46 PRIMEȘTE, DOAMNE, PÂINEA 23

 84 RĂMÂI CU NOI 44

162 RĂSAI ASUPRA MEA 92

 47 RODUL MUNCII NOASTRE 24

163 RUGĂMU-NE-NDURĂRILOR 92

164 SALVE, REGINA 92

 16 SĂ MERGEM CU TOŢII  8
244 SĂ MERGEM CU TOŢII 135

 85 SCUMPUL MEU MÂNTUITOR 45

245 SFÂNT 135

101 SFÂNTA JERTFĂ-A LITURGHIEI 54

165 SFÂNTĂ MARIE, GRAI ÎNGERESC 93

192 SFINTE ANDREI 109

193 SFINTE BLAZIU, NE-NFRICAT 109

194 SFINŢILOR, CE SUS ÎN CERURI 110

246 SLAVĂ DE-A PURURI 136

102 SLAVĂ, ÎŢI CÂNTĂ-N CORURI 54

166 SLAVĂ-N VECI 93

247 SLAVĂ ŢIE, BUN PĂRINTE 136

 48 SMERIŢI NE-NDREPTĂM 24

248 SPRE TINE, DOAMNE 137

199 STRIG CĂTRE TINE, DOAMNE! 113

167 SUBLIMUL DAR AL TATĂLUI 93

 86 SUFLETUL LUI CRISTOS 45

 25 SUFLETUL MEU E ÎNSETAT 14

 87 SUFLETUL MEU TE DOREȘTE 46

249 SUS ÎN CER 137

118 TAINA SFÂNTĂ, TE MĂRIM 62

119 TAINĂ SFÂNTĂ DIN ALTAR 63

120 TANTUM ERGO 
(NEAMURI S-ADORĂM FIERBINTE) 64

121 TE ADOR, ISUSE 65

131 TE IUBIM CU DOR NESPUS 72

250 TE SALUT, O, SFÂNTĂ CRUCE 137

168 TE SALUT, REGINA PĂCII 94

169 TOATĂ FRUMOASĂ EȘTI, MARIE, 94

251 TOTDEAUNA EȘTI CU MINE 138

132 TOT MAI APROAPE DE INIMA TA 73

103 TOT UNIVERSUL 55

170 TOTUS TUUS 95

122 TRUP PREASFÂNT 66

171 TU CE SFÂNTĂ EȘTI 95

 26 TU, DOAMNE, 
EȘTI PARTEA MEA DE MOȘTENIRE 15

 88 TU NU UIȚI SĂ MĂ IUBEȘTI 46

172 TU PESTE CER REGINĂ EȘTI 95

252 ŢIE, ISUSE, REGE BLÂND 139

253 UBI CARITAS 139

254 UN CÂNTEC DE MĂRIRE 139

 49 UNDE DOI SAU TREI 24

 89 UNDE-I IUBIRE 47



173 UN ÎNGER DIN CERURI 96

255 UNUL SFÂNT 139

256 VENI, CREATOR SPIRITUS 
(O, DUHULE SFÂNT CREATOR) 140

257 VENI LUMEN 141

 17 VENIM, CERESC PĂRINTE 9
174 VENIM, O, PREACURATĂ 97

 18 VENIŢI CU TOŢI LA DOMNUL 9
 19 VENIŢI, FRAŢI CREȘTINI 10

 90 VENIȚI LA MASA SFÂNTĂ 47

 50 VINO, DUHULE PREASFINTE 24

 20 VINO, DUHULE SFINTE 10

 91 VINO, ISUSE BLÂND 48

 92 VINO, ISUSE, ÎN INIMA MEA 49

 93 VINO, ISUSE, LA NOI 50

258 VINO, ISUSE, LA NOI 141

 51 VINO, TE-AȘTEPTĂM! 25

175 VOI MERGE ÎNTR-O ZI 98

 27 VOI SCHIMBA 15
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