ÎN VREME DE PANDEMIE
Această Liturghie poate fi celebrată, în conformitate cu rubricile indicate la Liturghiile și
rugăciunile pentru diferite necesități, în orice zi, cu excepția solemnităților și duminicilor
din Advent, Postul Mare și Timpul pascal, zilelor din octava de Paște, Pomenirea
Credincioșilor Răposați, Miercurea Cenușii și a zilelor din Săptămâna Sfântă.
ANT. LA INTRARE
Is 53,4
Domnul a purtat cu adevărat durerile noastre și a fost împovărat cu suferințele noastre.
RUGĂCIUNEA ZILEI
Dumnezeule atotputernic și veșnic,
ocrotitorul nostru în orice primejdie,
către tine ne îndreptăm în suferința noastră și te rugăm cu încredere:
fii milostiv cu noi, fii tăi, și dăruiește odihnă veșnică răposaților,
mângâiere celor îndurerați, sănătate celor bolnavi,
pace muribunzilor, tărie personalului sanitar,
înțelepciune celor ce ne conduc,
și nouă tuturor curajul să ne îndreptăm cu iubire către ceilalți
ca împreună să preamărim numele tău sfânt.
Prin Domnul nostru Isus Cristos.
ASUPRA DARURILOR
Primește, Doamne, darurile ce ți le oferim
în aceste vremuri de restriște,
și transformă-le, prin puterea ta,
în izvor de vindecare și de pace.
Prin Cristos, Domnul
ANT. LA ÎMPĂRTĂȘANIE
Mt 11,28
Veniți la mine, toți cei osteniți și împovărați, și eu vă voi da odihnă, spune Domnul.
DUPĂ ÎMPĂRTĂȘANIE
Dumnezeule, de la care am primit leacul pentru viața veșnică,
ajută-ne ca, prin acest sacrament,
să ne putem bucura în cer de plinătatea tămăduirii tale.
Prin Cristos Domnul nostru.

ASUPRA POPORULUI
Dumnezeule, care îi ocrotești pe cei care speră în tine,
binecuvântează, mântuiește, apără și călăuzește poporul tău,
pentru ca, eliberat de păcate și ferit de dușman,
să înainteze mereu în iubirea ta.
Prin Cristos, Domnul nostru.

ÎN VREME DE PANDEMIE
Pot fi proclamate lecturile de la Liturghia „în orice nevoie”
(Lecționar, vol. VI, pag. 838-850)
Lectura I (pag. 839)

Lam 3,17-26: Bine este să aștepți în
tăcere ajutorul Domnului.

Ps. Resp. (pag. 846)

Ps 79, 2ac și 3b.5-7
R: Fă să strălucească fața ta,
Doamne, și vom fi mântuiți!

sau:
Lectura I (pag. 843)

Rom 8,31b-39: Nici moartea, nici
viața nu vor putea să ne despartă de
iubirea lui Dumnezeu.

Ps. Resp. (pag. 847)

Ps 122, 1-2a. 2bcd
R: Ai milă de noi, Doamne, ai
milă de noi, Dumnezeule!

Aclamație la Evanghelie (pag. 849)

2Cor 1, 3b-4a: Binecuvântat este
Dumnezeu, Tatăl îndurărilor și
Dumnezeul oricărei mângâieri,
care ne mângâie în orice
strâmtorare a noastră.

Evanghelia (pag. 849)

Mc 4,35-41: Cine este oare acesta, că
și vântul și marea îl ascultă?

