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Rugăciunea copiilor 
pentru părinții și sătenii duși la răsboi

din Foaia Diecezană, 1915

După rugăciunea amvonului, la sf. liturgie, toți copiii inghenunchie pe solea de dinain-
tea sf. altariu. Preotul cetește din ușa altarului la înțeles rugăciunile, ce urmează, iară copiii 
rostesc după el frumos și respicat. Spre a decurge bine rostirea, preotul să cetească înainte tot 
numai texul dela o linie până la alta.

În numele Tatălui | și-al Fiului | și-al sfântului Duh|.
Doamne, Dumnezeul milelor, | al îndurării | și al iubirii de oameni, | Carele de 

sus, din înălțimile Tale, | vezi cumplitele cruzimi ale războiului |, ce s’au deslănțuit 
| asupra acestui pământ | zidit de mâna Ta, | nimicind sate | și orașe înfloritoare | și 
devastând ținuturi întregi | cu tot avutul lor;

Celace auzi | vaietele de durere | ale ostașilor [ loviți de ucigătoarele arme | și 
cunoști | numărul fără de sfârșit | al jertfelor, | ce le cer | aceste nesățioase arme; | 
Celace cunoști chinurile | obositoarelor drumuri și alergări | ale celor din tabere. | 
Celace ai zis | apostolilor Tăi |: .«Lăsați copiii | să vie la mine.. »; | iată | cu deplină 
încredere fi(re)ască | ne apropiem | de preasfântul Tău altar, | deasupra căruia | ne-
văzut plutești |, și ne rugăm Ţie |: Nu întoarce | după mulțimea bunătății Tale | fața 
Ta | de cătră tatăl și părintele nostru, | de cătră frații noștri, | verii noștri, | cumnații 
noștri, | vecinii noștri | și toți ceice din satul (orașul) nostru | sânt chiemați la arme.

Aibi milă | de șirul nesăcat al suspinelor | și lacrimilor vărsate de noi, | de mamele 
noastre, | de soțiile și rudeniile lor | din ziua plecării și a despărțirii lor. | ia-i sub scu-
tul Tău | în toate nevoile lor | și mai ales în toiul luptelor. | Alină-le durerea ranelor 
| și vindecă-i de toate neputințele, | ce i-a cuprins. | Redă-le sănătatea pierdută, | ca 
teaferi și întregi | să se poată întoarce | în mijlocul nostru. | Ascultă, Doamne, | gla-
surile de rugăciune | ieșite din inimile înfrânte și smerite | ale blânzilor Tăi copilași, | 
cari dela Tine — Părintele tuturor — | cer să ne susții | în pace și sănătate | pe toți os-
tașii noștri, | ca astfel — după facerea datorinții — |întorși acasă | să mai poată munci 
[pentru binele familiei, | a neamului și-al țării lor | și cu toții | să te putem preamări 
pre Tine | acum și pururea | și-n vecii vecilor. Amin
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Apoi în aceeaș formă — cetind preotul înainte, — rostesc oamenii cei mari — bărbați și 
femei — această rugăciune:

Mărire Ţie, | Dumnezeului nostru, | mărire Ţie! |
Împărate ceresc, | Mângăitorule, | Duhul adevărului | carele pretutindenea ești 

| și toate le împlinești, | vistierul bunătăților | și dătătoriule de viață: | Vino și Te 
sălășluește întru noi, | și ne curățește pe noi | de toată spurcăciunea, | și mântuește, | 
Bunule, | sufletele noastre. |

Sfinte Dumnezeule, | Sfinte tare, | Sfinte fără de moarte, | miluește-ne pe noi | (De 
3 ori).

Mărire Tatălui | și Fiului | și sfântului Duh, | și acum și pururea | și’n vecii vecilor. 
Amin. |

Preasfântă Treime, | miluește-ne pre noi. | Doamne curățește păcatele noastre. 
Stăpâne iartă fărădelegile noastre. | Sfinte cercetează | și vindecă neputințele noastre, 
| pentru numele Tău.

Doamne miluește-ne, | — (de 3 ori). Mărire. Şi acum.
Tatăl nostru, | carele ești în ceruri, | sfințească-să numele Tău; | vie împărăția Ta, | 

fie voia Ta, | precum în ceriu, | așa și pe pământ. | Pânea noastră cea de toate zilele | 
dă-ni-o’ nouă astăzi, | și ne iartă nouă păcatele noastre, | precum și noi ertăm greșiți-
lor noștri, | și nu ne duce pre noi în ispită, | ci ne mântuiește de cel rău. | Că a Ta este 
împărăția etc.

Născătoare de Dumnezeu, | Fecioară., | bucură-Te ceeace ești plină de dar, | 
Marie, Domnul este cu Tine! | Binecuvântată ești Tu între muieri, | și binecuvântat 
este | rodul pântecelui Tău, | că ai născut | pe Cristos | Mântuitorul sufletelor noastre. 
| Preasfântă Mărie, | Maica lui Dumnezeu, ] roagă-Te pentru noi, păcătoșii, | acum și 
în ceasul morții noastre. Amin. |

Doamne ajută-le tuturor.
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