Stephen 13 ani, rugăciune pentru Sfântul Ștefan: Sfinte mare mucenice al lui Hristos Stefane, cel ce
ai proslavit pe Dumnezeu intru madularele tale cele mucenicesti, nu ne trece cu vederea pe noi, cei
cuprinsi de nevoi si ispite; ci te roaga pentru noi Preamilostivului Dumnezeu ca sa impace lumea,
si sa departeze de la noi pe tot vrajmasul cel pornit asupra noastra, prin mania lui Dumnezeu
pentru pacatele noastre. Roaga-te, sfinte al lui Dumnezeu cu aceeasi caldura cu care te-ai rugat
pentru ucigasii tai; roaga-te sa departeze de la noi furia celor fara de Dumnezeu si sa ne apere pe
noi, poporul Sau cel nou ales, ca prin rugaciunile tale fiind mantuiti, sa laudam bunatatea lui
Dumnezeu cea nespusa si pe tine sa te marim in vecii vecilor. Amin!/
Sara Giorgiana 9 ani, Rugăciune către Maica Domnului: Preasfinta Stapâna de Dumnezeu
Nascatoare spre tine imi indrept gindul, inima si toate simturile si te rog cu lacrimi: Pina cind
Maicuta a milostivirii va fi aceasta durere necontenita...

--Nicolae Sebastian Negrea
Dragă Sfinte Nicolae,
Ești ocrotitorul meu,
Stai cu mine de când m-am născut,
Și-n „apă și pe pământ”,
Către tine mă rog în fiecare zi,
Ca să mă ferești de prostii.

Pe 6 Decembrie este ziua ta,
Știu că sunt un pic cam mare,
Cu 42 la picioare,
Dar „ghetuța” mea așteaptă,
Un cadou s-o umpli toată,
Și-ți promit să fiu cuminte,
Rugându-mă ție fierbinte!

Denisa Elena Pavel
Împăratul Constantin,
cel slăvit și bizantin,
noi cu drag te mărim,
și pe maica ta o cinstim.
Crucea ta cea minunată,
o dăruiește nouă îndată,
o Elena împărăteasă,
și a lumii cuvioasă.
Din trei cruci ai descoperit-o,
pe cea cu puteri sfințită,
care pe adormiți i-a înviat,
și pe creștini i-a îndreptat.
Să ne ajutați sfinților,
să venim la voi părinților,
cu toți să ne veselim,
în vecii vecilor. Amin.

Teodor Andrei Pavel
Sfinte Andrei,
tu ești ocrotitorul României,
țara noastră o păzești,
și pe noi ne ocrotești.
Apostolul care,
cel dintâi ne-a chemat,
să ne fii astăzi nădejde,
izbăvire din păcate.

