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Saptămâna a 3-a a Paștelui
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Luni din săptămâna a 3-a a Paștelui

După cum mulțimea la urmat pe Isus după ce a înmulțit pâinile, 
tot la fel și noi va trebui să continuăm să îl urmăm după ce vom 
fi hrăniți cu Cuvântul și Sacramentul său. Să spunem împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm ca noi să putem să urmăm sarcina de a lucra pentru 
Dumnezeu, după cum ne-a învățat Isus astăzi, să credeți în cel 
pe care l-a trimis el! R.

- Ne rugăm ca fiecare dintre noi să aprecieze darul Euharistiei 
prin care ne facem părtași de Pâinea Vieții: Isus însuși. R.

- Ne rugăm ca cei care sunt persecutați pentru credința lor să 
rămână fermi asemenea sfântului Ștefan. R.

- Ne rugăm ca teribilele violențe, persecuții etnice, și corupția să 
ofere cale liberă pentru dialog, cooperare și reîntoarcerea păcii 
mult dorite. R.

- Ne rugăm ca cei care suferă de boli mintale, sau neliniști din 
cauza pandemiei de Covid să găsească înțelegere la rudele lor, 
prieteni și toți cei care pot ajuta la ușurarea durerii lor. R.

Tată ceresc, acum când ne aflăm pe drumul Fiului tău, te 
rugăm să ne binecuvântezi în cât mai multe moduri pentru ca să 
putem rămâne fideli Lui, care viețuiește și domnește în toți veci 
vecilor. Amin
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Marți din săptămâna a 3-a a Paștelui

Fraților preaiubiți, martiriul sfântului Ștefan trebuie să ne 
inspire să trăim și să murim în Domnul, rămânând mereu fideli 
căii lui Isus. Să spunem împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm ca toți creștini care sunt persecutați pentru credința 
lor în Isus, înfruntă greutăți, tratați cu violențe, forțați să fugă 
din casele lor, să fie inspirați de curajul sfântului Ștefan. R.

- Ne rugăm pentru cei care, asemenea lui Saul, aprobă persecuția 
creștinilor, să primească darul convertirii și să găsească pacea și 
un nou scop în viață, acela de a fi martorul lui Isus. R.

- Ne rugăm pentru cei care au murit pentru credința lor creștină 
din acest an, ca să fie primiți de Isus, care și-a încredințat 
propriul suflet în mâinile Tatălui ceresc. R.

- Ne rugăm ca cei care sunt persecutați pentru credința lor, să fie 
plini de Duhul Sfânt asemenea sfântului Ștefan. R.

- Ne rugăm și pentru toți credincioși noștri răposați, ca bunul 
Dumnezeu să îi primească în casa sa veșnică. R.

Dumnezeule veșnic, fă ca întreaga lume să ajungă să cunoască 
iubirea mântuitoare și vestea cea bună a Domnului Nostru Isus 
Cristos, în toți veci vecilor. Amin
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Miercuri din săptămâna a 3-a a Paștelui

Biserica primară a înfruntat persecuțiile cu mare curaj, un dar 
și o virtute de care avem atât de mare nevoie în ziua de astăzi, 
mai ales în acele locuri din lume în care credința creștină încă e 
persecutată aprig. Să spunem împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm pentru toți conducători noștri bisericești și civili, ca 
ei să găsească tărie și putere în credința creștină și în exemplul 
martirilor în deciziile ce trebuie să le ia. R.

- Ne rugăm ca cei care sunt persecutați pentru credința lor creștină 
să fie continuu inspirați de primi creștini. R.

- Ne rugăm ca cei care lucrează pentru distrugerea Bisericii 
din timpul nostru să fie atinși de harul lui Isus înviat și să se 
convertească la toleranța și respectul religios. R.

- Ne rugăm și pentru toți membri parohiei și familiilor noastre 
care s-au îndepărtat de credință, ca și ei să ajungă să cunoască  
că Cristos nu îi va abandona niciodată. R.

- Ne rugăm ca învățăturile sfântului Anselm pe care îl comemorăm 
astăzi, precum și opoziția sa față de sclavie, să inspire biserica 
creștină și cetățeni tuturor țărilor din lume pentru a lucra 
împreună spre binele comun. R.

- Ne rugăm și pentru toți credincioși noștri răposați, ca să fie 
primiți cât mai repede în fericirea veșnică. R.

Dumnezeule Tată atotputernic, permite te rugăm întregii 
creații să se bucure de viața pascală a Fiului tău, pentru ca Duhul 
lui să reînnoiască toată fața pământului. Prin Cristos Domnul 
Nostru. Amin



10

Joi din săptămâna a 3-a a Paștelui

Fraților preaiubiți, botezul bărbatului etiopian a fost un 
moment de mare har pentru Biserică, din moment ce porunca 
lui Cristos, mergeți în toată lumea, a fost realizată. De aceea să 
spunem și noi acum împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ca vestea cea bună a morții, învierii și vieții lui Isus să fie 
proclamată până la marginile pământului. R.

- Ca bucuria și credința bărbatului etiopian să fie o sursă de 
încurajare pentru toți credincioși parohiei noastre. R.

- Ca Biserica din Etiopia să găsească în botezul urmașului lor 
de către Filip, o sursă de binecuvântare în acest moment de 
celebrare a bucuriei Pascale. R.

- Ca acele comunități private de Euharistie din cauza numărului 
mic de preoți din ținutul lor, să arate Bisericii importanța găsirii 
de noi căi în modelarea vieții sacramentale din viitor. R.

- Ca toți credincioși noștri răposați să fie primiți în împărăția 
Regelui Veșnic. R.

Dumnezeule veșnic, fă te rugăm ca întreaga lume să ajungă 
la cunoașterea iubirii mântuitoare și a veștii cele bune a lui Isus 
Cristos, Domnul Nostru, în toți veci vecilor. Amin
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Vineri din săptămâna a 3-a a Paștelui

Convertirea lui Paul de la a fi un persecutor al creștinilor 
în a deveni apostolul lui Cristos pentru popoare, este un semn 
dramatic a faptului că Dumnezeu nu abandonează niciodată pe 
nimeni. Să spunem împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm ca părinți care se îngrijorează de aparenta lipsă 
de credință a copiilor lor să nu își piardă inima, ci să vadă în 
convertirea lui Paul toate motivele pentru care încă mai trebuie 
să creadă în harul lui Cristos. R.

- Ne rugăm ca în Biserică să existe oameni blânzi asemenea lui 
Anania, care nu l-a judecat pe Paul, ci l-a primit ca frate și l-a 
dus la o mai profundă relație cu Isus. R.

- Ne rugăm ca sfântul Gheorghe, care ca soldat l-a ales pe Isus 
în schimbul împăratului, să ne reamintească că în Isus, binele 
triumfă asupra răului prin puterea învierii sale. R.

- Ne rugăm ca sfântul Adalbert, care a lucrat spre reformarea 
clerului din secolul 10, să mijlocească pentru preoți de astăzi, o 
mai profundă dedicare față de rugăciune și munca pastorală. R.

- Ne rugăm ca noi să nu uităm niciodată de responsabilitatea 
noastră morală în ai proteja pe cei slabi, bolnavi sau părăsiți. R.

- Ne rugăm ca toți credincioși răposați să aibă parte de fericirea 
veșnică în casa Tatălui nostru ceresc. R.

Dumnezeu Atotputernic și veșnic, fă ca mesajul lui Cristos să 
ajungă până la marginile lumii pentru ca toți să cunoască cât de 
puternică este iubirea ta pentru ei. Prin Cristos Domnul Nostru. 
Amin
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Sâmbătă din săptămâna a 3-a a Paștelui

Mulți din admiratori lui Isus au găsit învățăturile sale despre 
Pâinea Vieții prea dificile pentru a le accepta motiv pentru care 
l-au și părăsit. Să ne rugăm acum pentru cei care astăzi se luptă 
să își păstreze credința. Să spunem împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm ca cei care iubesc Euharistia să îi ajute pe cei care 
nu cred. R.

- Ne rugăm care se îndoiesc de prezența lui Cristos în Euharistie 
să fie atinși de harul său și să fie înfometați de acest dar prețios 
al său. R.

- Ne rugăm ca credincioși parohiei noastre care au pierdut 
contactul cu această comunitate Euharistică să aibă din nou 
ocazia de a experimenta acest dar minunat al lui Cristos ce ni 
se oferă astăzi. R.

- Ne rugăm pentru cei care au rămas fideli lui Isus, chiar dacă nu 
înțeleg pe deplin credința lor, să se țină fermi de credința că el 
este Cel Sfânt al lui Dumnezeu. R.

- Ne rugăm și pentru toți cei care au grijă de casele pământești ale 
lui Dumnezeu, ca ei să o facă în continuare cu iubirea Tabitei, 
care în slujirea ei, a dus o viață de caritate, mereu făcând bine 
pentru ceilalți. R.

- Ne rugăm ca Sfântul Fidel din Sigmaringen, să mijlocească ca 
amărăciunea și suspiciunea continuă dintre grupurile creștine 
să se rezolve spre o completă unitate în Cristos. R.

Dumnezeule Tată și Regele nostru, prin puterea Duhului tău 
cel Sfânt, te rugăm să ne ajuți să te slujim în sfințenie și dreptate. 
Prin Cristos Domnul Nostru. Amin



Saptămâna a 4-a a Paștelui

Săptămâna de rugăciune 
pentru vocații la preoție și la viața 

consacrată
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Duminica a 4-a a Paștelui

Duminica Bunului păstor

Fraților preaiubiți, evanghelia de astăzi ni l-a arătat pe 
Isus ca păstorul cel bun care ne cheamă să îl slujim în ordinul 
diaconatului, preoției și a vieții consacrate. De aceea să spunem 
cu toți împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Pentru sfântul nostru părinte papa Francis, pentru ca împreună 
cu episcopi, preoți și diaconi, să îl slujească pe Isus, păstorul cel 
bun, în rugăciune și adorare, și pe toți oameni prin predicarea 
veștii cele bune cu iubire pastorală. R.

- Pentru cei care s-au consacrat lui Dumnezeu în slujirea 
Bisericii, ca prin rugăciunea și angajamentul lor, să poată să 
ajungă cu compasiune și să arate iubirea lui Dumnezeu care se 
revarsă asupra omenirii prin Păstorul cel Bun al sufletelor. R.

- Ne rugăm ca harul preoției, diaconatului și a vieții consacrate 
să își găsească o locuință în inimi generoase, pentru ca viața 
Bisericii și a societății să fie îmbogățită cu răspunsul bărbaților 
și a femeilor, făcut cu credință și iubire. R.

- Ne rugăm și pentru cei care și-au dat viața pentru libertate, ca 
și noi să le urmăm exemplu în angajamentul pe care ei l-au dat 
pentru pace în toate ocaziile. R.

- Ne rugăm pentru toți oameni din lumea noastră care e atât de 
traumatizată de războaie și violență, dar mai ales pentru cei 
care doresc să obțină pacea mult dorită. R.

- Ne rugăm pentru...................... R.

- Ne rugăm pentru cei care au murit în războaie, alături de 
episcopi, preoți, diaconi și persoanele consacrate care au lucrat 
în dieceza noastră, ca Isus, păstorul cel bun să îi primească pe 
pășunile veșnice ale cerului. R.
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Atotputernice veșnice Dumnezeule, care l-ai trimis pe Fiul tău 
să moară pentru ca noi să putem trăi, oferă-le te rugăm odihnă 
veșnică celor care și-au dedicat viața slujirii și turmei tale. Prin 
Cristos Domnul Nostru. Amin
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Luni din săptămâna a 4-a a Paștelui

Continuăm și astăzi să reflectăm asupra lui Isus, păstorul cel 
bun al Bisericii. De aceea aflați cu credință sub păstorirea lui 
plină de iubire și de grijă să spunem cu multă încredere:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm ca cei care nu cred să ajungă să înțeleagă cine este 
Isus, pentru ca el să îi conducă înapoi în comunitatea Bisericii. 
R.

- Ne rugăm ca noi să ne bucurăm de natura universală a Bisericii 
și să primim cum se cuvine fiecare membru în parohia noastră 
fără vreo ezitare sau discriminare. R.

- Ne rugăm ca dieceza și ordinile religioase ce slujesc aici, să 
fie binecuvântate cu vocații la preoție și la viața consacrată. R.

- Ne rugăm ca Bunul Păstor să țină cu gingășie în mâinile sale pe 
toți cei care suferă de covid, să îi ducă pe cei care au murit la 
poarta cea strâmtă, spre un loc de liniște și pace. R.

- Ne rugăm pentru toate nevoile deosebite ale parohiei, 
comunității și diecezei noastre adresate în spirit de fraternitate,  
ca lucrând împreună să putem da mărturie de credința noastră 
în Isus. R.

Dumnezeule Tată Atotputernic, în toate încercările și 
problemele noastre te rugăm să privești spre cei care suferă acum 
și să îi îmbrățișezi cu iubirea ta. Prin Cristos Domnul Nostru. 
Amin.
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Marți din săptămâna a 4-a a Paștelui

Fraților preaiubiți, continuăm și astăzi să reflectăm asupra lui 
Isus Păstorul cel Bun, sursa vieții veșnice. De aceea să spunem 
împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm ca în Biserică să existe un adevărat spirit misionar, 
pentru ca Isus să poată fi proclamat tuturor națiunilor pământului 
cu o mare iubire. R.

- Ne rugăm ca toți cei care poartă numele de creștin să se roage și 
să lucreze spre unitatea Bisericii dorită de Isus, și să fie generoși 
în slujirea lor față de ceilalți în timpul acestei epidemii. R.

- Ne rugăm ca nimeni să nu fure din turma lui Cristos, Păstorul 
nostru cel Bun, pentru ca toți să putem fi părtași de viața veșnică 
promisă de Isus. R.

- Ne rugăm ca noi să fim fervenți în rugăciunile noastre pentru 
vocații la preoție, pentru ca Evanghelia să poată fi predicată și 
Euharistia să fie celebrată spre viața Bisericii. R.

- Ne rugăm ca toți credincioși noștri răposați să fie îndrumați 
spre casa Tatălui veșnic, de Isus Păstorul cel Bun. R.

Dumnezeule veșnic, lumea și toți oameni ei îți aparțin ție. Te 
rugăm să umpli cu harul iubirii tale pe fiecare dintre noi și să ne 
arăți fața milostivă a Fiului tău, Isus Cristos, care viețuiește și 
domnește în toți veci vecilor. Amin.
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Miercuri din săptămâna a 4-a a Paștelui

Isus ne declară astăzi că el este lumina lumii, de aceea să 
continuăm și noi să ne rugăm pentru Biserică ca prin membri ei, 
lumina sfințeniei lui Cristos și a iubirii, să poată străluci mereu. 
Să spunem împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm ca întunericul lăcomiei și a violenței care seacă 
speranța din inimile atâtor oameni din lume, să fie risipită de 
lumina lui Isus Cristos. R.

- Ne rugăm ca toți români noștri care au plecat spre alte ținuturi 
ca misionari ai Evangheliei să fie încurajați de munca misionară 
a lui Paul și a lui Barnaba. R.

- Ne rugăm ca creștini din Cipru, acolo unde Paul și Barnaba 
au predicat Evanghelia, să își trăiască credința cu bucurie și 
angajament. R.

- Ne rugăm ca Petru Chanel, primul martir al Oceaniei, să 
mijlocească apărarea și protecția de covid, tuturor celor care 
suferă de pe urma acestui virus. R.

- Ne rugăm ca toți angajați și muncitori să lucreze împreună 
spre siguranța tuturor, dar mai ales pentru cei care răspund de 
siguranța credincioșilor diecezei noastre. R.

Dumnezeule Atotputernic și bun, primește recunoștința 
noastră fiindcă tu singur ești sfânt și bun, adevărata sursă a păcii 
și a vieții. Prin Cristos Domnul Nostru. Amin
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Joi din săptămâna a 4-a a Paștelui
Sf. Ecaterina din Siena

Fraților preaiubiți, astăzi Isus ne învață pe toți adevăratul 
spirit al slujirii. Înflăcărați de această învățătură a sa să spunem 
împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm pentru toți creștini, ca în mărturia pe care ei o dau 
pentru Cristos să nu îi domine pe ceilalți, ci mai degrabă să 
trăiască în umilința slujitorilor credincioși. R.

- Ne rugăm pentru toți cei de credință iudaică pe care Dumnezeu 
i-a legat de sine printr-o alianță sfântă, ca și ei să fie fideli 
singurului Dumnezeu, și să își iubească aproapele după cum li 
s-a poruncit. R.

- Ne rugăm pentru harul de al vedea pe Cristos prezent în cei 
săraci, nevoiași și bolnavi din lume, ca noi să avem curajul de 
a ușura suferința și singurătatea umană. R.

- Ne rugăm ca Duhul Sfânt să trezească în inimile celor tineri o 
dorință de a sluji Biserica ca preoți și persoane consacrate. R.

- Ne rugăm în această zi de sărbătoare a sfintei Ecaterina de 
Siena pentru toate locurile aflate sub patronajul ei, asistenții 
medicali, apărării de foc și boli, și a oamenilor ridiculizați 
pentru credința lor. R.

Doamne Dumnezeul nostru, te rugăm să permiți adevărului și 
iubirii tale să rămână cu noi mereu, pentru ca astfel să putem trăi 
pe deplin viața noastră creștină. Prin Cristos Domnul Nostru. 
Amin.
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Vineri din săptămâna a 4-a a Paștelui

Cuvintele lui Isus de la ultima sa cină, care fac parte din 
evanghelia noastră de astăzi, a adus o consolare atât de mare 
multor creștini la sfintele Liturghii de înmormântare. De aceea 
să spunem împreună: 

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm ca cei care suferă după moartea unui membru al 
familiei, prieten sau coleg, să se încreadă cuvintelor lui Isus 
care a promis că se va întoarce și că ne va lua în casa Tatălui. 
R.

- Ne rugăm ca cei care sunt tulburați în suflet sau viață cu boli 
mintale și cu anxietăți despre această pandemie de covid să 
găsească pacea și consolarea lui Cristos prin bunătatea familiei, 
prietenilor și a medicilor. R.

- Ne rugăm ca episcopi, preoți și diaconi să îl predice pe Cristos 
răstignit și înviat cu același entuziasm și curaj și claritate după 
cum făcuse și sfântul Paul în Antiohia. R.

- Ne rugăm ca această săptămână de rugăciune pentru vocații la 
preoție și la viața consacrată, să stimuleze în inimile și mințile 
celor tineri posibilitatea că Dumnezeu îi cheamă la slujire. R.

- Ne rugăm ca viața sfântului papă Pius al V-lea pe care îl 
comemorăm astăzi, să ne amintească că viața în conducere este 
una complexă și marcată de dificultăți de judecată. R.

- Ne rugăm ca toți răposați noștri să fie primiți cât mai repede în 
casa părintelui nostru veșnic. R.

Doamne Dumnezeule, tu ai pus întreaga creație sub autoritatea 
Fiului tău Isus Cristos. Te rugăm să ne păstrezi fideli față de 
exemplul său de dreptate și milostivire, față de cel care viețuiește 
și domnește în toți veci vecilor. Amin.
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Sâmbătă din săptămâna a 4-a a Paștelui
Sfântul Iosif Muncitorul

Fraților preaiubiți, acum când comemorăm sărbătoarea 
sfântului Iosif Muncitorul, să ne apropiem de el cu bucurie 
pentru al ruga să mijlocească la bunul Dumnezeu toate cererile 
noastre. Să spunem împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm ca Biserica să găsească în exemplul sfântului Iosif 
o mare inspirație, pentru ca toți să fie fideli lui Isus, care a fost 
învățat de Iosif să fie un muncitor. R.

- Ne rugăm ca toți muncitori să fie binecuvântați astăzi în 
sărbătoarea patronului lor, sfântul Iosif, pentru ca drepturile 
lor să fie respectate, iar condițiile lor să fie în siguranță, și 
mediul lor unul prietenos. R.

- Ne rugăm ca sfântul Iosif, tată creativ și drept, să fie mai 
aproape de tineri care nu pot găsi de muncă, sau să avanseze 
în educația lor, ori care se simt dezamăgiți în viață, ca ei să 
primească harul încurajării. R.

- Ne rugăm ca părinți, asemenea Mariei și lui Iosif, să nutrească 
în copii lor harul de a urma voința lui Dumnezeu și fidelitate 
față de viața lui Isus pentru ca astfel să poată câștiga mântuirea 
prin slujirea, moartea și învierea sa. R.

- Ne rugăm ca toți credincioși noștri răposați să aibă parte de 
odihnă în casa Tatălui ceresc. R.

Dumnezeule veșnic, tu l-ai încredințat pe Fiul tău grijii 
sfântului Iosif, iar Maria și-a pus încrederea în el. Fă te rugăm 
ca el să fie un tată și pentru noi și să obțină, prin rugăciunile 
sale, harul, milostivirea și curajul pentru cei încă aflați în această 
călătorie creștină. Prin Cristos Domnul Nostru. Amin
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