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Saptămâna a 5-a a Paștelui
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Duminica a 5-a a Paștelui

Fraților preaiubiți, apropierea noastră de Isus, ca mlădițele de 
viță, ne vorbește despre o iubire de viață, care necesită din când 
în când și îngrijire prin curățare pentru ca viața să fie susținută 
și să poată înflori. Să spunem împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm pentru Biserică, ca noi toți să putem depăși dificultățile 
suspiciunii și a lipsei de încredere ce a existat între sfântul Paul 
și apostoli, ci să creștem în respect și unitate. R.

- Ne rugăm pentru creștinii a căror vieți sunt amenințate din 
cauza credinței lor în Isus, ca rugăciunea noastră să îi susțină în 
această încercare a lor. R.

- Ne rugăm ca iubirea noastră să nu constea doar în cuvinte ci 
uneori să devină și reală și activă. R.

- Ne rugăm și pentru toți copii și tineri care se apropie de încheierea 
unui nou an școlar, ca bunul Dumnezeu să le lumineze mintea 
la învățătură și să reușească la examene. R.

- Ne rugăm pentru oameni din India care au parte de o nouă 
criză a acestei pandemii, ca națiunile lumii să fie cu adevărat 
generoase în ajutorul lor. R.

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

Doamne Isuse Cristoase, în această zi de mare bucurie în care 
ne-am adunat în jurul mesei Euharistice, te rugăm să asculți 
toate aceste rugăciuni ale noastre și să ne dai harul să putem trăi 
mereu în tine. Tu care viețuiești și domnești în toți veci vecilor. 
Amin
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3 mai - Sf. Filip și Iacob, ap.

Fraților preaiubiți, astăzi în sărbătoarea sfinților apostoli 
Filip și Iacob, să îl rugăm pe bunul Dumnezeu să ne asculte toate 
rugăciunile pe care le punem acum în fața Lui spunând cu toți 
împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm pentru episcopul nostru Iosif, ca el să aibă cu adevărat 
inima și energia apostolilor. R.

- Ne rugăm pentru toți cei care îl cinstesc pe sfântul Filip și Iacob 
ca patron al lor, ca ei să crească în sfințenie cu respect reciproc 
asemenea apostolilor. R.

- Ne rugăm ca apostoli Filip și Iacob să vegheze asupra Bisericii 
noastre, pentru ca toți să devenim cu adevărat frați în totală grijă 
și iubire reciprocă. R.

- Ne rugăm în această Zi Mondială a Libertății Presei, pentru ca 
adevărul să ajungă la oameni fără frică sau favoritisme. R.

- Ne rugăm și pentru toți membri profesioniști ai presei care au 
murit dar și pentru toți cei închiși de guverne dictatoare, ca 
adevărul să prevaleze mereu. R.

- Ne rugăm și pentru toți preoți și episcopi răposați, ca bunul 
Dumnezeu să îi ducă cât mai repede în casa sa cerească. R.

Doamne Dumnezeul nostru, permite te rugăm ca adevărul și 
iubirea ta să rămână mereu în noi, pentru ca astfel să putem trăi 
viața noastră creștină pe deplin. Îți cerem acestea prin Cristos 
Domnul Nostru. Amin
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Marți din săptămâna a 5-a a Paștelui

Fraților preaiubiți, binecuvântarea păcii lui Cristos e atât de 
necesară în această lume care are atât de mare nevoie de ea. De 
aceea să spunem împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm ca papa Francisc să poată să conducă Biserica ca 
adevărat slujitor al lui Isus Cristos, proclamând mesajul său de 
pace tuturor popoarelor. R.

- Ne rugăm ca cei a căror inimi sunt tulburate sau speriate să 
poată să cunoască că pacea fără de sfârșit e un dar al lui Isus 
înviat. R.

- Ne rugăm ca asemenea lui Isus Cristos, și noi să facem tot ceea 
ce dorește Tatăl ceresc de la noi. R.

- Ne rugăm ca toți cei care dau dovadă de un adevărat eroism în 
îngrijirea oamenilor bolnavi de Covid 19, să primească protecția 
divină în această slujire a lor, mai ales în aceste momente critice 
ale Indiei. R.

- Ne rugăm ca toți credincioșii noștri răposați să aibă parte de 
pacea fără de sfârșit din casa Tatălui veșnic. R.

Dumnezeule veșnic, îți aducem cinste și preamărire pentru că 
ni l-ai trimis pe Fiul tău între noi, pe Cuvântul Viu, care ne-a 
condus în adevăr acum și în toți veci vecilor. Amin



10
Miercuri din săptămâna a 5-a a Paștelui

Isus ne-a atras spre sine însuși asemenea mlădițelor de viță 
pentru ca noi să putem fi părtași de viața sa dumnezeiască. Să 
spunem împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm pentru sfântul nostru părinte papa Francisc și pentru 
episcopul nostru Iosif, ca să își desfășoare slujirea pastorală cu 
iubire și angajament. R.

- Ne rugăm ca fiecare creștin, mlădița lui Cristos adevărata viță, 
să crească în viața sa, pentru ca fiecare să poată da dovadă de 
dreptate și milostivire unul față de celălalt. R.

- Ne rugăm o mai mare încredere în cuvintele lui Isus și în 
cunoașterea că fiecare rugăciune pe care o oferim în credință 
va fi ascultată conform voinței lui Dumnezeu. R.

- Ne rugăm ca dificultățile din Biserică să fie rezolvate prin 
dialog plin de respect, după exemplul apostolilor. R.

- Ne rugăm ca noi să avem parte de adevărata bucurie 
experimentată într-o viață de slujire reciprocă. R.

- Ne rugăm și pentru credincioși noștri răposați, ca să aibă parte 
de bucuria fără de sfârșit în Împărăția cerurilor. R.

Dumnezeule atotputernic, ascultă toate aceste rugăciuni ale 
noastre și oferă lumii în care trăim adevărata pace ce poate 
proveni numai de la Tine. Prin Cristos Domnul Nostru. Amin
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Joi din săptămâna a 5-a a Paștelui

Fraților preaiubiți, Isus ne-a învățat astăzi sensul adevăratei 
iubirii. Cu inimi pline de iubire venim și noi acum în fața sa 
rugându-l să ne împlinească toate aceste rugăciuni ale noastre 
spunând împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm ca noi să primim iubirea lui Dumnezeu la această 
masă Euharistică și să rămânem mereu în acea iubire. R.

- Ne rugăm pentru duhul bucuriei între creștini, pentru ca ei 
să devină semne vii ale speranței într-o lume atât de frântă și 
fragilă. R.

- Ne rugăm pentru cei cu autoritate în Biserică, ca ei să conducă 
în spiritul apostolilor, și să nu facă viață grea inutil celor care îl 
caută pe Dumnezeu. R.

- Ne rugăm și pentru tinerii care se află în probleme cu legea, mai 
ales pentru cei acuzați pe nedrept, ca ei să găsească în sfântul 
Dominic Savio un adevărat prieten. R.

- Ne rugăm și pentru toți credincioși noștri răposați, ca Tatăl 
ceresc să îi primească cât mai repede în casa sa veșnică. R.

Doamne Dumnezeul nostru, ne unim glasurile în cor pentru a 
te preamări pe tine, pentru a binecuvânta numele tău cel sfânt, 
și pentru a răspândi gloria ta la toate popoarele. Prin Cristos 
Domnul Nostru. Amin.
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Vineri din săptămâna a 5-a a Paștelui

Fraților preaiubiți, Isus ne-a încredințat în textul evangheliei 
de astăzi, acea poruncă pe care el a dat-o Bisericii sale la prima 
masă Euharistică: să vă iubiţi unii pe alţii aşa cum v-am iubit eu! 
Să spunem împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm pentru papa Francisc, episcopi, preoți și diaconii 
Bisericii ca ei să nu împovăreze creștini cu ceea ce nu este 
necesar, ci să susțină fiecare membru al Bisericii în purtarea cât 
mai ușoară a jugului lui Cristos, încrezători fiind în milostivirea 
lui Dumnezeu. R.

- Ne rugăm pentru un spirit cât mai bun între toți creștini, pentru 
ca ei să poată da o autentică mărturie a poruncii iubirii lui 
Cristos, mai ales în timpul acestei pandemii de Covid 19. R.

- Ne rugăm ca cei care sunt înspăimântați de Dumnezeu să ajungă 
la cunoașterea că, prin Isus, toți oameni au fost chemați la 
prietenie cu Dumnezeu. R.

- Ne rugăm pentru autoritățile civile, ca ei să de-a dovadă de un 
adevărat spirit plin de grijă față de cei care trăiesc în această 
țară, dar și pentru a lucra necontenit la ușurarea anxietății, fricii 
și sărăciei. R.

- Ne rugăm și pentru toți credincioși noștri răposați, ca și ei să se 
bucure de odihna veșnică din ceruri datorită marii iubirii față de 
Dumnezeu și aproapele de care au dat dovadă cât timp au fost 
pe pământ. R.

Doamne Dumnezeul nostru, îți înălțăm laude din toate popoarele 
pământului și îți aducem mulțumiri pentru toate binecuvântările 
pe care ni le dai din prea marea ta bunătate. Prin Cristos Domnul 
Nostru. Amin
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Sâmbătă din săptămâna a 5-a a Paștelui

Fraților preaiubiți, cu toți știm că am fost aleși în Cristos și că 
acum ne bucurăm de faptul că suntem poporul său. Să spunem 
împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm ca noi să nu ne lăsăm ademeniți de grijile și atracțiile 
acestei lumi, ci să ne păstrăm inimile atente pe Împărăția lui 
Dumnezeu. R.

- Ne rugăm ca cei care sunt persecutați pentru credința lor, să fie 
tari în credință și vii în caritate. R.

- Ne rugăm ca vocile credincioșilor noștri și a celor din 
comunitățile bisericești etnice, care caută ajutor spiritual, 
financiar și emoțional, să fie auzite de clerici în același spirit în 
care sfântul Paul a auzit strigătul oamenilor din Macedonia. R.

- Ne rugăm și pentru toți bolnavi noștri, ca prin mijlocirea și 
minunatul exemplu al fericitului Ieremia, să aibă parte de 
vindecarea și de alinarea mult dorită. R.

- Ne rugăm și pentru toți misionari noștri, care urmând exemplul 
fericitului Ieremia, care a ieșit din locul său natal pentru a-l 
căuta pe Dumnezeu, tot la fel și ei să transmită iubirea Tatălui 
ceresc la cât mai multe popoare. R.

- Ne rugăm și pentru toți răposați noștri, ca prin iubirea nemărginită 
a păstorului cel bun Isus Cristos, să aibă parte de fericirea fără 
de sfârșit. R.

Tată ceresc, dorim să îți slujim numai ție cu bucurie pentru 
ca astfel în inimile noastre să fie mereu iubirea, bucuria și pacea 
care sunt binecuvântările fiului tău Isus Cristos, care viețuiește și 
domnește în toți veci vecilor. Amin





Saptămâna a 6-a a Paștelui
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Duminica a 6-a a Paștelui

Fraților preaiubiți, porunca lui Isus de a ne iubi unul pe altul 
a modelat Liturgia Cuvântului de astăzi iar acum ne conduce la 
misterul mesei Euharistice, la jertfa de iubire a lui Cristos pentru 
noi toți. Să spunem împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm pentru Biserică, ca în unire cu papa Francisc, să facem 
această lună mai una de rugăciune continuă pentru eliberarea de 
pandemie, prin mijlocirea Mariei, mama lui Isus, Vindecătoarea 
bolnavilor. R.

- Ne rugăm și pentru toate mamele din lume, ca spiritul lor de 
credință și de generozitate să modeleze familiile lor făcându-le 
o adevărată comunitate de iubire. R.

- Ne rugăm și pentru cei care se luptă cu diverse anxietăți, 
dezamăgiri și violențe, ca să aibă parte de ajutorul, protecția și 
respectul mult dorit. R.

- Ne rugăm pentru ca Biserica să rămână mereu primitoare față 
de toți oameni, fără discriminare, după exemplul lui Petru 
care a primit și botezat întreaga casă a centurionului Roman, 
Cornelius. R.

- Ne rugăm ca brațele pline de iubire ale lui Isus să cuprindă 
întreaga lume aflată în locuri de criză de pe urma devastării 
creată de pandemie, dezastre naturale, instabilitate politică, 
război, violențe și persecuții religioase. R.

- Ne rugăm și pentru victimele pandemiei, alături de cei care au 
trecut la Domnul de curând, ca să se bucure de plinătatea vieții 
în Isus. R.

Doamne Isuse, tu ne-ai chemat la prietenia cu tine, și ne-ai 
afirmat demnitatea noastră de popor iubit; te rugăm să ne dai 
harul de a ne iubi unul pe altul după propriul tău exemplu, care 
viețuiești și domnești în toți veci vecilor. Amin.
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Luni din săptămâna a 6-a a Paștelui

Fraților preaiubiți, ne rugăm ca Duhul Sfânt să ne de-a 
înțelepciunea și curajul de a da mărturie de Isus Cristos în viața 
noastră de zi cu zi. Să spunem împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ca în mințile și inimile tuturor creștinilor să existe o iubire 
profundă față de adevăr. R.

- Ca adevărul să fie găsit în Biserică, politică, afaceri, industrie și 
în toate asociațiile și organizațiile, pentru ca dreptatea să poată 
prevala în toate circumstanțele. R.

- Ca acei creștini care se înfruntă cu greutăți din cauza mărturiei 
pe care o dau față de Cristos, ca ei să fie susținuți de Duhul 
Sfânt. R.

- Ca credința și devoțiunea puternică a Lidiei, să fie o sursă de 
inspirație și încurajare pentru toate femeile parohiei noastre. R.

- Ca predica sfântului Ioan de Avila, a cărui direcțiune spirituală 
a dat atât de mulți sfinți spanioli în secolul 16, să îi încurajeze 
pe acei preoți care au parte de crize de identitate, după cum 
ne-a recomandat și sfântul papă Paul al VI-lea la canonizarea 
lui. R.

- Ca toți răposați noștri să fie primiți în casa Tatălui veșnic. R.

Dumnezeu Atotputernic și Veșnic, ne bucurăm de harurile 
pe care ni le dai și îți mulțumim pentru mântuirea pe care am 
primit-o, prin Isus Cristos, Fiul tău, care viețuiește și domnește 
în toți veci vecilor. Amin.
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Marți din săptămâna a 6-a a Paștelui

Fraților preaiubiți, promisiunea lui Isus că îl va trimite pe 
Duhul său cel sfânt, continuă să aline Biserica și astăzi, când 
trăiește într-o lume atât de fragilă și de zbuciumată. Să spunem 
împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ca Biserica să asculte cu grijă adevărul învățăturilor lui Cristos, 
și să îl proclame cu iubire și încredere. R.

- Ca Duhul Sfânt să îi ajute pe toți oameni de bună voință să 
recunoască păcatul, pentru ca astfel să facă alegeri față de tot 
ceea ce este bun și nobil. R.

- Ca Duhul Sfânt, să ne ajute să fim încrezători în judecata 
milostivă a lui Dumnezeu. R.

- Ca cei care sunt responsabili de siguranța și bunăstarea celor 
din închisori și a tinerilor din centrele de detenție din lume să 
își poată duce datoriile cu respect și dreptate, mai ales în timpul 
acestei pandemii de coronavirus. R.

- Ca în această lună mai în care o căutăm pe Maria, vindecătoarea 
bolnavilor să fim mai fervenți în rugăciune, pentru a învinge cât 
mai repede puterea distructivă a pandemiei. R.

- Ca Isus păstorul cel bun și iubitor, să îi conducă în Împărăția 
Tatălui veșnic pe toți cei răpuși de acest virus atât de nemilos. 
R.

Dumnezeule veșnic, dă-ne te rugăm harul ca iubirea lui Isus 
să ne susțină mereu, și să ne de-a harul de a rămâne fermi pe 
drumul ce duce spre tine. Prin Cristos Domnul nostru. Amin
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Miercuri din săptămâna a 6-a a Paștelui

Fraților preaiubiți, plini de admirație față de abilitățile sfântului 
Paul de învățător care era capabil să se folosească de experiența 
oamenilor pentru ai conduce la cunoașterea lui Isus, să spunem 
împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ca noi să rămânem în unire cu întreaga Biserică în timpul 
acestei luni mai în care ne rugăm pentru eliberarea de răul 
acestei pandemii. R.

- Ca cei care împărtășesc credința cu copii și adolescenții, să fie 
sensibili culturii lor și să le arate fața lui Isus prin integritatea 
vieții și înțelepciunea cuvintelor lor. R.

- Ca preoți să se apropie de oameni cu iubire pastorală, și să îi 
ajute să caute unde e Dumnezeu în viețile lor, mai ales acolo 
unde oameni doar pot să se adune în număr limitat la masa 
Euharistică. R.

- Ca Duhul adevărului să fie alături de toți politicienii pentru ca 
ei să fie adevărați slujitori, și să lucreze mereu spre bine tuturor, 
mai ales a celor împovărați, stresați sau plini de frică din cauza 
acestei pandemii. R.

- Ca curajul tânărului sfânt martir, Pancras, să adică binecuvântare 
asupra tinerilor parohiei noastre, și ca credința martirilor Nereus 
și Ahile, să îi încurajeze pe cei închiși pentru credința lor. R.

- Ca noi să fim conștienți de mâna creatoare a lui Dumnezeu în 
viețile noastre, care ne îndrumă spre calea ce duce la El. R.

Dumnezeule Veșnic, cerul și pământul sunt pline de gloria 
ta. Primește cinstea, preamărirea și recunoștința noastră acum 
când ne punem încrederea în tine că ne vei asculta toate aceste 
rugăciuni ale noastre. Prin Cristos Domnul nostru. Amin
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Înălțarea Domnului

Astăzi celebrăm Înălțarea Domnului nostru Isus Cristos. Astăzi 
mărturisim că toată puterea și autoritatea sunt ale lui, și că el 
trăiește și mijlocește pentru noi. Adunați în numele lui să aducem 
rugăciunile noastre Tatălui, spunând împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ca Biserica să de-a mărturie lumii, prin puterea Duhului și cu 
perseverența în credință, de victoria lui Cristos. R.

- Ca ochii inimilor noastre să fie luminate, pentru ca noi să 
percepem și să persistăm față de misterul iubirii lui Dumnezeu 
revelată în Cristos. R.

- Ca prin slujirea credincioasă a credincioșilor, Duhul Sfânt, 
promis de Tatăl, să coboare asupra tuturor. R.

- Ca toți cei care sunt sub puteri străine, puterea mândriei ori a 
resentimentelor, puterea urii sau a fricii, să fie eliberați pentru a 
trăi libertatea Dumnezeului cel viu. R.

- Ca cei care au murit în Cristos să trăiască cu el în Împărăția 
Tatălui. R.

Doamne Dumnezeul nostru, tu ne conduci cu blândețe ca să 
ne punem speranța în realitatea lucrurilor pe care ochii trupului 
nu le văd. Dă-ne te rugăm, ochii iubirii pentru a percepe că acest 
Domn Isus, care astăzi s-a înălțat dincolo de vederea noastră fizică, 
să trăiască cu adevărat în mijlocul nostru prin Duhul pe care l-a 
revărsat asupra noastră. Prin Cristos Domnul nostru. Amin
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14 mai - Sf. Matia, ap.

Fraților preaiubiți, astăzi îl sărbătorim pe sfântul Matia pentru 
care Duhul Sfânt a îndrumat Biserica primară în a-l alege ca 
apostol, în urma morții lui Iuda. Să spunem împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ca mărturia sfântului Matia, în predica și martiriul său, să fie o 
sursă de încurajare pentru creștini. R.

- Ca cei care discern vrednicia candidaților la preoție, diaconat 
și viața consacrată să o facă prin îndrumarea Duhului Sfânt, 
rămânând sensibili la nevoile Bisericii. R.

- Ca această zi de rugăciune printre oameni de toate credințele, 
în fața pandemiei de covid, să fie una de mijlocire constantă la 
Dumnezeu care iubește întreaga omenire și care aude strigătele 
celor săraci. R.

- Ca cooperarea dintre toate credințele din toate țările să fie un 
rod al marii carități și compasiuni și să devină un adevărat alin 
pentru cei tulburați și bolnavi. R.

- Ca Biserica să găsească noi moduri de susținere a comunităților 
creștine din acele locuri din lume care sunt private de Euharistie 
din cauza numărului mic de preoți. R.

- Ca toți credincioși noștri răposați să fie iertați de păcate și 
primiți în casa Regelui Veșnic. R.

Dumnezeule Tată, tu urăști violența și iubești dreptatea. 
Reînnoiește în inimile noastre prezența și puterea Duhului tău 
Sfânt pentru ca noi să putem fi conduși mereu pe căile ce duce la 
tine. Prin Cristos Domnul Nostru. Amin
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Fraților preaiubiți, Isus ne-a spus în evanghelia de astăzi că tot 
ceea ce vom cere în numele lui cel sfânt, Tatăl ne va da. Încrezători 
în această promisiune a sa, să aducem și noi acum toate cererile 
noastre în fața sa spunând împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm ca preasfânta Euharistie să fie mereu o sursă adevărată 
a vieții noastre creștine. R.

- Ne rugăm ca noi ca și comunitate creștină să ne rugăm mereu 
pentru toate familiile parohiei noastre. R.

- Ne rugăm ca toți oameni din lume să respecte rolul familiei în 
viața societății și să se găsească moduri de susținere a familiei. 
R.

- Ne rugăm ca exemplul Priscila și a Acvilei în instruirea lui 
Apolos în credința creștină, să fie o binecuvântare pentru toți 
laici din Biserică care îi învață și ei pe alți despre Cristos. R.

- Ne rugăm ca rugăciunea unită a întregii Bisericii din această 
lună, în fața pandemiei, să fie întărită de promisiunea lui Isus, 
orice veți cere de la Tatăl în numele meu, vă va da. R.

Dumnezeule Tată ceresc, ne unim vocile într-un singur cor în 
rugăciune și îți cerem să ne acorzi toate aceste cereri ale noastre. 
Prin Cristos Domnul Nostru. Amin
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