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Duminica a 7-a a Paștelui

Fericirea și suferința sunt două ideii care pare să fie opuse 
una de cealaltă. Și totuși sfântul apostol Paul reflectând asupra 
predici de pe Munte, ne asigură de fericirea de care vom avea 
parte când vom suferi cu Cristos. Să spunem împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm ca noi să acceptăm greutatea și suferința de fiecare zi 
ca mijloc de unire cu Cristos. R.

- Ne rugăm ca să fim fericiți când vom fi insultați pentru credința 
noastră pentru ca duhul lui Dumnezeu să se poată odihni și 
asupra noastră. R.

- Ne rugăm ca să nu fim niciodată rușinați sau fricoși de trăirea 
credinței noastre pe deplin în orice situație. R.

- Ne rugăm ca să ne dedicăm pe noi înșine rugăciunii continue 
după cum au făcut Maria și apostoli după înălțarea lui Cristos 
la ceruri. R.

- Ne rugăm și pentru toți răposați noștri, ca să aibă parte cât mai 
repede de fericirea veșnică din casa Tatălui veșnic. R.

Tată Preaiubitor și bun,  păzește-ne și veghează asupra noastră 
și dă-ne te rugăm curajul de a purta cu bucurie suferința și 
durerile noastre zilnice. Prin Cristos Domnul Nostru. Amin
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Luni din săptămâna a 7-a a Paștelui

Fraților preaiubiți, astăzi suntem îndemnați mai mult ca 
niciodată să ne rugăm ca toți oameni, să descopere faptul că 
numai în Isus Cristos pot găsi adevărata pace. De aceea să spunem 
împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm ca cei care au parte de probleme în viețile lor, să fie 
curajoși, fiindcă Cristos a învins lumea. R.

- Ne rugăm ca ori de câte ori ne simțim singuri, să luăm aminte 
la cuvintele lui Isus, care ne-a spus astăzi că Tatăl este mereu 
cu noi. R.

- Ne rugăm ca toți creștini să înainteze tot mai mult spre unitatea 
creștină, spre reconcilierea dintre oameni, și spre grija față de 
cei săraci. R.

- Ne rugăm ca Duhul Sfânt, oferit nouă asemenea discipolilor 
din Efes, să trezească darul profeției în sfântul părinte papa 
Francisc și în toți episcopi. R.

- Ne rugăm pentru cei bolnavi care strigă acum atât de tare 
după ajutor și atenție, ca sub îndrumarea papei Francisc, toate 
națiunile pământului să lucreze necontenit spre vindecarea lor. 
R.

- Ne rugăm și pentru toți răposați noștri, ca Cristos prințul Păcii 
să îi primească cât mai repede pe pășunile Împărăției Cerurilor. 
R.

Dumnezeu Atotputernic și Sfânt, te rugăm necontenit să fii un 
adevărat Tată pentru cei orfani, un apărător pentru văduve, și 
un prieten pentru cei singuri, pentru ca toți împreună să poată 
preamări numele tău cel sfânt. Prin Cristos Domnul Nostru. Amin
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Marți din săptămâna a 7-a a Paștelui

Fraților preaiubiți, Isus ne-a promit viața veșnică, o viață în 
care să fim alături și să îl cunoaștem pe Tatăl și pe Isus Cristos pe 
care El l-a trimis. Să spunem împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm ca credința fiecărui creștin să fie întărită în momentele 
de rugăciune pentru trecerea cât mai repede a epidemiei de 
Covid. R.

- Ne rugăm ca noi să păstrăm cuvântul lui Dumnezeu în inimile 
noastre, și să îl trăim pe deplin după cum ne-a învățat și Isus. R.

- Ne rugăm ca fiecare dintre noi, asemenea sfântului Paul, să 
încheie cursa vieții cu o conștiință curată și o inimă iubitoare. 
R.

- Ne rugăm ca dreptul uman la apă curată să fie disponibil pentru 
fiecare persoană, asigurând o sănătate mai bună pentru toți 
oameni, în această grijă a noastră pentru mediul înconjurător. R.

- Ne rugăm ca slujirea papei Ioan I, pe care îl comemorăm astăzi, 
care a avut o grijă pastorală imensă față de eretici secolului 
6 a Bisericii, să ne învețe cum să fim plini de respect față de 
diferențele din Biserica de astăzi. R.

- Ne rugăm ca rugăciunea Mariei să fie unită cu a noastră acum 
când urmărim un sfârșit al acestei epidemii. R.

Dumnezeule Tată veșnic, binecuvântăm numele tău cel sfânt 
pentru că prin Fiul tău Isus Cristos ai dus poverile noastre și ne-
ai mântuit de disperarea păcatului. Prin Cristos Domnul Nostru. 
Amin
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Miercuri din săptămâna a 7-a a Paștelui

Fraților preaiubiți, la ultima sa cină Isus s-a rugat pentru 
discipoli săi cerând Tatălui său ceresc să îi apere de cursele celui 
rău. Urmând exemplu său cel sfânt să spunem și noi împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm ca fiecare dintre noi, botezați în Cristos, să fim mereu 
sinceri numelui Tatălui ceresc și să fim credincioși adevărului 
său. R.

- Ne rugăm ca bucuria lui Cristos să fie în inimile fiecărui creștin, 
în aceste fort comun de unitate vizibilă și deplină, care este și 
voința lui Cristos. R.

- Ne rugăm ca dialogul dintre creștini să fie construit pe tot ceea 
ce e în comun în credința noastră și să căutăm o înțelegere mai 
bună a ceea ce ne separă. R.

- Ne rugăm ca nevoia de energie din lume din acest moment, să 
ducă spre investiții în energie nouă, pentru ca speranța papei 
Francisc pentru o lume mai curată și durabilă să se realizeze 
cât mai repede. R.

- Ne rugăm ca creștini din lume să fie uniți în rugăciune cu 
Maria, Vindecătoarea Bolnavilor, acum când căutăm atât de 
mult milostivirea lui Dumnezeu asupra celor care se luptă cu 
pandemia de Covid. R.

- Ne rugăm ca toți credincioși noștri răposați să fie conduși cât 
mai repede în casa Tatălui Veșnic. R.

Dumnezeule Atotputernic, suntem conștienți de puterea ta care 
ne-a dat tuturor viață, și care l-a ridicat în glorie pe singurul tău 
Fiu, și ne-a binecuvântat cu credința în El. Te rugăm să ne unești 
și să ne faci sfinți după cum el însuși a dorit. Prin Cristos Domnul 
Nostru. Amin.
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Joi din săptămâna a 7-a a Paștelui

Fraților preaiubiți, în textul evangheliei de astăzi am văzut 
cum la ultima sa cină Isus s-a rugat pentru unitatea discipolilor 
săi. Să spunem și noi acum împreună cu Mântuitorul:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm ca slujirea papei Francisc să aibă susținerea fiecărei 
persoane care poartă numele lui Isus în inima lor. R.

- Ne rugăm pentru dialogul dintre creștini, ca el să aducă mult 
rod și să ducă cât mai repede la deplina comuniune care poate 
fi exprimată numai prin jertfa Euharistică la o singură masă. R.

- Ne rugăm și pentru cei închiși din cauza credinței lor, ca 
asemenea lui Paul, cei cu autoritate să îi trateze cu dreptate. R.

- Ne rugăm ca exemplul sfântului Bernardin din Siena, să îi 
încurajeze pe doctori și asistente, care astăzi își consumă 
energia în îngrijirea oamenilor bolnavi de Covid 19. R.

- Ne rugăm ca noi să fim protectori lucrării lui Dumnezeu, ca 
parte esențială a vieții creștine. R.

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

Doamne Dumnezeul nostru, ascultă aceste rugăciuni ale 
noastre rostite cu sinceritate și din toată inima, și te rugăm să ni 
le asculți așa cum numai tu știi mai bine. Prin Cristos Domnul 
Nostru. Amin
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Vineri din săptămâna a 7-a a Paștelui

Fraților preaiubiți, Isus astăzi a întors tripla trădare a lui 
Petru, prin evocarea triplei mărturisii a iubirii sale față de El. Ne 
rugăm ca și credința noastră să poată fi exprimată prin iubire. Să 
spunem împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm ca papa Francisc, succesorul apostolului Petru, primul 
și înaintea tuturor să îl iubească pe Isus Cristos din străfundul 
ființei sale, ca semn viu al unității tuturor creștinilor. R.

- Ne rugăm ca noi să fim deschiși la ceea ce dorește Dumnezeu 
de la viețile noastre, după cum a fost și sfântul Petru, care l-a 
urmat cu credință pe Isus, chiar și cu prețul răstignirii cu capul 
în jos. R.

- Ne rugăm ca creștini care sunt închiși pentru credința lor, să 
de-a mărturie de Isus cu același curaj de care a dat dovadă și 
apostolul Paul în fața regelui Agrippa și a soției sale Berenice, 
în Cesarea. R.

- Ne rugăm ca și noi să dăm mărturie de Cristos asemenea 
sfântului Cristofor Magallanes și a celor 24 de însoțitori ai săi, 
pe care îi comemorăm astăzi, și să îi rugăm să mijlocească la 
bunul Dumnezeu eliberarea cât mai rapidă de această pandemie. 
R.

- Ne rugăm ca noi să nu încetăm niciodată din a striga la Maria, 
Vindecătoarea bolnavilor, ca rugăciunile ei și ale noastre să 
elibereze lumea de această pandemie. R.

Doamne Dumnezeule, iubirea ta pentru noi și pentru lume e 
atât de puternică. Primește recunoștința și lauda noastră acum 
când ne pregătim să intrăm în misterul Euharistic. Prin Cristos 
Domnul Nostru. Amin
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Sâmbătă din săptămâna a 7-a a Paștelui

Fraților preaiubiți, ne apropiem cu pași repezi de sfârșitul 
timpului Pascal și ne pregătim ca Duhul Sfânt să reînnoiască 
Biserica și lumea. De aceea să spunem cu încredere mai mare ca 
niciodată:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm ca noi să primim cuvântul lui Dumnezeu cu credință, 
să reflectăm asupra mesajului său, și să găsim hrana pentru viața 
noastră creștină de zi cu zi. R.

- Ne rugăm ca după cum Maria a fost în unire cu discipoli în 
așteptarea Duhului Sfânt, tot la fel să fie și cu noi în rugăciune 
în această pregătire a noastră a Rusaliilor de mâine. R.

- Ne rugăm ca rugăciunea și caritatea sfintei Rita, care a trăit într-o 
viață de căsătorie aranjată și abuzivă, să de-a putere femeilor 
care se află într-o situație asemănătoare, ca Duhul Sfânt să le 
îndrume în aceste momente și decizii dificile, și să le apere atât 
pe ele cât și pe copii lor. R.

- Ne rugăm ca noi să înțelegem că suntem legați unul de altul și 
de întreaga creație, spre mai marea glorie a lui Dumnezeu și 
spre sfințenia tuturor oamenilor. R.

- Ne rugăm și pentru credincioși noștri răposați, mai ales pentru 
___________, ca să fie primiți cât mai repede în odihna veșnică 
a paradisului. R.

Tată ceresc, tu urăști violența și iubești dreptatea. Reînnoiește 
în inimile noastre prezența și puterea Duhului Sfânt pentru ca să 
fim conduși pe căile tale. Prin Cristos Domnul Nostru. Amin
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