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Saptămâna a 8-a a de peste an
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Duminica Rusaliilor

Fraților preaiubiți, astăzi avem bucuria de a sărbători ziua de 
Rusalii, a 50-a zi de la glorioasa înviere din morți a Domnului, zi 
în care Duhul Sfânt a întărit Biserica ca Trup al lui Cristos. Să 
spunem împreună: 

R. Ascultă-ne Doamne!

- Pentru sfântul nostru părinte papa Francisc care slujește Biserica 
și lumea în numele lui Isus, ca Duhul Sfânt să îl îndrume, să îl 
întărească și să îl aline. R.

- Pentru episcopul nostru Iosif, care a fost instalat ca păstor al 
nostru în urmă cu un an, ca el să aibă o inimă pentru iubire, o 
minte pentru rugăciune și mâini pentru slujire. R.

- Pentru orașul Ierusalim și pentru Țara Sfântă, ca Duhul 
adevărului să conducă poporul palestinian și Israelit la pacea 
mult dorită. R.

- Pentru creștini persecutați pentru credința lor, pentru cei cărora 
li se refuză libertatea religioasă și pentru cei care au parte de 
batjocuri, ca Duhul Sfânt să îi țină aproape de Isus Cristos. R.

- Pentru o mai mare încredere între oameni, ca uniți într-o 
umanitate comună și căutare a adevărului, să descopere o 
solidaritate nouă și universală. R.

- Pentru toți cei care au murit în conflictul Plestino-israelit 
și pentru toți cei care au murit de covid, ca Duhul Sfânt să îi 
conducă la glorioasa înviere în Isus Cristos. R.

Doamne Dumnezeul nostru, permite Duhului tău cel Sfânt să 
reînnoiască Biserica, și să o facă un instrument al păcii, dreptății 
și milostivirii tale, și să reînnoiască pământul ca și casă a noastră 
comună. Prin Cristos Domnul Nostru. Amin
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Sfânta Fecioară Maria, Maica Bisericii

Fraților preaiubiți, astăzi o sărbătorim pe sfânta Fecioară 
Maria ca Maică a Bisericii, de aceea cu inimi pline de bucurie 
să ne rugăm prin Fiul ei Isus, pentru Biserica din lume, spunând 
împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ca Biserica din lume să cunoască mijlocirea Mariei, iar prin 
ascultarea Duhului, asemenea ei, să creștem și noi în sfințenie. 
R.

- Ca fiecare dintre noi să poarte în inimi caritatea Mariei, și după 
cum ea avut grijă de verișoara ei Elisabeta, tot la fel să avem și 
noi grijă de cei vulnerabili și nevoiași. R.

- Ca în timpul acestui an secund de pandemie de Covid, 
guvernele lumii să lucreze împreună în îngrijirea celor bolnavi, 
în promovarea vaccinului, și în susținerea celor care se luptă 
financiar și emoțional. R.

- Ca Maria să privească cu compasiune la ținutul unde s-a născut 
ea, chinuit de violențe, și să mijlocească la Fiul ei pacea mult 
dorită dintre creștini, musulmani, iudei și celelalte credințe. R.

- Ca în unire cu Maria, ajutorul creștinilor, să ne rugăm pentru 
încetarea persecuțiilor religioase și a libertății creștinilor de 
a-și trăi credința fără frică. R.

- Ca prin mijlocirea preasfintei Mame, toți credincioși noștri 
răposați să fie conduși cât mai repede pe pășunile cerului. R.

Dumnezeule Veșnic, noi slujitori tăi te adorăm și te preamărim 
neîncetat și te rugăm nespus să acorzi binecuvântarea ta asupra 
poporului nostru pentru ca din diversitatea în care ne aflăm tu să 
ne unești cu integritate și cu o viață dreaptă. Prin Cristos Domnul 
Nostru. Amin
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Marți din săptămâna a 8-a de peste an

Fraților preaiubiți, Dumnezeu nu încetează niciodată să ne 
arate imensa sa generozitate iar Isus a promis binecuvântări 
însutite celor care îl urmează cu fidelitate și credință. Cu aceiași 
fidelitate și credință să spunem și noi împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ca fiecare creștin să prețuiască valoarea ocaziei de a-i sluji pe 
ceilalți în numele lui Isus dar mai ales după exemplul oferit de 
Isus. R.

- Ca cei care îi exploatează pe alți în muncă sau comportamentul 
lor, sau care au în inimile lor amărăciune, să învețe să se sustragă 
de la nedreptate și răutate. R.

- Ca noi să aducem zâmbetul și bucuria tuturor celor din jurul 
nostru și în relația noastră cu ceilalți. R.

- Ca cei care au parte de persecuții pentru credința lor, mai 
ales în China, Myanmar și Orientul Mijlociu, să găsească în 
promisiunea vieții veșnice o sursă de alinare perpetuă. R.

- Ca sfântul Beda Venerabilul pe care îl comemorăm astăzi să 
inspire toți creștini în construirea Bisericii în credință și caritate. 
R.

- Ca toți credincioși noștri răposați să fie iertați de păcate și 
primiți în odihna veșnică a paradisului. R.

Dumnezeule Veșnic, binecuvântează-ne cu adevărul și iubirea 
ta pentru ca noi să putem fi credincioși urmării Fiului tău 
preaiubit, Isus Cristos, Domnul Nostru, în toți veci vecilor. Amin
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Miercuri din săptămâna a 8-a de peste an

Fraților preaiubiți, ambiția apostolului Ioan și Iacob din 
evanghelia de astăzi, e un contrast puternic al curajului și umilinței 
lui Isus. Să spunem împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Pentru cei conduși de ambiții din Biserică ca ei să realizeze cât 
de egoistă e intenția lor. R.

- Pentru cei care trebuie să bea din paharul suferinței din cauza 
suferinței lor, a dezamăgirii, fricii și a războiului, ca ei să 
primească curaj și pace de la Isus. R.

- Pentru ca să există o trezire spirituală în cetățeni acestei țării, 
pentru ca oameni să fie conștienți de singurul Dumnezeu 
adevărat și să își pună credința în iubirea lui Dumnezeu. R.

- Pentru ca violența ce consumă Țara Sfântă să înceteze și să 
înceapă o pace adevărată între poporul israelit și palestinian. R.

- Ca veselia sfântului Filip Neri să ajute creștini de astăzi în a fi 
mai bucuroși în credința, adorarea și caritatea lor. R.

- Ca bunul Dumnezeu să primească toți credincioși noștri răposați 
în casa sa veșnică. R.

Tată ceresc, arată-ne Te rugăm lumina blândeții și bunătății tale 
și te rugăm să ne ierți păcatele și să primești lauda și recunoștința 
noastră. Prin Cristos Domnul Nostru. Amin



9
Joi din săptămâna a 8-a de peste an

Fraților preaiubiți, rugăciunea orbului Bartimeu din evanghelia 
de astăzi, Fiul lui David, îndură-te de mine! Este o rugăciune pe 
care creștini au rostit-o de secole. Cu aceiași umilință să spunem 
și noi acum:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm ca rugăciunea fiecăruia dintre noi să fie Isuse, ai milă 
de mine! R.

- Ne rugăm pentru oameni care sunt orbi și pentru cei care încep 
deja să își piardă vederea, ca ei să aibă curaj iar cei care se 
întâlnesc cu ei să îi ajute și să îi înțeleagă. R.

- Ne rugăm ca noi să vedem în bogăția diversității naturii un 
semn al gloriei lui Dumnezeu care ne invită la contemplație și 
recunoștință. R.

- Ne rugăm pentru pace acolo unde războiul, violența sau terorismul 
distruge vieți, mai ales în Țara Sfântă, ca conducătorii, plini 
de bunăvoință și angajament față de dreptate, să își reînnoiască 
eforturile de creare a păcii. R.

- Ne rugăm pentru toți credincioși noștri răposați, ca îngeri lor 
păzitori să îi conducă cât mai repede în casa Tatălui Veșnic. R.

Doamne Dumnezeul nostru, venim la această masă euharistică 
cu recunoștință pentru darul credinței, prin care putem vedea 
prezența și gloria lui Isus pe fața aproapelui nostru. Prin Cristos 
Domnul Nostru. Amin
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Vineri din săptămâna a 8-a de peste an

Fraților preaiubiți, iubirea și pasiunea pe care Isus a simțit-o 
față de templul din Ierusalim ar trebui să fie aceiași iubire și 
pasiune care să ne conducă și pe noi la un respect și o prețuire 
mai mare a locurilor noastre de rugăciune și cult. Să spunem 
împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ca toți cei care intră în această Biserică să aibă parte de 
experiența unei adevărate case de rugăciune și să fie capabili să 
își deschidă inimile prezenței, iubirii și voinței lui Dumnezeu. 
R.

- Ca cei care slujesc în Biserică ca sacristani, îngrijitori, 
clopotari sau dascăli să fie recompensați pentru devotamentul 
și angajamentul lor. R.

- Ca noi, cei care ne adunăm aici în rugăciune astăzi, să fim gata 
să iertăm tot ceea ce avem împotriva aproapelui nostru, pentru 
ca astfel și noi să fim iertați de Dumnezeu. R.

- Ca să ne amintim cu recunoștință de faptele bune ale oamenilor 
generoși din Biserică și societate, fiindcă de la ei am primit o 
moștenire bogată. R.

- Ca să se încheie cât mai repede violențele din Tara Sfântă dar și 
încetarea tuturor persecuțiilor împotriva creștinilor din celelalte 
locuri. R.

- Ca toți răposați noștri, mai ales cei care au murit de Covid, să fie 
iertați de păcate și primiți în casa Regelui Veșnic. R.

Dumnezeule nespus de bun și milostiv, tu îți afli plăcerea și 
bucuria în poporul tău, pentru că noi am fost recreați prin slujirea 
Fiului tău, Isus Cristos, care viețuiește și domnește în toți veci 
vecilor. Amin
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Sâmbătă din săptămâna a 8-a de peste an

Fraților preaiubiți, Isus i-a confruntat pe cei care i se opuneau 
cu mare înțelepciune, provocându-i să caute adevărul. Să spunem 
împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ca noi să acceptăm autoritatea lui Cristos și să îl urmăm pe 
calea iubirii cu o încredere tot mai mare. R.

- Ca noi să respectăm Trupul lui Cristos, Biserica, și ca să fim 
mai atenți și umili față de Tradiția și învățăturile care ne-au fost 
transmise de Conciliul Vatican II. R.

- Ca să ne amintim cu recunoștință de marea conducere a Bisericii 
a sfântului Papă Paul al VI-lea, și cu inimi sincere și pline de 
bucurie, să ne trăim credința creștină în duhul slujirii celor din 
jur. R.

- Ca toate popoarele pământului, care sunt în conflicte reciproce, 
să găsească pacea și unitatea mult dorită. R.

- Ca toți oameni să aibă un respect și o apreciere mult mai 
profundă față de faptele lor bune și să fie feriți de orice pericol. 
R.

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

Tată bun și veșnic, legea iubirii pe care Fiul tău Isus ne-a 
învățat-o, ne-a adus nespusă bucurie în inimi. Fă te rugăm ca 
această bucurie să ne conducă la o viața veșnică alături de Tine. 
Prin Cristos Domnul Nostru. Amin
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