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Preasfânta Treime

Fraților preaiubiți, cu încredere și îndrumați de Duhul Sfânt, 
să ne întoarcem la Tatăl ceresc, rugându-ne lui prin Fiul Său Isus 
Cristos. Să spunem împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ca papa Francisc, episcopul și slujitorul, să de-a mărturie de 
misterul Preasfintei Treimi în ceea ce învață și face. R.

- Ca toți cei botezați în numele Preasfintei Treimi să avanseze în 
sfințenia vieții și în caritatea în fapte. R.

- Ca pacea fragilă din Țara Sfântă să deschidă posibilitatea ca toți 
să se poată închina Singurului Dumnezeu în libertate deplină. 
R.

- Ca familiile noastre să descopere în Preasfânta Treime curajul 
de a lucra prin dificultăți, de a se respecta reciproc în diversitate 
și bucurie. R.

- Ca această lună de rugăciune la Maria să ne obțină harul lui 
Dumnezeu de a trece peste această pandemie de Covid19. R.

- Ca toți cei care au fost botezați în numele Preasfintei Treimi să 
poată intra în casa cerească a lui Dumnezeu, deschisă pentru noi 
prin moartea și învierea lui Isus. R.

Glorie fie Numelui tău, Tată,
Glorie fie Mântuirii tale, Fiule,
Glorie fie Înțelepciunii tale, Duhule Sfinte, 
Glorie fie Singurului veșnic Dumnezeu, 
Acum și în toți veci vecilor. Amin
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31 mai - Vizita Sfintei Fecioare Maria

Fraților preaiubiți, caritatea Mariei față de Elisabeta și 
binecuvântarea pe care Cristos ne-născut a adus-o lui Ioan 
aduce o mare bucurie tuturor celor care cred. De aceea cu aceiași 
bucurie plină de încredere să spunem și noi acum împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm ca odată cu finalul lunii mai, toți creștini să se alăture 
papei Francisc în rugăciune adresată Mariei, pentru ca lumea să 
fie eliberată de pandemie. R.

- Ne rugăm ca asemenea Mariei să cântăm și noi laude lui 
Dumnezeu, dând mulțumire pentru toate binecuvântările 
primite. R.

- Ne rugăm ca caritatea Mariei față de Elisabeta să ajute oameni 
să fie respectuoși față de generațiile ce vor veni. R.

- Ne rugăm ca milostivirea lui Dumnezeu să îmbrățișeze toți 
oameni, iertând păcatele și conducându-i pe calea adevărului 
și a dreptății. R.

- Ne rugăm ca toți răposați noștri să fie conduși de mama noastră 
cerească Maria, în lăcașurile veșnice. R.

Dumnezeule veșnic, tu ești mereu în mijlocul nostru, te rugăm 
să ne reînnoiești în iubirea ta. Ajută-ne să fim mereu recunoscători 
după cum a fost și Maria care a cântat laude ție. Prin Cristos 
Domnul Nostru. Amin
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Marți din săptămâna a 9-a de peste an

Fraților preaiubiți, Isus ne invită să oferim lui Dumnezeu tot 
ceea ce este de fapt al lui și să ne împlinim responsabilitățile față 
de autoritatea umană. Să spunem împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm ca noi să dedicăm timp zi de zi rugăciunii, deschiși 
față de orice har pe care Dumnezeu dorește să ni-l dea. R.

- Ne rugăm ca cei care trăiesc cu orbire sau cu diminuarea vederii 
să găsească în Tobit exemplul celui care rămâne aproape de 
Dumnezeu. R.

- Ne rugăm ca asemenea Anei, soția lui Tobit, și noi să acceptăm 
darul celorlalți cu gingășie și să ne apărăm acțiunile când 
suntem înțeleși greșit, chiar și de propria familie. R.

- Ne rugăm ca martirul Iustin, care a fost capabil să învețe 
înțelepciunea progresului cunoașterii umane prin filosofie 
și Scriptură ca culme în Mântuire în Cristos, să mijlocească 
pentru filosofii ce se află sub patronajul său. R.

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

Dumnezeule Veșnic, umple-ne cu speranță acum când așteptăm 
ceruri noi și un pământ nou, atunci când prin Fiul tău Isus tu vei 
aduce toate lucrurile la perfecțiune. Prin Cristos Domnul Nostru. 
Amin
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Miercuri din săptămâna a 9-a de peste an

Fraților preaiubiți, în istoria lui Tobit de astăzi ne-am confruntat 
cu două persoane ce se aflau în pragul disperării, însă care erau 
inspirați de modul în care credința lor i-a salvat într-un final. Să 
spunem împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ca disperarea pe care a simțit-o Tobit, să îi ajute pe cei care 
trăiesc în țări frânte de război și terorism să își pună încrederea 
în Dumnezeu. R.

- Ca ispita de a comite suicidul din cauza eșecului în dragoste, 
experimentată de Sarah, și încrederea ei finală în rugăciune să îi 
ajute pe tineri care sunt și ei în pragul sinuciderii. R.

- Ca guvernele și agențiile lor să mărească asistența prevenirii 
sinuciderii, mai ales printre tineri și veterani, pentru ca ei să 
îmbrățișeze iar viața cu speranță. R.

- Ca politicieni să apere demnitatea vieții, și să reziste ispitei de a 
vota pentru sinuciderea asistată a bolnavilor cronici ci să dedice 
resurse spre servicii de îngrijire mintală și paliative. R.

- Ca curajul sfinților Marcelin și Petru, care au câștigat convertirea 
la Cristos a executorului lor, să continue să aducă celor care 
asistă și condamnă la pedeapsa capitală, valoarea și respectul 
vieții umane. R.

Dumnezeule atotputernic, către tine ne ridicăm ochii acum în 
rugăciune, știind că tu ni le asculți și ni le împlinești cu milostivirea 
ta. Prin Cristos Domnul Nostru. Amin
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Trupul și Sângele Domnului

Fraților preaiubiți, Isus ne-a spus astăzi, Eu sunt pâinea cea 
vie care s-a coborât din cer. Oricine mănâncă această pâine va trăi 
veșnic. Adunați în numele lui în rugăciune, să îi cerem Tatălui 
ceresc spunând împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm ca noi să percepem mereu minunata iubire a lui 
Dumnezeu prezentă sub speciile pâinii și a vinului. R.

- Ne rugăm pentru toți cei care au făcut prima sfântă Împărtășanie. 
Ca ei să aprecieze mai mult darul primit și să nu îl ia niciodată 
ca pe un drept. R.

- Există un singur trup al lui Cristos pe care îl împărtășim. Ne 
rugăm ca toți creștini să fie aduși la aceiași comuniune unul cu 
altul. R.

- Să ne rugăm și pentru pacea din lume. Ca toate națiunile și 
oameni să ajungă la rezolvarea dificultăților lor în moduri non-
violente. R.

- Ne rugăm ca noi să realizăm mai pe deplin responsabilitatea 
noastră de a respecta și de proteja mediul înconjurător. R.

- Cerem Domnului să ofere odihna veșnică tuturor credincioșilor 
noștri răposați. Dar mai ales celor care și-au pierdut viața în 
accidente tragice. Ca și ei să fie primiți în casa tatălui veșnic. R.

Doamne Dumnezeule, Tată ceresc, îți mulțumim pentru darul 
Trupului și Sângelui Fiului tău, Isus Cristos. Ajută-ne să apreciem 
pe deplin acest dar și să îl primim cu vrednicie pentru mântuirea 
noastră. Prin Cristos Domnul Nostru. Amin
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Vineri din săptămâna a 9-a de peste an

Fraților preaiubiți, reunirea lui Tobias cu părinți lui Tobit și 
Ana, a fost un moment de mare bucurie și recunoștință. Să spunem 
și noi acum cu aceiași bucurie și recunoștință pentru toate harurile 
primite de la Dumnezeu:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ca familiile care au fost despărțite în timpul acestei pandemii 
din cauza granițelor închise și a izolărilor, să fie cât mai repede 
capabile de a se uni într-un mediu sigur. R.

- Ca părinți să își primească fii și nurorile cu aceiași bucurie și 
acceptare asemenea lui Tobit și Ana. R.

- Ca protecția și îndrumarea pe care arhanghelul Rafael a oferit-o 
lui Tobias în călătoria lui, și vindecarea pe care a dat-o lui Tobit 
în orbirea sa, să dobândească harul siguranței pentru călători și 
vindecare pentru cei bolnavi. R.

- Ca guvernele lumii să facă ceva împotriva răului făcut asupra 
copiilor mai ales în acele zone sfâșiate de violențe și războaie. 
R.

- Să aducem acum și rugăciunile sincere și din inimă a 420 de 
milioane de copii care trăiesc în zone de conflict, care suferă de 
diferite boli, fizice, mintale, emoționale și spirituale. R.

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

Binecuvântat să fie Dumnezeu! Binecuvântat să fie numele său 
cel sfânt!

Binecuvântat să fie toți îngeri lui sfinți!
Binecuvântat să fie numele său cel sfânt în toți veci vecilor. 

Amin
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Sâmbătă din săptămâna a 9-a de peste an

Fraților preaiubiți, generozitatea inimii văduvei din templu, 
din textul evangheliei de astăzi, este un adevărat exemplu pentru 
fiecare dintre noi. Înflăcărați de aceiași dorință de generozitate 
față de nevoile celor din jur, să spunem împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ca în toată dărnicia noastă să fim sinceri la inimă. R.

- Ca slujirea arhanghelului Rafael care stă în fața tronului 
lui Dumnezeu să fie o inspirație și în momentele noastre de 
împărtășire a Euharistiei cu laude și recunoștință. R.

- Ca sarcina dată de Dumnezeu arhanghelului Rafael de a 
vindeca orbirea lui Tobit și de a proteja căsătoria lui Tobias și a 
Sarei, să fie o inspirație pentru noi în slujirea celor bolnavi și în 
promovarea demnității vieții de familie și a căsătoriei. R.

- Ca toți cei care se află sub patronajul sfântului Bonifaciu să 
fie mai încrezători în credința lor și mai angajați în dreptate și 
generoși în caritate. R.

- Ca toți credincioși noștri răposați să vadă strălucirea feței lui 
Dumnezeu în împărăția sa veșnică. R.

Dumnezeule Tată ceresc, îți aducem acum din inimă toată lauda 
ție, pentru că tu ești singura noastră speranță și singurul nostru 
ajutor în această călătorie a vieții noastre. Prin Cristos Domnul 
Nostru. Amin
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