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Duminica a 10-a de peste an

Fraților preaiubiți, sfântul apostol Paul ne încurajează astăzi 
să nu ne pierdem inima în prezența reînnoită a lui Dumnezeu 
din noi de zi cu zi. Să aducem acum toate rugăciunile noastre cu 
încredere înaintea lui Dumnezeu care ne iubește veșnic. Să spunem 
împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm pentru papa Francisc, ca el să poată sluji poporul lui 
Dumnezeu cu inimă ascultătoare și generoasă. R.

- Ne rugăm pentru familii, ca să putem recunoaște și aminti de 
harul botezului din fiecare dintre noi, mai ales în momente de 
dubii și zbucium. R.

- Ne rugăm pentru cei care caută îndrumarea lui Dumnezeu în 
alegerile vieții lor, ca cu ajutorul și susținerea noastră, să fie 
deschiși chemării lui Dumnezeu de a-l sluji în preoție și viața 
consacrată. R.

- Ne rugăm ca noi toți să fim dispuși și mai atenți față de prezența 
lui Dumnezeu din viața noastră de zi cu zi. R.

- Ne rugăm ca noi să avem mai mult timp pentru a-i observa și 
ajuta pe cei care sunt bolnavi, izolați, singuri și în necazuri. R.

- Ne rugăm cu apostolul Paul și pentru răposați noștri ale căror 
corturi pământești au fost desfăcute, ca ei să se bucure de gloria 
veșnică a cerului. R.

Dumnezeule milostiv, fă ca aceste rugăciuni ale noastre să fie pe 
placul tău pentru a ni le împlini, iar prin ele noi să putem crește 
zilnic în credință și încredere. Prin Cristos Domnul Nostru. Amin



6

Luni din săptămâna a 10-a de peste an

Fraților preaiubiți, astăzi am început să citim din acea parte a 
evangheliei lui Matei care e cunoscută ca Predica de pe Munte. 
Astăzi Isus ne arată unde putem găsi adevăratele binecuvântări. 
Să spunem împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ca fiecare dintre noi să fie sărac în duh pentru ca astfel să 
putem folosi cu înțelepciune și generozitate multele haruri ale 
lui Dumnezeu în slujba celorlalți. R.

- Ca printre miniștri guvernului, parlamentari, și alți slujitori 
publici să existe un duh al blândeții care să fie mereu plin de 
respect față de cetățeni. R.

- Ca cei cărora le sunt negate drepturile umane fundamentale să 
aibă parte de dreptate și milostivire. R.

- Ca Duhul să ridice înfăptuitori de pace, pentru ca violența 
acestei lumii să facă loc armoniei dintre oameni. R.

- Ca cei care sunt persecutați pentru credința lor creștină să 
privească la Cristos ca la unica lor speranță și putere. R.

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

Dumnezeule atotputernic, te binecuvântăm pe tine, Tatăl a 
toată mângâierea. Primește viețile noastre alături de jertfa Fiului 
tău pentru ca noi să putem fi poporul tău acum și întotdeauna. 
Prin Cristos Domnul Nostru. Amin
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Marți din săptămâna a 10-a de peste an

Fraților preaiubiți, Cristos este adevărata lumină a lumii. 
Ne rugăm ca fiecare creștin din lume, dar mai ales din parohia 
noastră, să fie o lumină a iubirii sale pentru ceilalți. Să spunem 
împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm ca Biserica să strălucească în această lume întunecată 
și violentă, ca lumină a sfințeniei, adevărului și milostivirii. R.

- Ne rugăm ca credința noastră să fie puternica, pentru ca 
asemenea sării, să aducă gust în tot ceea ce facem și spune, 
gustul bucuriei și păcii. R.

- Ne rugăm ca toți cei care au fost marcați cu sigiliul Duhului 
Sfânt, să poarte în inimile lor Duhul înțelepciunii și a adevărului. 
R.

- Ne rugăm ca această pandemie de covid să ajungă cât mai 
repede la un sfârșit. R.

- Ne rugăm ca credincioși noștri răposați să fie primiți cât mai 
repede în Împărăția Regelui Veșnic. R.

Dumnezeule Veșnic, dă-ne te rugăm harul să primim cuvântul 
tău cu inimi recunoscătoare pentru ca adevărul tău să se reflecte 
în tot ceea ce spune și în modul în care acționăm. Prin Cristos 
Domnul Nostru. Amin.
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Miercuri din săptămâna a 10-a de peste an

Fraților preaiubiți, după cum bine știm din propria noastră 
experiență, legea poate fi folosită greșit și astfel să oprimă oameni. 
Pe de altă parte, legea bună poate elibera oameni și poate spori 
binele comun. Să spunem împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm ca legea lui Dumnezeu să fie explicată, iar legea 
Bisericii dezvoltată, pentru ca oameni să poată trăi în acea 
libertate care aparține copiilor lui Dumnezeu. R.

- Ne rugăm ca legea țării noastre să reflecte grija pentru binele 
comun și să protejeze dreptul fiecărei persoane. R.

- Ne rugăm ca doctori, asistentele și alți lucrători medicali să 
primească recunoștința, mulțumirea și respectul celor pe care 
ei îi îngrijesc. R.

- Ne rugăm ca prin mijlocirea sfântului diacon Efrem, lumea 
noastră să fie eliberată de violențele prezente, să primească 
libertate religioasă și să fie vindecată de orice rană a războiului. 
R.

- Ne rugăm ca toți răposați noștri, mai ales cei care au murit din 
cauza virusului de Covid, să fie primiți cât mai repede în casa 
Tatălui Veșnic. R.

Dumnezeule Atotputernic, suntem conștienți că profeți 
Vechiului Testament au îndeplinit voința ta, după cum a făcut și 
Fiul tău, Isus Cristos. Dă-ne te rugăm o iubire față de voința ta 
pentru ca fiecare zi să devină o jertfă de iubire față de gloria ta. 
Prin Cristos Domnul Nostru. Amin
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Joi din săptămâna a 10-a de peste an

Fraților preaiubiți, Isus ne-a chemat să ne tratăm unul pe altul 
cu respect din moment ce mânia nu face nimic altceva decât să 
destrame și să distrugă comunitățile. Să spunem împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm ca noi să ne împăcăm cu toți oameni, pentru ca astfel 
să putem aduce o jertfă sinceră a propriei persoane cu Cristos 
la acest altar. R.

- Ne rugăm ca politicieni din țara noastră, în dezbaterile lor, să 
aibă respect unul față de celălalt și să nu apeleze la limbaje 
abuzive. R.

- Ne rugăm ca marinari care îndură izolarea de familiile lor, lipsa 
de libertate și condiții dificile de trai din cauza pandemiei, să 
primească susținere mai bună din partea companiilor lor și a 
guvernelor lumii. R.  

- Ne rugăm pentru toți membri Alcoolicilor Anonimi, care a fost 
fondată astăzi în 1935, ca ei să continue munca lor importantă 
de învingere a dependenței și să trăiască vieți pline de pace 
pentru ei și familiile lor. R.

-  Ne rugăm pentru toți cei care sunt prinși de dependențe de orice 
fel, ca cu susținerea familiei și a prietenilor, să poată înainte 
spre un viitor mai încrezător și bogat. R.

- Ne rugăm ca toți răposați noștri, mai ales cei care au murit din 
cauza diferitelor dependențe, să primească iertarea de păcate și 
primiți în casa Tatălui milostiv. R.

Doamne Dumnezeul nostru, dă-ne te rugăm seninătatea de 
a accepta lucrurile pe care nu le putem schimba, curajul de a 
schimba lucrurile pe care putem, și înțelepciunea de a cunoaște 
diferența. Prin Cristos Domnul Nostru. Amin
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Preasfânta Inimă a lui Isus

Fraților preaiubiți, Preasfânta Inimă a lui Isus, care s-a deschis 
pentru noi pe cruce, este o sursă de viață și iubire pentru întreaga 
omenire. Să spunem împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm pentru întreaga Biserică, ca fiecare membru, conștient 
de iubirea lui Cristos pentru ei, să radieze iubirea sa celor din 
jur spre binele întregii omeniri. R.

- Ne rugăm pentru papa Francisc, episcopul Iosif și toți episcopi, 
preoți și diaconi, ca prin milostivirea lui Isus Cristos, inimile lor 
să fie conforme cu a lui. R.

- Ne rugăm pentru cei care s-au dedicat și care fac novena Inimii 
preasfinte a lui Isus, ca ei să primească harurile și ajutorul de 
care au nevoie în a da mărturie de iubirea lui Cristos. R.

- Ne rugăm pentru cei persecutați pentru credința lor în Isus, ca ei 
să găsească în iubirea sa alinare și curaj. R.

- Ne rugăm ca iubirea Inimii lui Isus să câștige pacea pentru toate 
națiunile sfâșiate de război, terorism și violențe. R.

- Ne rugăm ca toți răposați noștri, mai ales cei care au avut o 
devoțiune deosebită pentru inima lui Isus, să fie primiți cât mai 
repede în casa Tatălui Ceresc. R.

Doamne Dumnezeul nostru, tu ai făcut ca inima Fiului tău Isus 
Cristos să fie un adevărat izvor de sfințenie, milostivire și pace. 
Dă-ne te rugăm harul ca noi să ne bucurăm mereu de iubirea sa. 
Prin Cristos Domnul Nostru. Amin
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Sâmbătă din săptămâna a 10-a de peste an

Fraților preaiubiți, Isus ne-a chemat să vorbim mereu cu 
integritate pentru ca astfel să nu existe nici o minciună sau falsitate 
în ceea ce spunem. Cu inimi sincere să spunem acum împreună:

R. Ascult-ne Doamne!

- Ca în tot ceea ce spunem, Da-ul nostru să fie Da, iar Nu-ul 
nostru să fie Nu. R.

- Ca în politică, afaceri, industrie și educație să existe o mai mare 
iubire și respect față de adevăr. R.

- Ca mass-media să aibă un respect mai mare față de Dumnezeu 
și față de sfințenia numelui lui Isus. R.

- Ca în sărbătoarea Inimii Neprihănite a Mariei, noi să avem o 
credință mai mare față de adevărul după care a trăit și Maria: 
iubirea lui Cristos care ne copleșește. R.

- Ne rugăm în această Zi Mondială împotriva Muncii Copiilor, 
pentru acei copii care sunt aspru exploatați și ca noi să nu 
încurajăm astfel de practici. R.

- Ne rugăm ca toți răposați noștri, să aibă parte de odihna cea 
veșnică. R.

Dumnezeule Tată și Rege veșnic, tu ești moștenirea noastră. 
Dă-ne te rugăm harul pe care îl căutăm, acela de a ne găsi refugiul 
în tine și dorința de a avea pace ta. Prin Cristos Domnul Nostru. 
Amin
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