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Duminica a 11-a de peste an

Fraților preaiubiți, după timpul Postului Mare și al Paștelui 
și ultimele sărbători avute, acum revenim iar la timpul de peste 
an, în care ni se revelează misterele lui Isus prin evanghelia după 
Marcu. Să spunem împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm ca noi toți cei care formăm o biserică să fim mult mai 
blânzi, milostivi și drepți. R.

- Ne rugăm pentru episcopul nostru Iosif, ca Isus păstorul cel bun 
să fie un adevărat exemplu și model în păstorirea turmei ce i-a 
fost încredințată. R.

- Ne rugăm ca dorința vie a tinerilor de a se căsători și de a forma 
o familie să fie o adevărată inspirație pentru toți. R.

- Ne rugăm ca credința, semănată prin botez în copii asemenea 
unei semințe mici, să fie hrănită de părinți și comunitățile 
parohiale, pentru ea ele să înflorească într-o recoltă bogată de 
fidelitate față de Dumnezeu și față de fapte bune printre oameni. 
R.

- Ne rugăm pentru oameni din Eretria și Etiopia care îndură foame 
extremă din cauza noului val de terorism, și pentru cei din Țara 
Sfântă unde pacea e atât de fragilă. R.

- Ne rugăm ca distribuirea vaccinurilor de Covid să fie disponibilă 
și populației generale și vulnerabile dar mai ales acelor națiuni 
cărora le lipsesc resursele de a o distribui. R.

- Ne rugăm ca rudele noastre răposate, să își găsească locuință 
veșnică în casa Tatălui ceresc. R.

Dumnezeule Tată, cu inimi recunoscătoare proclamăm iubirea 
ta de dimineață, și adevărul tău în momentele de veghe noaptea. Te 
rugăm să fii stânca și puterea noastră acum. Prin Cristos Domnul 
Nostru. Amin
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Luni din săptămâna a 11-a de peste an

Fraților preaiubiți, îndemnul lui Isus de  a-i oferi celui viclean 
nici o rezistență în ceea ce vrea este unul destul de actual și astăzi 
și cere ca noi să fim complet deschiși harului și milostivirii sale. 
Să spunem împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm ca cei care caută răzbunare din cauza răului ce li s-a 
făcut, să primească harul de a ierta și de ai încrede pe ceilalți 
dreptății și milostivirii lui Cristos. R.

- Ne rugăm ca noi să avem acea integritate personală care se 
roagă lucruri bune pentru ceilalți și nu dorește răul nici unei 
persoane. R.

- Ne rugăm ca noi să învățăm de la Isus cum să fim cu adevărat 
generoși față de ceilalți, fără a căuta recompense personale, ci 
de a ne bucura de iubirea sa. R.

- Ne rugăm ca cei care administrează dreptatea, guvernul, forțele 
de poliție, curțile de judecată și paznici închisorilor, să o facă 
cu grijă multă, pentru ca acei oameni sa aibă o adevărată ocazie 
de schimbare și de reabilitare. R.

- Ne rugăm ca oameni să răspundă cu generozitate nevoilor celor 
bolnavi, exprimându-ne mai des recunoștința pentru cei care 
lucrează cu ei. R.

- Ne rugăm și pentru toți răposați noștri, ca Dumnezeu Tatăl să 
fie generos în iertare față de ei și să îi primească cât mai repede 
în casa sa veșnică. R.

Doamne Dumnezeule, ascultă rugăciunile celor care strigă 
după ajutor din mizeria lor. Ai milă de ei și dă-le viață și libertate. 
Prin Cristos Domnul Nostru. Amin
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Sfântul Anton de Padova

Fraților preaiubiți, Dumnezeu l-a ales pe sfântul Anton pentru 
ca să arate mila sa față de oameni. Să-l alegem și noi de mijlocitor 
la Tatăl ceresc și vom obține ajutor din ceruri. Doamne Isuse 
Cristoase, fericirea tuturor sfinților:

- Primește cinstea și lauda pe care ți-o adresează cinstitori 
sfântului Anton. R. 

R. Te rugăm ascultă-ne!

- Luminează mintea copiilor și a tinerilor ca să învețe bine la 
școală și să reușească la examene. R.

- Ferește-i de boli și necazuri pe cei plecați și ajută-i să-și păstreze 
credința. R.

- Ajută-i pe cei bolnavi să-și poarte cu răbdare crucea și grăbește-
le vindecarea. R.

- Vino în ajutorul tuturor celor care s-au încredințat rugăciunilor 
noastre. R.

- Îndeplinește gândurile noastră bune și ale tuturor cinstitorilor 
sfântului Anton. R.

Dumnezeule atotputernic și milostiv, fă ca mijlocirea sfântului 
Anton să ne obțină ceea ce neștiința și neputința noastră nu poate 
să îți ceară. Prin Cristos Domnul Nostru. Amin.
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Marți din săptămâna a 11-a de peste an

Fraților preaiubiți, Isus ne-a dus astăzi în inima evangheliei 
sale când ne-a spus să ne iubim, chiar și dușmani noștri, dar mai 
ales de a ne ruga pentru cei care ne urăsc. Să spunem împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm ca creștini de pretutindeni să reziste ispitei de a-i urî 
sau de a căuta răzbunare față de ceilalți, ci să îi iubească și să îi 
îmbrățișeze cu milostivirea lui Cristos. R.

- Ne rugăm ca noi să fim sinceri în rugăciunea noastră față de cei 
care ne-au rănit, supărat sau jignit. R.

- Ne rugăm ca noi, plini de veselie, să putem continua să fim 
semne ale creștinilor care au parte de încercări, după cum a fost 
și cu macedoneni din timpul sfântului Paul. R.

- Ne rugăm ca noi să avem o mai mare sensibilitate în modul în 
care vorbim, ascultăm sau îi tratăm pe cei bătrâni și neputincioși. 
R.

- Ne rugăm ca cei care sunt responsabili de îngrijirea celor bătrâni 
din familiile lor, din aziluri, să aibă o mai mare înțelegere pentru 
unica lor vocație de a arăta un respect constant. R.

- Ne rugăm și pentru toți răposați noștri, ca Domnul să le de-a 
iertarea de păcate și să îi primească în casa sa veșnică. R.

Dumnezeule atotputernic și veșnic, fă ca dreptatea ta să se 
reverse asupra pământului pentru ca cei înfometați să fie hrăniți, 
cei fără casă să fie adăpostiți iar cei goi să fie îmbrăcați. Prin 
Cristos Domnul Nostru. Amin
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Miercuri din săptămâna a 11-a de peste an

Fraților preaiubiți, textul evangheliei de astăzi a fost același pe 
care l-am ascultat și în Miercurea Cenușii și care ne cheamă la 
rugăciune, pocăință și caritate cu ajutorul cărora să ne modelăm 
viața de zi cu zi ca și creștini. Să spunem împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm ca creștini să fie generoși în fapte bune, nu spre gloria 
lor proprie ci spre cinstea Tatălui Ceresc. R.

- Ne rugăm ca rugăciunea noastră să fie sincer oferită la această 
masă euharistică cât și în locurile noastre secrete de rugăciune. 
R.

- Ne rugăm ca noi să învățăm să fim disciplinați în ceea ce mâncăm 
și bem pentru ca să nu lăsăm aceste lucruri să ne controleze 
viețile. R.

- Ne rugăm ca noi să fim recunoscători pentru harurile lui 
Dumnezeu, pentru ca să putem aduce roade de fapte bune. R.

- Ne rugăm ca cei care lucrează departe de familiile lor, să nu fie 
exploatate și să lucreze în condiții de siguranță. R.

- Ne rugăm ca toți răposați noștri să aibă parte de odihna veșnică 
a cerului. R.

Dumnezeule Tată veșnic, dă-ne te rugăm inimi pentru dreptate 
pentru ca astfel să putem fi alături de cei săraci și nevoiași dar 
mai ales să lucrăm necontenit pentru ușurarea durerii lor. Prin 
Cristos Domnul Nostru. Amin
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Joi din săptămâna a 11-a de peste an

Fraților preaiubiți, Isus ne-a învățat astăzi adevăratul duh de 
rugăciune care are inima plină de laude la Dumnezeu și iertare 
unul față de celălalt. Să spunem împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm pentru o mai profundă cinste față de numele lui 
Dumnezeu în televiziune, filme, radio și în romane. R.

- Ne rugăm pentru pâinea noastră cea de toate zilele pentru toți 
cei care sunt înfometați astăzi. R.

- Ne rugăm pentru fidelitatea față de cuvântul lui Dumnezeu în 
circumstanțele zilnice ale vieții noastre. R.

- Ne rugăm pentru un adevărat duh al iertării între oameni de 
diferite credințe și religii, ca împreună să putem căuta dreptatea 
și să trăim cu milostivire. R.

- Ne rugăm ca noi să fim mereu protejați de cel rău. R.

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

Doamne Dumnezeul nostru, faptele tale sunt drepte și adevărate 
iar inima ta este plină de compasiune și iubire. Ajută-ne ca și noi 
să trăim asemenea ție. Prin Cristos Domnul Nostru. Amin
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Vineri din săptămâna a 11-a de peste an

Fraților preaiubiți, acum când luăm parte la această masă 
Euharistică împreună, să ne rugăm ca să putem aprecia cum se 
cuvine această jertfă și sacrament ca pe o mare comoară a iubirii 
lui Dumnezeu. Să spunem împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm ca cei a căror vieți se învârt în jurul bunurilor materiale 
să ajungă la înțelegerea că aceste lucruri sunt trecătoare și că 
Dumnezeu dorește ca noi să avem comori spirituale în ceruri. 
R.

- Ne rugăm ca inimile noastre să fie centrate mereu pe adevărata 
comoară a iubirii, dreptății și milostivirii lui Dumnezeu, dată 
nouă prin Isus. R.

- Ne rugăm ca creștini să radieze prin faptele și cuvintele lor cu 
lumina lui Cristos care este adevărul și compasiunea. R.

- Ne rugăm ca pericolele pe care sfântul Paul le-a înfruntat ca 
misionar al evangheliei lui Cristos, să ajute în susținerea 
curajului misionarilor care astăzi înfruntă multe probleme 
în eforturile lor de a da mărturie față de Isus și să radieze cu 
iubirea sa. R.

- Ne rugăm ca noi să ne gândim cu atenție la sursa hranei noastre, 
și la cum este ea transportată, produsă și preparată, pentru ca 
risipa să fie diminuată. R.

- Ne rugăm și pentru toți răposați noștri, ca Isus, Păstorul cel bun 
să îi conducă pe pășunile cerului. R.

Dumnezeu Tată ceresc, privește te rugăm la toți cei care 
suferă de rana războiului și a sărăciei, în boli și disperare și 
binecuvântează-i cu speranță prin iubirea lui Cristos, Domnul 
nostru, în toți veci vecilor. Amin
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Sâmbătă din săptămâna a 11-a de peste an

Fraților preaiubiți, Isus ne-a învățat importanța încrederii 
în providența lui Dumnezeu și că Dumnezeu are grijă de noi 
întotdeauna și că nu ar trebui să ne lăsăm copleșiți de griji inutile. 
Să spunem împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm ca noi să ne tragem inspirația de la sfântul Iosif, în 
acest an dedicat lui, și ca să învățăm cum să ne încredem în 
providența lui Dumnezeu și a familiei sale în dificultățile pe 
care le întâmpinăm. R. 

- Ne rugăm ca noi să apreciem experiențele noastre religioase 
după cum făcuse și sfântul Paul, și să privim la ele ca la o sursă 
de curaj și alinare. R.

- Ne rugăm ca noi să fim susținuți de harul Duhului Sfânt și să nu 
ne abandonăm călătoria noastră spre virtute. R.

- Ne rugăm ca toate violențele și răul din lume să fie eliminat spre 
siguranța și restaurarea demnității umane a tuturor victimelor 
lor. R.

-  Ne rugăm ca sfântul Romuald, prin viața lui de rugăciune și 
pocăință solitară să ne amintească de natura trecătoare a acestei 
lumii. R.

- Ne rugăm ca toți credincioși noștri răposați să se odihnească în 
pace. R.

Dumnezeule Tatăl nostru, ajută-ne te rugăm să vedem și să 
gustăm bunătatea ta. Ca în toate încercările noastre să căutăm 
refugiu în tine. Prin Cristos Domnul Nostru. Amin
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