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Duminica a 12-a de peste an

Fraților preaiubiți, să aducem rugăciunile lui Dumnezeu, Tatăl 
nostru cel ceresc, știind că El este cu noi și are grijă de fiecare 
dintre noi în călătoria vieții noastre. Să spunem împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm ca fiecare dintre noi să aibă o credință mai puternică 
știind că Isus este prezent în toate furtunile vieții noastre. R.

- Ne rugăm pentru toți cei care trec prin perioade dificile, ca 
Domnul să le reveleze prezența sa liniștitoare. R.

- Ne rugăm și pentru toți pescari și marinari ca ei să își pună 
mereu încrederea în faptul că providența divină îi va ține mereu 
în siguranță. R.

- Ne rugăm ca Dumnezeu să întărească credința cuplurilor 
proaspăt căsătorite, ca ei să se întoarcă mereu la El în momentele 
lor de nevoie. R.

- Ne rugăm ca noi să nu ne îndoim niciodată de prezența Domnului, 
în această călătorie a noastră cu El în barca Bisericii sale. R.

- Îi încredințăm grijii iubitoare a lui Dumnezeu pe toți cei care 
au plecat înaintea noastră. Ca ei să se odihnească în brațele lui 
Dumnezeu în Împărăția sa Cerească. R.

Dumnezeule Creatorul nostru, tu ne-ai chemat pe nume iar noi 
aparținem cu totul ție. Fă ca cei care aud chemarea în inimile lor la 
preoție și la viața consacrată să răspundă cu credință și încredere 
în Duhul tău cel Sfânt. Prin Cristos Domnul Nostru. Amin.



5

Luni din săptămâna a 12-a de peste an

Fraților preaiubiți, Isus ne-a chemat astăzi să fim oameni cu 
integritate, și să nu găsim ori căutăm greșeli în ceilalți în timp ce 
le ignorăm pe ale noastre. Să spunem împreună: 

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm ca noi să privim cu onestitatea în propriile noastre 
inimi și la modul nostru de viață precum la acele locuri ce 
trebuie schimbate ca astfel să primi harul lui Cristos de a ne 
schimba. R.

- Ne rugăm ca cei care îi judecă repede pe ceilalți să învețe să se 
abțină de la un astfel de comportament abuziv. R.

- Ne rugăm ca, cei care asemenea lui Abraham și Sarah, au părăsit 
țara lor natală pentru a-și găsi o casă în alte țări, să primească 
binecuvântări de la Dumnezeu. R.

- Ne rugăm ca cei care au devenit refugiați din cauza războiului, 
violențelor sau sărăciei să primească susținere și să fie capabili 
să se stabilească în locuri sigure. R.

- Ne rugăm ca eroismul sfântului Alois de Gonzaga, care s-a 
îngrijit de cei bolnavi, și care a și murit din cauza efectelor 
bolii, să mijlocească pentru cei care astăzi au grijă de oameni 
bolnavi de Covid19. R.

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

Tată ceresc, te rugăm cu inimi înflăcărate să răspunzi la toate 
rugăciunile noastre, și să ne ajuți cu mâna ta puternică și să ne 
alini în toată durerea noastră. 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 12-a de peste an

Fraților preaiubiți, regula de aur pe care cu toți o putem găsi 
în credință e și cea pe care Isus ne-o învață astăzi:  tot ce vreți 
ca oamenii să facă pentru voi, faceți și voi pentru ei. De aceea să 
spunem împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm ca printre toți oameni să crească un respect reciproc 
pentru ca astfel ei să se trateze unul pe altul cu dreptate și 
milostivire egală. R. 

- Ne rugăm ca fiecare religie și credință să îi ajute pe discipoli 
lor să trăiască cu integritate, pentru ca astfel compasiunea și 
bunătatea să învingă prejudiciul și intoleranța. R.

- Ne rugăm ca Dumnezeu să protejeze oameni din Țara Sfântă, 
evrei, musulmani și creștini, după cum Dumnezeu îi promisese 
lui Abraham și urmașilor lui cu mult timp în urmă. R.

- Ne rugăm ca noi să îi primim cum se cuvine pe toți refugiați și 
emigranți care doresc să se stabilească în țara noastră, pentru ca 
ei să își construiască o nouă casă cu încredere și pace. R.

- Ne rugăm ca angajamentul față de adevăr și Biserică, arătat de 
sfântul Ioan Fisher și Tomas More, să ne încurajeze să trăim în 
același fel, pentru ca dreptatea să fie administrată cu milostivire. 
R.

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

Dumnezeule veșnic, vrednic de laudă și preamărire, te rugăm 
cu inimi înflăcărate și suspuse voinței tale, să ne asculți toate 
aceste rugăciuni ale noastre. Prin Cristos Domnul Nostru. Amin
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Miercuri din săptămâna a 12-a de peste an

Fraților preaiubiți, Isus ne-a chemat astăzi să aducem roade 
bune, acele roade ale duhului și ale inimii care durează veșnic. Să 
spunem împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ca roadele Duhului Sfânt să se reverse din belșug în viața 
creștinilor pentru ca prin ele, ei să poată da mărturie de Cristos. 
R.

- Ca darul prudenței să îi ajute pe creștini să discearnă între 
profeți falși și cei adevărați, astfel încât să nu se lase influențați 
de orice noutate religioasă ci să caute adevărul cuvântului lui 
Dumnezeu. R.

- Ca oameni din țara dată lui Abraham și urmașilor lui să trăiască 
în pace, respectându-se reciproc în diversitatea credinței și 
culturii lor pentru ca astfel să crească în înțelegere și cooperare. 
R.

- Ca războiul din Siria cu toată complexitatea lui, să se rezolve 
prin mijloace politice și nu prin alte violențe, iar refugiați de 
acolo să fie în siguranță. R.

- Ca toți răposați noștri să se odihnească în pace. R.

Doamne Dumnezeul nostru, îndrumă-ne te rugăm pe calea 
poruncilor tale și ajută-ne să ne găsim plăcerea în ele, pentru ca 
astfel ele să fie un adevărat ghid în călătoria noastră de credință. 
Prin Cristos Domnul Nostru. Amin



9
Nașterea Sf. Ioan Botezătorul

Fraților preaiubiți, acum când celebrăm sărbătoarea nașterii 
sfântului Ioan Botezătorul, să aducem cinste și preamărire lui 
Isus Cristos prin care Ioan a fost sfințit. Să spunem împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm ca bucuria nașterii lui Ioan să răsune în întreaga 
Biserică de astăzi ca har al bucuriei creștine pentru toți cei care 
se apropie de Isus. R.

- Ne rugăm pentru toți copii zămisliți, ca ei să fie înconjurați de 
iubire și să li se respecte dreptul la viață. R.

- Ne rugăm pentru femeile învârstă ce așteaptă un copil și pentru 
toți cei cu alte probleme de sănătate, ca ei să primească asistența 
de care au nevoie în acest timp. R.

- Ne rugăm pentru pace, prin mijlocirea sfântului Ioan Botezătorul, 
în Orientul Mijlociu dar mai ales în Țara Sfântă. R.

- Ne rugăm ca noi toți să ne lăsăm inspirați de dedicarea pe care 
sfântul Ioan a avut-o față de verișorul său Isus. R.

- Ne rugăm și pentru toți credincioși noștri răposați, ca ei să se 
odihnească în pace în casa Tatălui Veșnic. R.

Doamne Dumnezeul nostru, tu ne-ai unit minunat în pântecul 
mamei noastre. Îți mulțumim pentru binecuvântarea de a fi, și 
ne rugăm să avem mereu respect și cinste față de viața care ne-a 
fost oferită, și care a devenit minunată prin botez. Prin Cristos 
Domnul Nostru. Amin
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Vineri din săptămâna a 12-a de peste an

Fraților preaiubiți, leprosul din evanghelia de astăzi, și-a pus 
propria viață în mâinile lui Isus cu o mare încredere și credință, 
motiv pentru care a și primit harul vindecării. Să spunem 
împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm pentru noi toți, ca să avem aceiași încredere în 
Dumnezeu, după cum a avut și omul din evanghelie, și să 
umblăm fără frică. R.

- Ne rugăm pentru bolnavii din spitale și din casele de îngrijire, 
ca vindecarea lui Cristos să le ofere răbdare, încredere, speranță 
și pace. R.

- Ne rugăm pentru poporul evreu, legat de Dumnezeu printr-o 
alianță sfântă, ca ei să fie fideli Lui în tot ceea ce fac, și ca 
înțelepciunea să fie oferită noului guvern Israelit. R.

- Ne rugăm pentru oameni din toate națiunile, ca ei să fie eliberați 
de terorism și să li se redea drepturile pentru ca astfel să poată 
trăi în pace. R.

- Ne rugăm și pentru toți cei care trăiesc pe mare, mai ales 
echipajele vapoarelor care nu pot acosta din cauza pandemiei 
de Covid19, ca situația lor tragică să se rezolve cât mai repede. 
R.

- Ne rugăm și pentru toți răposați noștri, ca ei să fie iertați de 
păcate și primiți în casa Regelui Veșnic. R.

Doamne Dumnezeul nostru, te rugăm să ne binecuvântezi 
din sfântul tău Sion în toate zilele vieții noastre și să ne asculți 
toate aceste rugăciuni ale noastre făcute cu umilință. Prin Cristos 
Domnul Nostru. Amin



11
Sâmbătă din săptămâna a 12-a de peste an

Fraților preaiubiți, Isus, în evanghelia de astăzi, a înălțat 
viziunea poporului în a vedea că toată popoarele vor fi adunate sub 
o singură împărăție cea a lui Dumnezeu. Să spunem împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm ca Biserica să fie ferită de egocentrism și mulțumire 
de sine, astfel încât cu viziunea lui Cristos, ea să dorească să 
îi îmbrățișeze pe toți oameni cu iubirea Sa printr-un duh de 
slujire. R.

- Ne rugăm ca acum când ne pregătim pentru sfânta Împărtășanie, 
să avem aceiași umilință ca a centurionului în momentul în care 
s-a apropiat de Isus. R.

- Ne rugăm ca cei care devin părinți la vârste înaintat să fie 
recunoscători pentru darul primit și să îl înconjoare cu iubirea 
lor. R.

- Ne rugăm ca copii născuți în taberele refugiaților să fie protejați 
de orice rău și să fie un semn viu al speranței din mijlocul 
anxietății și suferinței. R.

- Ne rugăm și pentru toți credincioși noștri răposați, ca ei să se 
odihnească în pace. R.

Dumnezeule Tatăl și Regele nostru, te rugăm să îți amintești 
de milostivirea ta și să îi ridici pe cei căzuți, să îi hrănești pe cei 
înfometați și să protejezi poporul tău de orice rău. Prin Cristos 
Domnul Nostru. Amin
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