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Duminica, 25 iulie 2021

Săptămâna a 17-a de peste an
Ziua mondială a bunicilor și a vârstnicilor

Fraților preaiubiți, astăzi celebrăm pentru prima oară ziua 
mondială a bunicilor și a vârstnicului, instituită de sfântul părinte 
papa Francisc, cu tema, Eu sunt cu tine în toate zilele. Să spunem 
împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm ca papa Francisc, prin darul zilei de astăzi, să fie 
din plin binecuvântat pentru marea sa înțelepciune pe care o 
împărtășește cu Biserica, rodul anilor și experienței sale. R.

- Ne rugăm ca această zi să ne ajute să apreciem misiunea celor 
vârstnici, de care, după cum a spus și papa Francisc, e nevoie 
pentru a ajuta la construirea, în fraternitate și prietenie socială, 
lumii de mâine. R.

- Ne rugăm ca bunici și vârstnici să prețuiască vocația lor, despre 
care papa Francisc a spus că e aceea de a păstra rădăcinile, a 
transmite tinerilor credința și a se îngriji de cei mici. R.

- Ne rugăm ca generațiile din familiile noastre să învețe unul 
de la altul, cu înțelepciunea celor vârstnici, visele celor tineri, 
angajamentul părinților, și generozitatea adulților singuri, 
interacționând în crearea respectului, compasiunii și a păcii. R.

- Ne rugăm ca cei care suferă de inundații în Europa, revolte 
în Africa de Sud, escaladarea virusului, criza în Afganistan, 
și catastrofala foame din Etiopia, să li se deschidă calea spre 
speranță și pace. R.

- Ne rugăm ca bătrâni care au murit în această pandemie, adesea 
singuri și fără prezența familiilor lor, să ajungă în casa cerească 
a Tatălui veșnic. R.

Doamne Dumnezeul nostru, îți aducem mulțumirea noastră 
pentru darul bunicilor, și a celorlalți bătrâni, femei și bărbați, din 
Biserica și societatea noastră și ne rugăm ca curajul, înțelepciunea 
și devoțiunea lor să ne ajute să rămânem mereu uniți. Prin Cristos 
Domnul Nostru. Amin
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Luni, 26 iulie 2021
Săptămâna a 17-a de peste an

Sfinți Ioachim și Ana**

Fraților preaiubiți, Dumnezeu a pregătit venirea lui Isus prin 
a-i binecuvânta pe mulți bărbați și femei cu sfințenie. Astăzi 
celebrăm sărbătoarea sfinților bunici a lui Isus, Ioachim și Ana. 
Să spunem împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm ca și noi să dorim alinarea lui Dumnezeu, după cum 
a făcut Ioachim și Ana și să descoperim din nou că Cristos este 
mereu în mijlocul nostru. R.

- Ne rugăm ca bunici să fie binecuvântați în această zi cu iubirea 
și respectul nepoților lor, după cum Ioachim și Ana au fost 
binecuvântați prin nepotul lor, Isus. R.

- Ne rugăm ca cei care se bucură de patronajul sfintei Ana, să 
cunoască compasiunea blândă a lui Isus Cristos. R.

- Ne rugăm ca femeile care doresc atât de mult un copil, să obțină 
mijlocirea patroanei lor, sfânta Ana. R.

- Ne rugăm ca comunitățile care o cinstesc pe sfânta Ana ca 
patroană a lor, să fie protejați de orice rău. R.

- Ne rugăm pentru ca toți răposați noștri, ca Dumnezeu să îi 
răsplătească cu fericirea veșnică pentru tot binele săvârșit pe 
pământ. R.

Doamne Dumnezeul nostru, te rugăm necontenit să privești 
asupra noastră cu marea ta iubire și compasiune și să asculți 
toate aceste rugăciuni ale noastre făcute cu credință, umilință și 
iubire. 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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Marti, 27 iulie 2021

Săptămâna a 17-a de peste an
Ss. Pantelimon, medic m.; Natalia şi îns., m.

Fraților preaiubiți, cuvântul lui Dumnezeu pe care l-am 
proclamat în această seară (dimineață), e acela de a-l crește în 
inimile noastre, prin acțiunea Duhului Sfânt, și de a aduce o 
recoltă bogată de fapte bune. Să spunem împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm ca Cuvântul să fie rodnic în viețile noastre astăzi, 
pentru ca astfel să îi putem sluji cu umilință pe ceilalți frați și 
surorile ale noastre. R.

- Ne rugăm ca Dumnezeu să privească cu mare compasiune 
asupra celor a căror vieți sunt întinate de rău, pentru ca și ei să 
poată fi mântuiți. R.

- Ne rugăm ca cei care au parte de izolări din cauza virusului să 
devină adevărate comunități de bunătate și atenție, mai ales față 
de cei singuri și izolați. R.

- Ne rugăm ca toți oameni să ajungă la recunoașterea lui 
Dumnezeu, după cum a făcut Moise, ca Dumnezeu al blândeții 
și compasiunii, ușor la mânie, dar bogat în bunătate și fidelitate. 
R.

- Ne rugăm ca răposați parohiei noastre precum și rudele noastre 
răposate, să poată vorbi față în față cu Dumnezeu, după cum a 
făcut și Moise pe munte. R.

Dumnezeule Veșnic, vin-o te rugăm în ajutorul nostru, iartă-ne 
păcatele, și salvează-ne de tot pericolul ce ne paște la orice pas, 
pentru că noi suntem poporul tău. Prin Cristos Domnul Nostru. 
Amin
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Miercuri, 28 iulie 2021

Săptămâna a 17-a de peste an
Sf. Victor I, pp. m.

Fraților preaiubiți, Moise a fost transformat de vederea lui 
Dumnezeu față în față. Să ne rugăm ca și noi, atunci când vom 
vedea gloria lui Dumnezeu să fim transformați în bucuria cerului. 
Să spunem împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm ca noi să putem vedea gloria lui Dumnezeu în mijlocul 
nostru, în viețile celor pe care îi iubim, și pe fețele celor săraci 
și nevoiași. R.

- Ne rugăm ca gloria lui Dumnezeu, care a strălucit pe fața lui 
Moise, să strălucească acum în cuvintele, faptele și gândurile 
tuturor oamenilor de credință. R.

- Ne rugăm ca toți cei care caută o credință să descopere adevărata 
comoară care e Isus, Fiul lui Dumnezeu. R.

- Ne rugăm ca, în aceste momente atât de dificile, să existe un 
efort reînnoit printre oameni de credință, în înțelegerea credinței 
celuilalt, pentru ca astfel să existe toleranță, respect și armonie. 
R.

- Ne rugăm ca în această Zi Mondială de lupta împotriva hepatitei, 
toate comunitățile, organizațiile, instituțiile de cercetare, media 
și guvernele să susțină tot mai mult eliminarea hepatitei dar mai 
ales înlăturarea etichetei și a discriminării experimentată de cei 
care trăiesc cu această boală. R.

- Ne rugăm și pentru credincioși noștri răposați, ca ei să fie părtași 
de bucuria ospățului veșnic. R.

Dumnezeule atotputernic și veșnic, vechi tăi preoți, Aaron și 
Moise alături de Samuel au strigat și chemat numele tău sfânt. 
Ne alăturăm și noi lor, și binecuvântăm cu ei numele tău sfânt, 
căutând protecția ta de toate relele. Prin Cristos Domnul Nostru. 
Amin.
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Joi, 29 iulie 2021

Săptămâna a 17-a de peste an
Ss. Marta **; Lazăr şi Maria, fraţi

Fraților preaiubiți, după cum gloria lui Dumnezeu a umplut 
cortul întâlniri cu mult timp în urmă, tot la fel gloria lui Dumnezeu 
e prezentă cu noi acum când ne-am adunat să celebrăm Euharistia 
lui Isus Cristos. Să spunem împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm pentru o mai profundă apreciere a prezenței lui 
Dumnezeu în viața noastră de zi cu zi, aici în Euharistie, dar 
mai ales în persoana celor săraci, bolnavi și singuri. R.

- Ne rugăm pentru toți cei care trăiesc în situații de izolare din 
lume, ca ei să intre în rugăciune în propriul lor spațiu pentru a fi 
în comuniune cu Isus și cu toți credincioși. R.

- Ne rugăm ca bogata tradiție a Bisericii să fie prețuită, iar noi să 
fim una și să rămânem în armonie. R.

- Ne rugăm ca cei care o cinstesc pe sfânta Marta ca patroană a 
lor, să găsească susținere și înțelegere de la familia și prieteni 
lor, angajatori și guvernanți. R.

- Ne rugăm ca tensiunile și violențele din țara Martei, Mariei și 
a lui Lazăr să dispară pentru a face loc eforturilor de creare a 
păcii și dreptății. R.

- Ne rugăm ca toți credincioși noștri răposați, să vadă în ceruri 
strălucirea feței lui Dumnezeu. R.

Dumnezeule atotputernic, tu ne oferi ospitalitatea pe masa 
Fiului tău. Cu exemplu sfintei Marta fă ca și noi să dăm dovadă 
de aceiași ospitalitate față de ceilalți, și să vedem în fiecare oaspete 
prezența lui Isus, care e Domnul nostru, în toți veci vecilor. Amin
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Vineri, 30 iulie 2021
Săptămâna a 17-a de peste an
Sf. Petru Crisologul, ep. înv. *

Fraților preaiubiți, oameni care l-au cunoscut pe Isus și familia 
sa au fost uimiți de înțelepciunea și puterea de care a dat dovadă 
însă au găsit-o destul de dificil de acceptat. Să spunem împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm ca noi să nu fim judecați după aparențe, ci cu darul 
înțelepciunii, să recunoaștem unicitatea fiecărei persoane. R.

- Ne rugăm ca cei care sunt împotriva membrilor familiei lor sau 
aproapelui, să nu fie ca oameni din Nazaret care l-au respins pe 
Isus, ci să se accepte, respecte și cinstească reciproc. R.

- Ne rugăm ca venerația cu care Moise și poporul evreu l-au 
adorat pe Dumnezeu în celebrarea festivităților religioase, să ne 
învețe și pe noi cum să celebrăm Euharistia și anul Liturgic cu 
venerație și bucurie. R.

- Ne rugăm ca exemplul sfântului Petru Crisologul în predica 
clară, simplă și centrată pe evanghelie, să fie un exemplu pentru 
episcopi, preoți și diaconi din Biserica de astăzi. R.

- Ne rugăm ca noi să prețuim mai mult valoarea prieteniei ca pe 
un element vital al comunităților noastre. R.

- Ne rugăm ca toți credincioși noștri răposați, să fie printre cei 
aleși la judecata finală. R.

Doamne Dumnezeul nostru, fi alături de toți cei care sunt 
descurajați în această viață, și permite-le te rugăm să cunoască 
puterea iubirii tale pentru ca astfel să poată fi feriți de toată 
anxietatea. Prin Cristos Domnul Nostru. Amin
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Sâmbătă, 31 iulie 2021

Săptămâna a 17-a de peste an
Sf. Ignaţiu de Loyola, pr. **

Fraților preaiubiți, în acest an, iezuiți, ordin fondat de sfântul 
Ignațiu de Loyola pe care îl comemorăm astăzi, sărbătoresc 500 
de ani de la convertirea lui la Isus, în urma acelei răni grave din 
bătălie. Să spunem împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm ca papa Francisc, primul papă iezuit al Bisericii, și 
episcopul nostru Iosif, să continue să crească în spiritul sfântului 
Ignațiu pentru ca întreaga lor viață să fie spre mai marea glorie 
a lui Dumnezeu. R.

- Ne rugăm ca toți cei care se află sub patronajul sfântului Ignațiu, 
să îl pună mereu pe Isus în centrul vieților lor. R.

- Ne rugăm ca discernământul lăsat nouă de sfântul Ignațiu, să fie 
un compas cu care noi să rămânem pe drumul cel bun, ajutați 
de Duhul Sfânt care ne conduce la întâlnirea cu Domnul. R.

- Ne rugăm ca cei care continuă să sufere de persecuții pentru 
credința lor creștină să îți țină mereu ochii ațintiți pe Isus, 
cinstind numele său sfânt și primind susținerea rugăciunilor 
noastre. R.

- Ne rugăm ca tuturor răposaților noștri să li se ierte pedeapsa 
meritată pentru păcatele lor. R.

Dumnezeule, tu care ești Tatăl și Regele nostru, fi milostiv cu 
noi și binecuvântează-ne și te rugăm să lași lumina feței tale să 
se revers asupra noastră pentru a ne aduce pacea ta mult dorită. 
Prin Cristos Domnul Nostru. Amin



Pr. Mihail-Andrei Iacob
www.paxvobis.ro


