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Duminica, 11 iulie 2021

Săptămâna a 15-a de peste an
Ss. Benedict, abate, patron al Europei; Olga, 

regină

Fraților preaiubiți, Biserica continuă misiunea pe care Isus 
a încredințat-o celor 12 apostoli iar acum fiecare dintre noi este 
chemat să fie activ în ea. Să spunem împreuna:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Pentru sănătatea papei Francisc, și pentru o cât mai buna 
recuperare după ultima sa operație. R.

- Pentru simțul misionar din lume, ca noi să putem da mărturie 
de Isus în ceea ce spunem, cum acționăm și în grija specială pe 
care o arătăm față de cei bolnavi. R.

- Pentru fiecare dintre noi, ca noi să ne bucurăm de binecuvântările 
spirituale ale lui Dumnezeu, iar ca copii ai săi să primim toată 
înțelepciunea sa. R.

- Pentru cei care sunt fără adăpost, ca în acest an dedicat sfântului 
Iosif, să găsească un adăpost demn și sigur. R.

- Pentru toate rugăciunile noastre, mai ales pentru.... R.

- Pentru toți credincioși noștri răposați, ca ei să se odihnească în 
pace. R.

Tată ceresc, arată-ne milostivirea și iubirea ta și dă-ne te rugăm 
mântuirea ta pentru ca astfel să putem îmbrățișa în viețile noastre 
pacea și dreptatea ta veșnică. Prin Cristos Domnul Nostru. Amin
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Luni, 12 iulie 2021
Săptămâna a 15-a de peste an

Sf. Ioan Gualberto, abate; Fer. David, m.

Fraților preaiubiți, urmarea lui Isus Cristos cere sacrificiu. Să 
ne întoarcem acum spre Dumnezeu în rugăciune pentru a-l ruga 
să ne de-a harul ca noi să fim binecuvântați cu înțelepciune și 
curaj. Să spunem împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm ca familiile și comunitățile divizate din cauza lui 
Cristos să ajungă la vindecarea în care Dumnezeu redă pacea. 
R.

- Ne rugăm ca noi să ne purtăm crucile cu răbdare, știind că astfel 
ne alăturăm lui Cristos în suferința sa. R. 

- Ne rugăm ca noi să încetăm să mai săvârșim răul, să învățăm 
să facem binele, să căutăm dreptatea și să îi ajutăm pe cei 
oprimați. R.

- Ne rugăm ca noi să învățăm că harul lui Dumnezeu este puternic 
activ în faptele simple de bunătate, chiar și în cel de oferire a 
unui pahar de apă cuiva însetat. R.

- Ne rugăm ca comemorarea sfintei Veronica, să ne încurajeze să 
ne trăim viața creștină pentru ca să putem reflecta adevăratul 
chip al lui Isus pentru ceilalți. R.

- Ne rugăm ca toți răposați noștri să fie părtași de strălucirea 
învierii lui Dumnezeu. R.

Doamne Dumnezeul nostru, în toate rugăciunile noastre fă să 
fie un adevărat duh de recunoștință, pentru toate acele haruri 
bune pe care tu ni le dai nouă. 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, 13 iulie 2021

Săptămâna a 15-a de peste an
Ss. Henric, împ. *; Eugen, ep.

Fraților preaiubiți, salvarea pruncului Moise din apele răului, 
din prima lectură de astăzi, este un adevărat semn al harului 
botezului pe care l-am primit cu toți. Să spunem împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm ca toți cei botezați în Cristos să fie lideri în credință, 
trăind o viață de slujire față de ceilalți. R.

- Ne rugăm ca părinți, a căror copii sunt sub amenințare din cauza 
unui guvern represiv sau crud, să aibă înțelepciunea mamei lui 
Moise și să îi apere cu curaj. R.

- Ne rugăm ca cei care sunt violenți cu ceilalți să se căiască de 
faptele lor și să caute reconcilierea. R.

- Ne rugăm ca să existe pace în toate acele locuri în care domnește 
violența și războiul. R.

- Ne rugăm ca sfântul împărat Henric să fie un model de dreptate 
și sfințenie pentru lideri de astăzi pentru ca astfel toți să poată 
trăi în pace. R.

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

Dumnezeule veșnic, Ierusalimul este cetatea bucuriei tale. 
Privește te rugăm asupra lui cu iubire, vindecă-i rănile, și împacă-i 
pe cei care locuiesc în ea. Prin Cristos Domnul Nostru. Amin
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Miercuri, 14 iulie 2021

Săptămâna a 15-a de peste an
Sf. Camil de Lellis, pr. *

Fraților preaiubiți, Isus ne-a promis că se va releva pe sine 
însuși, nu celor înțelepți și pricepuți ci celor care sunt umili. Să 
spunem și noi acum cu inimi pline de umilință:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm ca noi să fim umili înaintea Domnului pentru ca să 
putem primi înțelepciunea Duhului. R.

- Ne rugăm ca experiența prezenței lui Dumnezeu în tufișul 
aprins de care a avut parte Moise, să ne învețe și pe noi prezența 
uimitoare a lui Dumnezeu din lume. R.

- Ne rugăm pentru un mai mare respect față de pământul nostru, 
care este și el o parte a creației lui Dumnezeu. R.

- Ne rugăm ca dedicarea sfântului Camil față de cei bolnavi să fie 
o sursă de inspirație pentru cei aflați sub patronajul său, adică 
cei bolnavi, asistentele și doctori. R.

- Ne rugăm ca sfântul Camil care a învins dependența sa de jocuri 
din tinerețe, să îi ajute pe cei care au parte de diferite patimi, 
mai ales cele ale jocurilor de noroc. R.

- Ne rugăm și pentru credincioși noștri răposați, ca și ei să fie 
chemați la răsplata fiilor lui Dumnezeu. R.

Doamne Dumnezeul nostru, te rugăm necontenit să nu îți 
abandonezi poporul ci să ne umpli cu speranța ta infinită în toate 
circumstanțele vieții noastre. Prin Cristos Domnul Nostru. Amin
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Joi, 15 iulie 2021

Săptămâna a 15-a de peste an
Ss. Bonaventura, ep. înv. **; Vladimir

Fraților preaiubiți, din inima blândă și smerită a lui Isus noi 
putem învăța cum să ne trăim viața din plin. Să spunem împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm pentru o mai profundă iubire față de inima lui Isus, 
sursa milostivirii și a păcii pentru întreaga omenire. R.

- Ne rugăm pentru cei care sunt împovărați de grijile vieții, ca 
prin credință ei să găsească curaj și speranță. R.

- Ne rugăm pentru un respect profund față de numele lui 
Dumnezeu revelat lui Moise, un respect atât de profund încât 
să nu îndrăznim să îl rostim cu buzele, ci să îl ținem în inimile 
noastre ca pe cel mai prețios lucru. R.

- Ne rugăm ca sfântul Bonaventura, să ne ajute să fim fideli 
învățăturilor celui de-al doilea Conciliu din Vatican, după cum 
el a fost față de cel de-al doilea Conciliu din Lyon. R.

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

Doamne Dumnezeul nostru, nu disprețui rugăciunile celor 
ne-ajutorați, ci în compasiunea ta redă-le speranța și ajută-i să 
meargă în lumina ta. Prin Cristos Domnul Nostru. Amin.
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Vineri, 16 iulie 2021
Săptămâna a 15-a de peste an

Sfânta Fecioară Maria de pe Muntele Carmel *

Fraților preaiubiți, prima lectură de astăzi este o pregătire 
pentru darul sfintei Euharistiei, masa Noii Alianțe în care Isus 
este Mielul lui Dumnezeu. Să spunem împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm ca noi să apreciem Euharistia ca memorial al jertfei 
lui Isus a cărui sânge a răscumpărat lumea. R.

- Ne rugăm ca poporul evreu, să continue să celebreze paștele 
pentru ca astfel să fie tot mai aproape de Dumnezeu care 
salvează. R.

- Ne rugăm ca noi să ținem ziua Domnului sfântă și prin 
participarea la sfânta Euharistie și prin fapte de caritate. R.

- Ne rugăm ca după cum Sabatul era o zi de mulțumire adusă lui 
Dumnezeu pentru darul creației, și noi să lucrăm împreună la 
păstrarea și susținerea planetei, casa noastră comună. R.

- Ne rugăm ca cei care se află sub patronajul Sfintei Fecioare 
Maria de pe Muntele Carmel să crească în credința lor creștină. 
R.

- Ne rugăm ca toți răposați noștri, să intre cât mai repede în 
bucuria veșnică a lui Dumnezeu. R.

Doamne Dumnezeul nostru, ori de câte ori simțim că viața 
a devenit prea dificilă, te rugăm să ne ajuți să ne încredem în 
Numele tău sfânt, știind că tu ești creatorul nostru. Prin Cristos 
Domnul Nostru. Amin
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Sâmbătă, 17 iulie 2021

Săptămâna a 15-a de peste an
Ss. Alexie, cerşetor; Marcelina, fc.

Fraților preaiubiți, Isus a trăit ca slujitorul suferind al lui 
Dumnezeu și cu compasiune a ajuns și a mers la toți cei care sufereau 
de diferite boli pentru a le oferi vindecarea sa dumnezeiască. Să 
spunem împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm pentru papa Francisc ca prin slujirea sa să conducă 
Biserica în caritate. R.

- Ne rugăm pentru refugiați din cauza războiului și a violenței, ca 
asemenea copiilor lui Israel, și ei să se poată întoarce în țara lor 
natală pentru a-și reconstrui comunitățile. R.

- Ne rugăm pentru micile afaceri ce se zbat în acest timp ca ei să 
poată supraviețui. R.

- Ne rugăm pentru bolnavi parohiei noastre și a familiilor noastre, 
ca vindecarea lui Isus să le de-a pace și speranță. R.

- Ne rugăm ca Maria, Vindecătoarea bolnavilor să fie mai aproape 
de cei bolnavi și muribunzi, precum și de cei care au grijă de 
ei. R.

- Ne rugăm ca toți credincioși noștri răposați să fie curățați de 
toată vinovăția vieții pământești. R.

Doamne Dumnezeul nostru, suntem însetați față de tine și 
dornici să vedem gloria ta. Te binecuvântăm și îți mulțumim 
pentru toate darurile tale pe care ni le oferi din marea ta bunătate. 
Prin Cristos Domnul Nostru. Amin
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