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Duminica, 1 august 2021

Săptămâna a 18-a de peste an
Sf. Alfons M. de Liguori, ep. înv.

Fraților preaiubiți, astăzi începem o serie de patru Duminici în 
care vom reflecta asupra lui Isus ca Pâine a vieții, un timp în care 
avem ocazia să ne reînnoim iubirea față de această jertfă și acest 
Sacrament. Să spunem împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm ca papa Francisc, ales ca episcop al Romei, să 
continue să ne susțină pe fiecare dintre noi în vocația noastră 
creștină, spre pacea și binele întregii omeniri. R.

- Ne rugăm ca fiecare dintre noi să îl urmeze cu devotament pe 
Isus Cristos, și să se îmbrace cu noul sine, prin care să a fost 
recreat în bunătatea și sfințenia adevărului. R.

- Ne rugăm ca experiența vechilor israeliți și a mulțimi hrănite 
de Isus, să ne ajute să ajungem la cei înfometați din timpul lor, 
pentru ca astfel să împărtășim pâinea noastră cu ei. R.

- Ne rugăm ca Dumnezeu să audă strigăte-le omenirii de obținere 
a protecției, vindecării, stabilității vieții, prieteniei și bunăstării 
mintale în această pandemie care pare să nu se mai termine. R.

- Ne rugăm pentru toți cei care suferă de dezastre naturale, ca ei 
să primească ajutor și susținere și prin intermediul rugăciunilor 
noastre. R.

- Ne rugăm pentru................ R.

- Ne rugăm pentru cei care s-au împărtășit cu Pâinea vieții și au 
murit, ca setea lor să fie potolită iar foamea lor satisfăcută la 
banchetul ceresc. R.

Tată ceresc, revarsă asupra noastră binecuvântările tale după 
cum ai revărsat mana din ceruri poporului aflat în deșert, pentru 
ca și noi să ne bucurăm de grija ta providențială. Prin Cristos 
Domnul Nostru. Amin.



5Luni, 2 august 2021
Săptămâna a 18-a de peste an

Ss. Eusebiu de Vercelli, ep. *; Petru Iulian Eymard, pr. 
* (Porţiuncula)

Fraților preaiubiți, hrănirea acelei mulțimi imense de oameni 
din textul evangheliei de astăzi ne duce cu gândul la darul sfintei 
Euharistii în care mulți sunt hrăniți din aceiași pâine cerească. Să 
spunem împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm pentru papa Francisc, care în tradiția lui Moise, 
trebuie să ducă în sufletul său Biserica și să aibă grijă de cei 
slabi, pentru ca și ei să fie întăriți de Duhul Sfânt. R.

- Ne rugăm ca cei care, în Biserică, găsesc conducerea o povară 
grea, să se încreadă în Isus care este blând și smerit cu inima. 
R.

- Ne rugăm ca interesul tinerilor la preoție sau viața consacrata 
să fie tot mai mare. R.

- Ne rugăm ca noi să ne asigurăm mereu că îi vom trata cum 
trebuie pe cei fără adăposturi, cu respect, și nu cu judecată dură 
sau condamnări. R.

- Ne rugăm ca noi să urmăm exemplul sfântului Petru Iulian 
Eymard și iubirea sa față de prezența lui Isus din preasfântul 
Sacrament. R.

- Ne rugăm ca toți răposați noștri să fie primiți în casa Tatălui 
Veșnic. R.

Tată ceresc, învață-ne te rugăm prin Fiul tău, Isus Cristos cum 
să mergem doar pe căile tale. 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, 3 august 2021

Săptămâna a 18-a de peste an
SSf. Martin, pustnic

Fraților preaiubiți, invitația lui Isus adresată apostolilor 
săi de a nu le fi frică ci să aibă curaj, este importantă și pentru 
lumea noastră de astăzi, care se luptă cu efectele devastatoare ale 
virusului de Covid. Să spunem împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm ca povara bolii, pierderii și a anxietății experimentată 
de mulți în timpul acestei pandemii să dispară cât mai repede. 
R.

- Ne rugăm pentru creșterea numărului de vocații la preoție și la 
viața consacrată din dieceza noastră și din lumea întreagă. R.

- Ne rugăm ca familiile în care membri devin tot mai duri unul cu 
altul, după cum s-a întâmplat între Moise, Aaron și Miriam, să 
fie mai deschise Duhului Sfânt care poate vindeca diferențele și 
poate împăca oameni. R.

- Ne rugăm ca simplitatea și dedicarea sfântului Martin să ne 
inspire și nouă același stil de viață simplu și mereu în slujba lui 
Dumnezeu. R.

- Ne rugăm pentru fiecare dintre noi, ca să putem lucra mai mult 
împreună, și cu compasiune spre ușurarea dificultăților și a 
lipsurilor celor aflați în nevoie. R.

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

Dumnezeule atotputernic și veșnic, dă-ne te rugăm harul 
Duhului Sfânt pentru ca astfel să putem rămâne mereu fideli față 
de tot ceea ce ne-a învățat Fiul tău, Isus Cristos, care e Domnul 
nostru, în toți veci vecilor. Amin
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Miercuri, 4 august 2021

Săptămâna a 18-a de peste an
Sf. Ioan M. Vianney, pr. **

Fraților preaiubiți, persistența femeii din evanghelie de a pleda 
în fața lui Isus în numele fiicei ei este un exemplu pentru noi de a 
persevera în rugăciunile noastre. Să spunem împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm ca cei care sunt îngrijorați cu privire la binele celorlalți 
membri ai familiei lor, să se roage lui Isus, după cum a făcut 
femeia din evanghelie. R.

- Ne rugăm ca cei care se plâng lui Dumnezeu sau despre 
Dumnezeu, să primească harul Duhului Sfânt, pentru ca să 
poată crește în înțelepciune, și cu o încredere mai mare în 
Dumnezeu să se roage pentru harul de a trăi conform voinței lui 
Dumnezeu. R.

- Ne rugăm pentru ca persoanele tinere să fie mai conștiente 
de vocația lor în a-l sluji pe Cristos ca preoți sau persoane 
consacrate, pentru ca astfel să poată depăși toate obstacolele, 
după cum a făcut Sfântul Ioan Vianney, și să persevereze cu 
curaj și speranță. R.

- Ne rugăm ca viața sfântului Ioan Vianney, să inspire preoți de 
astăzi să fie puternici și determinați în vocația lor de a conduce 
tineri la Isus. R.

- Ne rugăm ca toți răposați noștri, să fie primiți în lăcașurile 
veșnice. R.

Dumnezeule atotputernic, te rugăm să îți aduci aminte de noi 
și de iubirea pe care o ai față de fiecare dintre noi, dar mai ales 
te rugăm să ne binecuvântezi cu pacea lui Cristos. Prin Cristos 
Domnul Nostru. Amin
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Joi, 5 august 2021

Săptămâna a 18-a de peste an
Sfinţirea Bazilicii „Sf. Maria cea Mare” *

Fraților preaiubiți, credința lui Petru în Isus, Fiul Dumnezeului 
cel viu, este o invitație pentru fiecare dintre noi de a ne aprofunda 
credință în același Isus. Să spunem împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm ca noi să îl cunoaștem pe Cristos ca stânca mântuirii, 
Cel care proclamă sfințenia sa în Biserică. R.

- Ne rugăm ca cei care par să își fi abandonat credința în Dumnezeu, 
ori sau revoltat împotriva înțelepciunii lui Dumnezeu, sau 
se împotrivesc îndrumării Duhului Sfânt, să se întoarcă la 
Dumnezeul cel milostiv și iubitor. R.

- Ne rugăm ca odată cu comemorarea sfințirii primei Bazilici 
din Roma în cinstea Mariei, și noi să o cinstim tot mai mult ca 
Mamă a lui Dumnezeu. R.

- Ne rugăm ca Maria și Iosif, părinții lui Isus, care au întărit 
credința și caritatea în mintea și calea vieții lui, să ajute părinții 
de astăzi să întărească vocația copiilor lor la preoție și viața 
consacrată. R.

- Ne rugăm ca faptele de milostivire ale Bisericii să primească o 
susținere tot mai mare. R.

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

Doamne Dumnezeul nostru, acum când ne apropiem tot mai 
mult de memorialul jertfei Fiului tău, te rugăm să ne dai harul 
credinței de a-i aduce recunoștința cuvenită. Prin Cristos Domnul 
Nostru. Amin.
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Vineri, 6 august 2021
Săptămâna a 18-a de peste an

SCHIMBAREA LA FAŢĂ A DOMNULUI

Fraților preaiubiți, Isus Cristos ni s-a revelat astăzi ca Fiul 
preaiubit al Tatălui său ceresc, ca cel de care noi trebuie să 
ascultăm mereu. Să spunem împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm ca lumina adevărului lui Isus să strălucească în 
cuvintele și faptele Bisericii, prin toți cei botezați în Cristos. R.

- Ne rugăm ca creștini să prețuiască mai mult moștenirea credinței 
iudaice a lui Isus, și să asculte mai cu atenție cuvintele transmise 
de Dumnezeu prin Moise și profeți. R.

- Ne rugăm ca lumea să ajungă mai repede la cunoașterea 
adevăratei lumini, Isus Cristos, adevărata lumină strălucitoare 
a păcii noastre veșnice. R.

- Ne rugăm și pentru toți cei care au rămas fără un acoperiș deasupra 
capului lor din cauza diverselor dezastre sau nenorociri. R.

- Ne rugăm ca toți răposați noștri, să fie părtași de bucuria 
ospățului veșnic. R.

Dumnezeule, Tatăl și Regele Nostru, prin lege și profeți tu ai 
pregătit poporul pentru primirea Fiului Tău. Te rugăm să ne dai 
harul ca noi cei care și-au dedicat viețile lui Isus Cristos, să oferim 
această jertfă sfântă Euharistică cu inimi pline de bucurie. Prin 
Cristos Domnul Nostru. Amin
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Sâmbătă, 7 august 2021

Săptămâna a 18-a de peste an
Ss. Sixt al II-lea, pp. şi îns., m. *; Caietan, pr. *

Fraților preaiubiți, porunca iubirii lui Isus, din textul 
evangheliei de astăzi, e înrădăcinată în propria sa credință și 
moștenire iudaică. Să spunem împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm ca noi să fim credincioși angajamentului făcut 
de părinți noștri la botez, pentru ca astfel să îl putem iubi pe 
Dumnezeu din toată inima noastră. R.

- Ne rugăm ca părinți să își învețe copii să îl iubească pe Dumnezeu 
din toată inima, sufletul și puterea lor. R.

- Ne rugăm ca cei care suferă de boli care provoacă crize, să aibă 
parte de înțelegere din partea familiei, prietenilor dar mai ales a 
medicilor și asistentelor. R.

- Ne rugăm ca cei care suferă de stres din cauza acestei pandemii, 
să aibă parte de respect iar guvernanți să aprobe politici 
de sănătate care să ajute la înlăturarea depresiei, anxietății, 
suferințelor lor. R.

- Ne rugăm ca în inimile celor tineri să apară dorința de a-l sluji 
pe Dumnezeu și Biserica în preoție și viața consacrată. R.

- Ne rugăm ca curajul papei Sixt și al diaconilor lui să ne motiveze 
a-i respecta și susține pe toți cei fără un adăpost deasupra 
capului. R.

Dumnezeule atotputernic și veșnic, păstrăm în inimile noastre 
cuvintele psalmului de astăzi că nu îi vei abandona pe cei care 
te caută. Te rugăm să rămâi cu noi în toate circumstanțele vieții 
noastre pentru ca astfel să îți aducem cinstirea cuvenită doar ție. 
Prin Cristos Domnul Nostru. Amin
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