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Duminică, 8 august 2021

Săptămâna a 19-a de peste an
Sf. Dominic, pr.

Fraților preaiubiți, Isus ne-a dezvăluit astăzi misterul propriei 
sale persoane ca Pâine a vieții, ca hrana cea mai necesară de 
care avem nevoie în călătoria noastră de credință. Să spunem 
împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm ca preasfânta Euharistie să fie primită de noi păcătoși, 
cu umilință și cu recunoștință profundă, permițându-i astfel lui 
Isus să ne ajute să creștem în sfințenie. R.

- Ne rugăm ca Maria și Iosif, atât de bine cunoscuți oamenilor 
din timpul lui Isus, să fie prieteni noștri în acest timp și să ne 
însoțească în călătoria noastră de credință și de slujire a celor 
din jur. R.

- Ne rugăm ca noi să nu îl întristăm niciodată pe Duhul Sfânt 
prin a purta resentimente împotriva celorlalți, dând dovadă de 
pierderea cumpătului sau recurgând la răutate, ci în schimb, să 
îl urmăm pe Cristos prin a iubi așa cum a iubit el. R.

- Ne rugăm ca suferințele și neliniștile cauzate de pandemie 
să fie înlocuite de speranță, iar distribuirea vaccinului să fie 
disponibilă tuturor, mai ales celor săraci și nevoiași. R.

- Ne rugăm ca persecuția creștinilor, mai ales din Nigeria unde 
în acest an au fost martirizați câte 17 creștini zi de zi, să facă 
loc unei noi toleranțe și înțelegeri a diversității religioase și a 
dreptului la libertate. R.

- Ne rugăm ca sfântul Iosif, în acest an dedicat lui, să îi însoțească 
pe toți cei care mor în prezența glorioasă și fericită a lui 
Dumnezeu. R.

Dumnezeule atotputernic, în toate circumstanțele vieții noastre 
îți aducem binecuvântări și cinstim numele tău cel sfânt, și plin 
de umilință ascultăm cuvântul tău și acționăm asupra lui cu inimi 
pline de iubire. Prin Cristos Domnul Nostru. Amin



5Luni, 9 august 2021
Săptămâna a 19-a de peste an

SF. TEREZA BENEDICTA A CRUCII (Edith 
Stein), fc. m., patroană a Europei

Fraților preaiubiți, astăzi celebrăm acțiunea lui Dumnezeu 
în viața călugăriței carmelite, a sfintei Tereza Benedicta, care cu 
credință în Isus a suferit martiriul în timpul celui de-al doilea 
război mondial, alături de frați și surorile ei evreice. Să spunem 
împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm ca înțelepciunea, credința și curajul sfintei Tereza 
Benedicta să ne amintească cât de important e să căutăm 
Adevărul, iar atunci când îl găsim să îl trăim cu credință, până 
la moarte. R.

- Ne rugăm ca popoarele Europei, aflate sub patronajul sfintei 
Tereza Benedicta, să crească în valorile creștine, libere de 
rasism și de intoleranță religioasă, susținând refugiații din 
Orientul Mijlociu. R.

- Ne rugăm ca toți cei care se află în minoritate în țara în care se 
află, să aibă parte de demnitatea cuvenită unei ființe umane. R.

- Ne rugăm ca cetățeni, companiile și afacerile mici și mari să 
de-a cezarului ce a cezarului, după cum Isus și Petru au plătit 
taxele lor pentru Templu. R.

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

Isus a prezis propria sa moarte și înviere, iar discipoli, ne-
înțelegând pe deplin cuvintele sale, au simțit o mare tristețe după 
cum și noi ne simțim când primim o veste tristă. Să îl rugăm pe 
Dumnezeu să ne de-a harul ca speranța pe care o avem în grija 
sa iubitoare să ne susțină pururi. 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, 10 august 2021

Săptămâna a 19-a de peste an
SF. LAURENŢIU, diacon m.

Fraților preaiubiți, tânărul diacon Laurențiu e atât de iubit de 
Biserică. Veselia lui și grija nespusă față de cei săraci sunt valorile 
cele mai importante pe care noi va trebui să le imităm astăzi de la 
el. Să spunem împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm ca Biserica să elibereze toți oameni din păcat și 
opresiune, și să îi ajute să găsească bucuria de a trăi, plini de 
laudele aduse Domnului. R.

- Ne rugăm ca toți cei care se află sub patronajul sfântului diacon 
Laurențiu, să obțină mijlocirea și ajutorul patronului lor ceresc. 
R.

- Ne rugăm ca tânărul sfânt Laurențiu, prin slujirea, generozitatea 
și curajul său să fie un model pentru tineretul creștin care acum 
își discern vocația în viață. R.

- Ne rugăm ca diaconi din dieceza și țara noastră să fie inspirați 
de angajamentul sfântului Laurențiu față de cei săraci, și 
asemenea lui să de-a mărturie cu bucurie de evanghelie, prin 
predică dar mai ales prin faptă. R.

- Ne rugăm ca noi să putem recunoaște adevărata comoară din 
viața noastră, nu ceea ce deținem sau ceea ce putem face, ci 
Cristos din interiorul nostru și oameni pe care el nii aduce nouă 
zi de zi, mai ales cei săraci și împovărați. R.

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

Dumnezeule veșnic, tu îi binecuvântezi pe toți cei care sunt 
milostivi. Te rugăm să ne dai harul unei inimi pline de milostivire 
asemenea celei a Fiului tău, Isus Cristos, care viețuiești și domnește 
în toți veci vecilor. Amin.



8
Miercuri, 11 august 2021

Săptămâna a 19-a de peste an
Ss. Clara, fc. **; Suzana, m.

Fraților preaiubiți, Isus ne-a promis astăzi că indiferent de ceea 
ce vom cere, ca și comunitate de credință, Tatălui nostru ceresc 
ne va și acorda. De aceea cu inimi pline de umilință să spunem 
împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ca rugăciunea Bisericii, oferită de la apus până la răsărit și în 
orele nopții, să aducă speranță celor neliniștiți, iertare celor 
păcătoși și har celor plini de virtute. R.

- Ca să primi harul unei morți sfinte, asemenea lui Moise, prin 
care să îl cinstim pe Dumnezeu cu ultima noastră suflare și astfel 
să intrăm pe porțile cerului unde îl vom vedea pe Dumnezeu, 
față în față. R.

- Ne rugăm ca toți cei care s-au înstrăinat de frați și surorile lor, 
în comunitatea Biserici sau în localitate, să primească harul de 
a se reîmpăca în Cristos. R.

- Ne rugăm ca viața sfintei Clara și a comunității ei de a îmbrățișa 
radical sărăcia din iubire față de Isus, să ne amintească că ceea ce 
avem în această lume e trecător și că adevărata noastră comoară 
este iubirea lui Dumnezeu ce se revarsă în inimile noastre. R.

- Ne rugăm ca toți cei aflați sub patronajul sfintei Clara, să aibă 
parte de rugăciunile ei și de îndrumarea lui Dumnezeu în tot 
ceea ce fac. R.

- Ne rugăm ca toți răposați noștri să se bucure de fericirea sfinților 
din ceruri. R.

Dumnezeule atotputernic și veșnic, noi slujitori tăi te lăudăm 
necontenit pentru că te cobori din ceruri pentru a avea grijă de 
noi. Te rugăm să ne umpli inimile cu iubire. Prin Cristos Domnul 
Nostru. Amin.
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Joi, 12 august 2021

Săptămâna a 19-a de peste an
Sf. Ioana Francisca de Chantal, călug. *

Fraților preaiubiți, Isus ne-a învățat astăzi atât prin cuvânt cât 
mai ales prin exemplu importanța de a avea o inimă iertătoare. Să 
spunem împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm pentru Biserică ca ea să fie un instrument al păcii și 
al împăcări, pentru ca astfel să poată aduce speranța unei lumii 
frânte. R.

- Ne rugăm pentru națiunile care au nevoie de pace, ca Dumnezeu 
să reverse asupra lor lumina sa veșnică, pentru a le arăta calea 
ce duce la milostivire și dreptate. R.

- Ne rugăm pentru tineri lideri din Biserică, ca după cum 
Dumnezeu l-a ales pe Iosue să îl urmeze pe Moise în conducerea 
poporului spre Țara Promisă, tot la fel Biserica să nu ducă 
lipsă de lideri energici și vrednici care să ne ajute să intrăm în 
împărăția cerului. R.

- Ne rugăm ca spiritul înțelepciunii prin care sfânta Ioana 
Francisca de Chantal și-a crescut familia, să fie primit de toți 
cei care astăzi îmbină dubla vocație de părinți și persoane 
consacrate. R.

- Ne rugăm pentru toți credincioși noștri răposați, ca ei să 
primească harul de a vedea măreția fiilor lui Dumnezeu. R.

Binecuvântat ești tu, Dumnezeule Tatăl nostru, pentru că ne 
umpli sufletele cu viață. Te rugăm să primești aceste laude umile 
și recunoștința noastră făcută din inimi pline de iubire față de 
tine. Prin Cristos Domnul Nostru. Amin
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Vineri, 13 august 2021

Săptămâna a 19-a de peste an
Ss. Ponţian, pp. m. şi Hipolit, pr. m. *; Ioan 

Berchmans, student
Fraților preaiubiți, învățăturile lui Isus, din textul evangheliei 

de astăzi asupra căsătoriei sunt în contrast cu atitudinile multora 
dintre noi. Să spunem împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm ca noi să prețuim căsătoria ca dar unic de la Dumnezeu, 
iar sacramentul căsătoriei ca și canal de har între soț și soție. R.

- Ne rugăm ca cei care au parte de divorț că cunoască că ei tot 
sunt iubiți de Dumnezeu și că trebuie să primească respect 
întotdeauna de la ceilalți. R.

- Ne rugăm ca toate problemele legate de căsătorie să fie 
gestionate de episcopi și preoți și de creștini cu delicatețe, în 
duhul înțelegerii și a respectului, liberi de atitudini critice. R.

- Ne rugăm ca cuplurile ce se pregătesc pentru căsătorie să aibă 
parte de grijă pastorală și de sfaturi înțelepte, pentru ca ei să 
înțeleagă bogăția sacramentului și  unirea vieților lor. R.

- Ne rugăm ca cei care au acceptat viața singură de dragul 
Împărăției lui Dumnezeu să rămână mereu fideli promisiunii 
lor. R.

- Ne rugăm ca duhul reconcilierii dintre Sfântul Ponțian și sfântul 
Hipolit, martirizați împreună în Sardinia, să îi ajute pe cei aflați 
în conflicte pentru ca să rămână mereu uniți în Cristos. R.

- Ne rugăm și pentru toți credincioși noștri răposați, ca rugăciunile 
noastre să le aducă alinarea sufletească. R.

Tată din ceruri, primește te rugăm recunoștința noastră și 
cinstea pe care ți-o aducem din iubire față de toate harurile pe 
care ni le dai. Prin Cristos Domnul Nostru. Amin
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Sâmbătă, 14 august 2021

Săptămâna a 19-a de peste an
Sf. Maximilian Kolbe, pr. m. **

Fraților preaiubiți, în textul evangheliei de astăzi am văzut cum 
Isus a primit copii cu iubire. Să îl rugăm astăzi să ne de-a harul 
ca și noi să le arătăm mereu același respect spunând împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm ca protecția spirituală, emoțională și fizică a vieți 
copiilor să fie scopul fiecărui cetățean din societate. R.

- Ne rugăm ca curajul și sfințenia sfântului Maximilian Kolbe, 
care a suferit oroarea nazistă a lagărului de concentrare, să îi 
inspire pe toți cei care se află sub patronajul său. R.

- Ne rugăm ca credința și jertfa sfântului Maximilian Kolbe să 
dobândească pentru creștini persecutați ai timpului nostru harul 
de a rămâne mereu aproape de Cristos, mai ales din Nigeria, 
unde zi de zi 17 creștini sunt martirizați. R.

- Ne rugăm ca curajul sfântului Maximilian Kolbe de a-și da viața 
pentru aproapele lui, să fie o adevărată sursă de curaj pentru noi 
toți. R.

- Ne rugăm ca toți răposați noștri, să aibă parte de iertare prin 
intermediul rugăciunilor noastre. R.

Doamne Dumnezeul nostru, în necazul și necesitățile noastre 
mereu venim la tine, pentru a ne căuta refugiu în tine. Te rugăm să 
ne dai harul de a ne baza mereu pe sfatul tău plin de înțelepciune. 
Prin Cristos Domnul Nostru. Amin
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