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Duminică, 15 august 2021

Săptămâna a 20-a de peste an
Sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului

Fraților preaiubiți, această solemnitate a Adormirii preasfintei 
Fecioare Maria este cea mai importantă sărbătoarea în cinstea ei, 
fiindcă se celebrează împărtășirea ei completă la învierea Fiului ei 
Isus. Să spunem împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Maria prin înălțarea ei a devenit începutul și imaginea Bisericii. 
Ne rugăm ca Biserica, poporul pelerin al lui Dumnezeu, să de-a 
mărturie de Isus, pentru ca El să fie cunoscut și iubit de întreaga 
lume. R.

- Maria este cinstită ca Mamă a lui Dumnezeu. Ne rugăm ca 
maternitatea ei să îmbrățișeze Biserica și întreaga omenire, cu 
blândețe, curaj și fraternitate. R.

- Maria este mama lui Isus și soția lui Iosif. Ne rugăm ca familiile 
să găsească în iubirea lor inspirație, răbdare în depășirea 
greutăților, și înțelepciune în deciziile grele cu care trebuie să 
se confrunte. R.

- Maria este ajutorul creștinilor. Ne rugăm ca creștini care au parte 
de suferințe, sau interzicerea libertății religioase ori ridiculizarea 
pentru credința lor, să stea fermi cu Isus știind că nimic nu poate 
pătrunde între ei și iubirea sa. R.

- Maria este vindecătoarea bolnavilor. Ne rugăm pentru 
vindecarea celor bolnavi, alinarea celor muribunzi, pacea minții 
celor tulburați și ușurarea celor aflați în crize financiare. R.

- Maria este femeia ce strălucește în gloria lui Dumnezeu. Ne 
rugăm ca ea să îi primească pe copii plecați în bucuria casei 
cerești a Tatălui unde nu mai există durere, lacrimi sau jale. R.

Dumnezeule atotputernic, tu ai ales-o pe Maria să fie mama 
Fiului tău, și i-ai dat frumusețea harului tău. Prin integritatea 
vieții ei și gloria ei ca Regină a noastră te rugăm să ne întărești 
credința și să ne umpli cu iubirea ta. Prin Cristos Domnul nostru. 
Amin.
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Luni, 16 august 2021

Săptămâna a 20-a de peste an
Ss. Ştefan, rege *; Rochus, pelerin

Fraților preaiubiți, să cauți perfecțiunea e o sarcină cu adevărat 
descurajantă, însă Isus ne cheamă astăzi pe fiecare dintre noi să 
mergem alături de el în creșterea spre perfecțiunea Tatălui. Să 
spunem împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm ca Biserica, prin harul lui Dumnezeu, să continue să 
crească ca Mireasă strălucitoare a lui Cristos. R.

- Ne rugăm ca fiecare creștin să caute binele și nu răul, și să se 
dedice creșterii în virtute, urmând calea lui Isus Cristos. R.

- Ne rugăm ca cei care sunt prinși în cursa după avere să realizeze 
cât de fragile sunt acele daruri, și să caute comoara din ceruri 
care este Isus Cristos. R.

- Ne rugăm ca cei care refuză să asculte înțelepciunea oamenilor 
buni, ci caută mai degrabă să se închine zeilor falși a 
materialismului, lăcomiei, poftei și a puterii, să fie conduși de 
Duhul Sfânt spre căutarea adevărului. R.

- Ne rugăm ca sfințenia vieții sfântului Ștefan și înțelepciunea sa 
să mijlocească pentru cei care se află sub patronajul său un râu 
de haruri. R.

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

Amintește-ți, Doamne Dumnezeul nostru de noi toți și de 
iubirea pe care o porți față de poporul tău. Te rugăm cu inimi 
smerite să ne păstrezi mereu aproape de tine și să ne îndrumi cu 
Duhul tău cel Sfânt. 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, 17 august 2021

Săptămâna a 20-a de peste an
Ss. Miron, pr. m.; Eusebiu, pp.; Beatrice, călug.

Fraților preaiubiți, Isus ne-a avertizat în textul evangheliei 
de astăzi de pericolul bogăției, adică acela de a ne distrage de 
adevăratul scop în viață. Să spunem împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm ca Biserica să nu devină distrată de bogăție ci să își 
folosească mereu resursele spre binele celor săraci și nevoiași. 
R.

- Ne rugăm ca cei care sunt bogați să descopere importanța 
dreptății și astfel să ajungă la cei săraci în toate necesitățile lor. 
R.

- Ne rugăm ca cei care și-au sacrificat bunurile materiale pentru 
a-l urma pe Cristos, să aibă o inimă veselă în căutarea Împărăției 
lui Dumnezeu. R.

- Ne rugăm ca cei care au parte de dificultăți în viață să audă 
vocea lui Dumnezeu, după cum a făcut și Ghedeon – Pace, nu 
vă temeți. R.

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

Dumnezeule veșnic, te rugăm să reverși pacea ta asupra 
poporului tău, pentru ca astfel cei care poartă numele de creștin 
să devină un adevărat instrument al păcii tale pentru întreaga 
lume. Prin Cristos Domnul Nostru. Amin.
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Miercuri, 18 august 2021

Săptămâna a 20-a de peste an
Fer. Paula Montaldi, fc.

Fraților preaiubiți, Isus ne-a învățat astăzi adevăratul spirit al 
generozității, și ne-a ajutat să ne eliberăm de sentimentul geloziei. 
Cu inimi libere să spunem cu toți împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm ca noi să nu simțim niciodată gelozia atunci când 
lucruri bune se întâmplă celor din jur, ci mai degrabă să ne 
bucurăm cu cei care se bucură. R.

- Ne rugăm ca noi să fim mereu generoși în iubirea și respectul pe 
care îl oferim celor din jur. R.

- Ne rugăm ca profeția lui Iotam să fie auzită în întreaga lume, 
pentru ca cei chemați la conducere să își accepte cu umilință 
responsabilitatea lor și să acționeze cu integritate. R.

- Ne rugăm ca noi să respectăm mai mult experiența vieții celor 
tineri din societate și să luăm mai mult aminte la speranțele și 
entuziasmul lor. R.

- Ne rugăm ca cei bolnavi și muribunzi să aibă parte de brațele 
pline de iubire ale lui Dumnezeu. R.

- Ne rugăm ca toți răposați noștri, să fie conduși pe pășunile 
cerului de preasfânta noastră mamă, Maria. R.

Dumnezeule tu care ești păstorul nostru ceresc, veghează te 
rugăm asupra Bisericii tale și dă-ne harul ca toți să ajungem să 
locuim în casa ta cerească. Prin Cristos Domnul Nostru. Amin
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Joi, 19 august 2021

Săptămâna a 20-a de peste an
Ss. Ioan Eudes, pr. *; Sixt al III-lea, pp.

Fraților preaiubiți, invitația generoasă pe care Dumnezeu ne-o 
adresează fiecăruia dintre noi, de a veni și de a lua parte la masa 
Fiului său este un semn că Dumnezeu dorește ca toți oameni să fie 
părtași la banchetul său ceresc. Să spunem împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm ca noi să celebrăm această masă Euharistică împreună, 
nerăbdători pentru acea zi în care toți creștini vor împărți aceiași 
masă a Domnului din ceruri. R.

- Ne rugăm ca noi să ne pregătim pentru banchetul ceresc prin 
a ne îmbrăca cu haina mântuirii, care e croită din virtutea 
compasiunii, a blândeții, a răbdării, umilinței și a iubirii. R.

- Ne rugăm ca noi să fim eliberați de promisiuni deșarte și 
periculoase, după cum a făcut și Iefte, și ca cei care devin 
victimele nebuniei celorlalți să își mențină integritatea după 
cum a făcut și fiica sa. R.

- Ne rugăm ca devoțiunea sfântului Ioan Eudes față de preasfânta 
inimă a lui Isus să continue să hrănească viața spirituală a 
creștinilor. R.

- Ne rugăm ca ziua mondială a umanității să ne ajute să înțelegem 
că toate popoarele pământului trebuie să lucreze împreună. R.

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

Doamne Dumnezeul nostru, dă-ne te rugăm harul de a face 
mereu voința ta fără a socoti costurile ci doar să conștientizăm 
faptul că puterea ta ne este de ajuns. Prin Cristos Domnul nostru. 
Amin 
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Vineri, 20 august 2021

Săptămâna a 20-a de peste an
Ss. Bernard, abate, înv. **; Samuel, profet

Fraților preaiubiți, porunca iubirii lui Cristos față de Dumnezeu 
și față de aproapele, pe care am primit-o în textul evangheliei de 
astăzi este baza vieții noastre creștine. Să spunem împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm ca creștinii, mai presus de orice, să fie cunoscuți 
pentru iubirea lor față de Dumnezeu și față de aproapele, mai 
ales față de cei săraci. R.

- Ne rugăm ca frumusețea relației dintre Naomi și nora ei Ruth să 
ne inspire pe toți în a ne înțelege cu rudele noastre. R.

- Ne rugăm ca cuvintele de încredere și afecțiune rostite de Ruth 
lui Naomi să răsune în inimile tuturor familiilor, pentru ca în 
viață și în moarte să fie mereu împreună. R.

- Ne rugăm ca rugăciunile sfântului Bernard să dobândească 
ajutorul lui Dumnezeu pentru toate minusurile vieții de zi cu 
zi. R.

- Ne rugăm ca toți cei care se află sub patronajul sfântului Bernard, 
să fie asistați de rugăciunile sale și de bogăția scrierilor lui. R.

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

Doamne Dumnezeul nostru, ascultă strigătul celor săraci, 
ajută-i pe toți cei aflați în primejdie, și revarsă asupra lor belșugul 
harurilor tale, pentru ca ei să îți poată aduce cinste și mulțumire. 
Prin Cristos Domnul Nostru. Amin
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Sâmbătă, 21 august 2021

Săptămâna a 20-a de peste an
Sf. Pius al X-lea, pp. **

Fraților preaiubiți, astăzi am încheiat istoria lui Ruth prin acea 
lecție minunată a iubirii de familie și a devoțiunii față de cei dragi 
nouă. Să spunem împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm ca protecția pe care Boaz a oferit-o lui Ruth să fie o 
adevărată inspirație pentru soți de astăzi, pentru ca iubirea să 
abunde în relația cu soțiile lor. R.

- Ne rugăm ca copii nou născuți să fie din plin binecuvântați după 
cum a fost și copilul lui Boaz și a lui Ruth, care a fost profund 
iubit de părinții și bunica lui. R.

- Ne rugăm ca cei care învață în numele lui Isus să dorească să 
practice ceea ce învață. R.

- Ne rugăm ca noi să fim mai conștienți și înțelegători față de 
speranțele și necesitățile tinerilor de astăzi. R.

- Ne rugăm ca sfântul Pius al X-lea să mijlocească pentru creștini 
harul primirii cât mai frecvente a preasfintei Euharistii, mai ales 
celor care din cauza acestei pandemii, s-au îndepărtat sau nu au 
mai reușit să participe. R.

- Ne rugăm și pentru toți credincioși noștri răposați, ca bunul 
Dumnezeu să le ierte pedeapsa meritată pentru păcatele lor. R.

Dumnezeule atotputernic și veșnic, îndrumă-i te rugăm pe 
cei care sunt conducători popoarelor, și fă ca ei să aibă grijă ca 
dreptatea ta să fie prezentă pretutindeni. Prin Cristos Domnul 
nostru. Amin
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