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Duminică, 29 august 2021

Săptămâna a 22-a de peste an
Martiriul Sf. Ioan Botezătorul; Sf. Sabina, m.

Fraților preaiubiți, urmând invitația sfântului părinte papa 
Francisc să ne alăturăm și noi comunității creștine din toată 
lumea, pentru a marca acest timp al creației care va culmina 
cu sărbătoarea sfântului Francisc din Octombrie. Să spunem 
împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm pentru papa Francisc și pentru lideri comunităților 
creștine din întreaga lume, ca în unire cu ei să avem grijă de 
casa noastră comună pământul. R.

- Ne rugăm ca noi să avem un respect mult mai mare față de 
pământ, râuri, lacuri, mări și păduri. R.

- Ne rugăm pentru o înțelegere mai mare a legăturii dintre 
necesitățile creației și necesitățile celor săraci, ca noi să putem 
vedea suferințele lor mai ales acum când creația e atât de 
neglijată și abuzată. R.

- Ne rugăm pentru poporul afgan și pentru celelalte popoare care 
au avut parte de mari suferințe, ca bunul Dumnezeu să le audă 
strigătul de durere. R.

- Ne rugăm pentru setea de pace și siguranță, ca lideri politici să 
accepte și să răspundă la responsabilitățile lor de a elimina toate 
armele letale și rele. R.

- Ne rugăm pentru toți cei care au murit din cauza dezastrelor 
naturale aduse de schimbările climatice, ca ei să fie primiți în 
patria cerească alături de Dumnezeu. R.

Milostive Dumnezeule, tu care ne iubești atât de mult, te 
rugăm să asculți toate aceste rugăciuni ale noastre și să privești 
spre necesitățile lumii acesteia, dându-ne astfel și un duh cât mai 
liniștit. Prin Cristos Domnul nostru. Amin
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Luni, 30 august 2021

Săptămâna a 22-a de peste an
Sf. Felix, m.

Fraților preaiubiți, astăzi am început să citim din evanghelia 
după sfântul Luca, mai exact din acel moment în care Isus și-a 
început slujirea sa de predicare din cetatea sa natală Nazaret. Să 
spunem împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm ca vestea cea bună, proclamată mai întâi de Isus în 
Nazaret, să fie vestită tuturor popoarelor, pentru ca astfel pacea 
lui Dumnezeu să domnească pretutindeni. R.

- Ne rugăm ca săraci să fie hrăniți cu pâinea cea de toate zilele și 
cu vestea cea bună a iubirii infinite a lui Dumnezeu. R.

- Ne rugăm ca cei care sunt în captivitate să fie tratați cu un 
asemenea respect încât să poată avea libertatea inimii. R.

- Ne rugăm ca națiunile pământului să lucreze împreună pentru 
încetarea practicilor crude împotriva tuturor victimelor și să 
lucreze neîncetat pentru găsirea celor pierduți. R.

- Ne rugăm ca credincioși noștri răposați să fie făcuți părtași în 
ceruri de învierea lui Isus pentru ca astfel să rămână mereu cu 
Domnul. R.

Doamne, în legea ta a iubirii noi am găsit o înțelepciune infinită. 
Te rugăm să ne ajuți să proclamăm iubirea ta prin onestitatea 
cuvintelor noastre și prin bunătatea faptelor noastre. 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, 31 august 2021

Săptămâna a 22-a de peste an
Ss. Raimund Nonnatus, călug.; Nicodim; Iosif din 

Arimateea
Fraților preaiubiți, să aducem acum cinstea cuvenită lui Isus 

Cristos, care este Sfântul lui Dumnezeu, după cum a mărturisit 
acel demon exorcizat din evanghelia de astăzi, iar prin rugăciunile 
noastre să ne exprimăm credința în el spunând împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm ca cei care sunt tulburați în duh să îl întâlnească pe 
Isus Cristos prin rugăciunile și iubirea celor din jur. R.

- Ne rugăm ca noi să ne dezvoltăm conștiința cu grijă și cu 
ajutorul Bisericii pentru ca astfel să stăm liniștiți înaintea lui 
Dumnezeu. R.

- Ne rugăm ca noi să trăim ca copii ai luminii și a zilei, și astfel 
să ne încurajăm unul pe altul. R.

- Ne rugăm ca oameni care au parte de anxietăți din cauza 
pandemiei să găsească prin bunătatea prietenilor și a celor din 
jur, curajul de trăi în speranță. R.

- Ne rugăm ca sfântul Iosif din Arimateea și Nicodim, să 
fie un adevărat model pentru cei care pregătesc și conduc 
înmormântările și care se află sub patronajul lor. R.

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

Veșnice Dumnezeule, tu ești bun și plin de milostivire, ușor la 
mânie și infinit în iubire. Privește te rugăm cu milă asupra celor 
care suferă și alină-le durerile. Prin Cristos Domnul nostru. Amin
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Miercuri, 1 septembrie 2021

Săptămâna a 22-a de peste an
Ss. Egidiu, abate; Iosua

Fraților preaiubiți, să ne alăturăm și noi tuturor creștinilor 
din lume, care astăzi comemorează Ziua Mondială de rugăciune 
pentru Ocrotirea Creației. Să spunem și noi împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm ca invitația papei Francisc de a ne lua în serios 
responsabilitatea față de ocrotirea creației să ne atingă inimile 
și să ne cheme la convertirea de a munci împreună. R.

- Ne rugăm ca legătura inseparabilă dintre cei săraci și neglijarea 
mediului înconjurător să determine guvernele lumii și cetățeni 
să lucreze împreună pentru binele comun. R.

- Ne rugăm ca vindecarea soacrei lui Petru de către Isus să ne 
reveleze tuturor importanța prieteniei și bunătății sale. R.

- Ne rugăm ca cei din familiile noastre care sunt bolnavi să 
primească ajutorul nostru și să li se ofere darul vindecării. R.

- Ne rugăm ca cei care sunt noi credinței creștine să o îmbrățișeze 
și să o trăiască cu aceiași sinceritate și energie după cum au 
făcut și oameni din Colose din timpul lui Paul. R.

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

Doamne Dumnezeul nostru, tu ești ajutorul și apărătorul 
nostru. Te rugăm cu inimi pline încrede față de numele tău cel 
sfânt să ne aperi în această zi de toate pericolele care ne pasc la 
orice pas. Prin Cristos Domnul nostru. Amin
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Joi, 2 septembrie 2021

Săptămâna a 22-a de peste an
Fer. Ingrid, călug.

Fraților preaiubiți, răspunsul plin de încredere pe care Petru 
l-a dat lui Isus în evanghelia de astăzi, la lac după acea pescuire 
minunată este un adevărat model de rugăciune și pentru noi. Să 
spunem împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm ca toți cei care au părăsit absolut totul pentru a-l urma 
pe Cristos să rămână credincioși, bucuroși și plini de încredere. 
R.

- Ne rugăm ca noi să învățăm să ascultăm de voința lui Dumnezeu 
chiar și atunci când, asemenea lui Petru, nu putem înțelege 
posibilitatea de succes. R.

- Ne rugăm ca în acest timp al creației, să avem mai multă grijă 
de lacuri și apele râurilor, dar mai ales să promovăm și celorlalți 
grija față de tot ce ne înconjoară. R.

- Ne rugăm ca noi toți să fim asemenea oamenilor din Colose și 
să creștem în înțelepciune și cunoaștere pentru ca astfel să dăm 
lui Dumnezeu recunoștința cuvenită. R.

- Ne rugăm ca numărul tot mai mare de oameni și copii care se 
îmbolnăvesc de Covid să aibă parte de vindecare atât acum cât 
și în viitor. R.

- Ne rugăm ca toți răposați noștri să fie conduși în ceruri de 
preasfânta Fecioară Maria. R.

Doamne Dumnezeul nostru, întreaga creație îți aparține numai 
ție și ne-a fost încredințată nouă cu încredere nespusă. Te rugăm 
să ne dai harul de a avea grijă de mediul înconjurător pentru ca 
generațiile viitoare să aibă parte de aceleași beneficii ca și noi. 
Prin Cristos Domnul nostru. Amin
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Vineri, 3 septembrie 2021

Săptămâna a 22-a de peste an
Sf. Grigore cel Mare, pp. înv. **

Fraților preaiubiți, plin de speranță și de încredere să aducem 
acum în fața lui Dumnezeu toate rugăciunile noastre știind că el ni 
le va asculta și ni le va împlini. Să spunem împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm ca noi să fim slujitori celor din jurul nostru pentru ca 
astfel să putem da mărturie de vocația noastră creștină. R.

- Ne rugăm ca noi să acționăm cu conștiință clară, căutând să 
facem binele și să evităm răul. R.

- Ne rugăm ca noi să fim energici și creativi în modelarea viitorului 
nostru în credință, cu încrede și prin caritate. R.

- Ne rugăm ca noi să aducem mereu recunoștința cuvenită lui 
Dumnezeu pentru hrana de toate zilele de care avem parte de pe 
mâna sa creatoare. R.

- Ne rugăm ca viața sfântului papă Grigore cel mare să ne inspire 
astăzi în ospitalitatea de zi cu zi a celor săraci, de apreciere 
a frumuseții sfintei Liturghii, și de a avea un spirit cât mai 
misionar. R.

- Ne rugăm ca toți răposați noștri să fie primiți cât mai repede la 
banchetul din ceruri. R.

Doamne Dumnezeul nostru, la această masă Euharistică ne 
punem viețile înaintea ta încă o dată. Fă te rugăm ca dreptatea 
ta să se reverse din nou asupra lumii în care trăim asemenea unei 
luminii. Prin Cristos Domnul Nostru. Amin
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Sâmbătă, 4 septembrie 2021

Săptămâna a 22-a de peste an
Ss. Rozalia, fc.; Moise, profet

Fraților preaiubiți, Isus ne-a chemat astăzi pe toți la onestitate 
și la a nu judeca acțiunile și faptele celor din jurul nostru fără a 
cunoaște pe deplin toate aspectele. Să spunem împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm ca cei înfometați să nu fie criticați niciodată pentru 
situația lor, ci să fie tratați cu dreptate și respect. R.

- Ne rugăm ca opera Bisericii de îngrijire a celor înfometați și a 
celor aflați în diferite nevoii să fie susținută de noi toți. R.

- Ne rugăm ca noi să apreciem că nimeni din Biserică nu este 
un străin sau un dușman ci toți suntem frați și surori în Cristos 
Isus. R.

- Ne rugăm ca noi să putem apărea în fața Domnului, sfinți, curați 
și fără vină, prin jertfa lui Cristos. R.

- Ne rugăm ca cei care ne guvernează țara să fie îndrumați de 
Duhul Sfânt în toate eforturile lor de îngrijire a oamenilor în 
timpul acestei pandemii. R.

- Ne rugăm și pentru toți credincioși noștri răposați, ca prin jertfa 
lui Isus să aibă parte de iertarea tuturor păcatelor pentru ca astfel 
să poată ajunge odată în ceruri. R.

Dumnezeule Tatăl și Regele nostru, tu ne-ai ales să fim poporul 
tău. Te rugăm să ne ajuți să rămânem fideli ție și unul altuia. Prin 
Cristos Domnul Nostru. Amin



Pr. Mihail-Andrei Iacob
www.paxvobis.ro


