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Duminică, 12 septembrie 2021
Săptămâna a 24-a de peste an

Preasfântul Nume al Mariei

Fraților preaiubiți, astăzi, sfântul părinte papa Francisc va 
celebra încheierea Congresului Euharistic Internațional de la 
Budapesta din Ungaria. Să ne alăturăm și noi lor în rugăciune 
spunând împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm ca papa Francisc, prin celebrarea Euharistiei să 
afirme credința noastră în Jertfa și Sacramentul lui Isus, pentru 
ca Biserica să poată crește în sfințenie. R.

- Ne rugăm ca fiecare dintre noi să își reînnoiască angajamentul 
de a avea grijă de copii, tineri, și persoanele vulnerabile. R.

- Ne rugăm pentru copii și tineri aflați în pericolul posibilității de 
a fi răpiți sau prinși în traficul uman, ca prin rugăciunile noastre 
să fie apărați de orice pericol. R.

- Ne rugăm pentru toate intențiile pe care le ținem în adâncul 
inimilor noastre. R.

- Ne rugăm și pentru toți răposați noștri care și-au pus speranța 
în Isus Cristos, ca viața veșnică să fie a lor pentru totdeauna. R.

Doamne Dumnezeul nostru, tu ești nespus de milostiv și 
îndurător pentru că asculți mereu strigăte-le noastre de durere și 
nevoie. Te rugăm nespus ca cu aceiași compasiune și milostivire să 
aperi mereu inimile noastre simple. Prin Cristos Domnul nostru. 
Amin
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Luni, 13 septembrie 2021

Săptămâna a 24-a de peste an
Sf. Ioan Gură de Aur, ep. înv. **

Fraților preaiubiți, Isus s-a minunat astăzi că a găsit o credință 
atât de puternică în centurionul Roman a cărui fiu era pe moarte. 
Să ne rugăm ca credința noastră să devină la fel de profundă. Să 
spunem împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm ca papa Francisc, care astăzi începe o vizită pastorală 
în Slovacia, să întărească vocația preoților de acolo pentru a fi 
adevărați slujitori ai lui Isus și al poporului său. R.

- Ne rugăm ca întâlnirea papei Francisc cu lideri civili din 
Slovacia să le arate respectul Bisericii pentru vocația lor la 
conducere în societate, pentru ca astfel să aibă grijă de cei 
săraci și nevoiași. R.

- Ne rugăm ca noi să ne bucurăm ori de câte ori vedem credința 
prezentă în viețile oamenilor, știind că Duhul lui Dumnezeu îl 
face pe Dumnezeu prezent pretutindeni. R.

- Ne rugăm ca noi să ne putem ruga mereu fără pic de mânie sau 
resentimente față de ceilalți. R.

- Ne rugăm ca învățăturile și duhul de rugăciune al sfântului Ioan 
Gură de Aur să fie un ghid sigur pentru Biserica. R.

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

Milostive Dumnezeule, prin jertfa acestei Euharistii noi ne 
oferim ție pentru că suntem cu totul ai tăi. 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, 14 septembrie 2021

Săptămâna a 24-a de peste an
ÎNĂLŢAREA SFINTEI CRUCI

Fraților preaiubiți, astăzi sărbătorim cu bucurie puterea crucii 
lui Cristos prin care el ne-a arătat dovada clară a iubirii sale față 
de întreaga omenire. Să spunem împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm ca întâlnirea papei Francisc cu comunitatea rromă, 
adesea numiți și ca țigani, să afirme rolul lor în Biserică și 
societate și astfel să se elimine toate discriminările din viața 
lor. R.

- Ne rugăm ca Biserica să îl predice pe Cristos răstignit și să 
arate lumii că iubirea nu are sfârșit. R.

- Ne rugăm ca cei care duc crucea suferințelor acestui timp, mai 
ales cei afectați de Covid, să privească la Cristos cu o mai mare 
speranță. R.

- Ne rugăm și pentru episcopul emerit Petru, ca el să primească 
harul unei inimi plină de pace, o sănătate tot mai bună, și 
compania permanentă a prietenilor buni. R.

- Ne rugăm și pentru toate comunitățile care se află sub 
Patronajul Înălțării Sfintei Cruci, ca ele să fie ferme în credință 
și generoasei în iubire. R.

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

Isuse Cristoase, Fiul Dumnezeului cel preaînalt, ascultă cu 
bunătate cinstea și lauda pe care noi ți-o aducem astăzi pentru 
sfânta ta Cruce prin care ai răscumpărat lumea. Tu care viețuiești 
și domnești în toți veci vecilor. Amin.
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Miercuri, 15 septembrie 2021
Săptămâna a 24-a de peste an

Sfânta Fecioară Maria Îndurerată **

Fraților preaiubiți, după cum ieri am celebrat triumful crucii 
lui Cristos, astăzi urmează să aducem cinste mamei sale care a 
stat cu credință și curaj alături de el la picioarele crucii sale. Să 
spunem împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm ca viața și sfințenia Mariei, mama îndurării, să fie un 
semn de speranță pentru toți creștini, și ca curajul ei să ne învețe 
să continuăm să ne rugăm și să muncim pentru unitate. R.

- Ne rugăm ca cei care stau alături de cei care suferă, mai ales cei 
afectați de pandemie, să o facă cu iubire, oferind susținerea și 
încurajarea Domnului. R.

- Ne rugăm ca părinți care sunt neliniști pentru copii lor, mai ales 
în momentele în care îi văd suferind, să fie fermi în credință și 
siguri de iubirea lor. R.

- Ne rugăm ca mamele care au parte de dureri din cauza diferitelor 
probleme, să găsească în Fecioara Maria, o mamă blândă care 
mereu are grijă de ei. R.

- Ne rugăm ca cei care se află sub patronajul sfintei Fecioare 
Maria, Îndurerată, să de-a dovadă de comunitate de credință și 
iubire pentru întreaga lume. R.

- Ne rugăm ca toți răposați noștri să fie iertați de păcate și prin 
mila lui Dumnezeu să se odihnească în pace. R.

Milostive Dumnezeule, te rugăm să ne dai harul ca tu să fii o 
adevărată stâncă de refugiu pentru noi și o cetate întărită pentru 
ca astfel să înfruntăm dificultățile vieții. Prin Cristos Domnul 
nostru. Amin
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Joi, 16 septembrie 2021

Săptămâna a 24-a de peste an
Ss. Corneliu, pp. m. şi Ciprian, ep. m. **

Fraților preaiubiți, iubirea extravaganta a femeii din evanghelie 
ne învață că mereu trebuie să îl avem pe Cristos în centrul vieții 
noastre și să îl iubim din toată inima noastră. Să spunem împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm ca papa Francisc să aibă parte de o zi bună de odihnă 
acum la încheierea vizitei sale pastorale în Ungaria și Slovacia. 
R.

- Ne rugăm ca în Biserică să existe fidelitate față de învățăturile 
apostolilor pentru ca toți să își poată aprofunda credința în Isus 
Cristos. R. 

- Ne rugăm pentru o iubire a lui Dumnezeu plină de minuni și 
cinste. R.

- Ne rugăm pentru cei care nu au parte de iubire sau prea puțină 
în viețile lor, ca femeia din evanghelie să le de-a speranță. R.

- Ne rugăm pentru cei a cărui trecut este împovărat de păcat, ca 
ungerea picioarelor lui Isus de femeia păcătoasă, să îi conducă 
la cunoașterea milostivirii lui Isus. R.

- Ne rugăm ca prietenia și slujirea papei Corneliu și a episcopului 
Ciprian, să fie o încurajare pentru cei aflați în funcții de 
conducere în Biserică. R.

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

Doamne Dumnezeul nostru, iubirea ta nu are nici un sfârșit. Te 
rugăm să ne dai harul de a fi tot mai statornici față de iubirea ta. 
Prin Cristos Domnul nostru. Amin.



10
Vineri, 17 septembrie 2021

Săptămâna a 24-a de peste an
Sf. Robert Bellarmin, ep. înv. *

Fraților preaiubiți, credința femeii din textul evangheliei de 
astăzi ne arată cum trebuie să fim generoși în slujirea lui Cristos. 
Să spunem împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm ca noi să avem un spirit al generozității, pentru ca 
prin rugăciunile noastre să putem îmbrățișa nevoile tuturor și să 
îl ducem pe Dumnezeu cu credință. R.

- Ne rugăm ca noi să fim deschiși veștii bune a lui Isus, asemenea 
femeii din evanghelie, pentru ca astfel să rămână centrul vieții 
noastre. R.

- Ne rugăm ca noi să avem un simț mai profund al dreptății și 
generozității. R.

- Ne rugăm ca, catehumeni din lume, care se pregătesc pentru 
botezul lor, să primească ajutor prin mijlocirea patronului lor 
ceresc, sfântul Robert Bellarmin. R.

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

Doamne Dumnezeul nostru, prin marea ta iubire tu ai mântuit 
poporul tău și ai permis adevărul cuvântului tău să fie cunoscut 
pretutindeni. Te rugăm să ne dai harul ca mereu să rămânem 
fideli ție. Prin Cristos Domnul nostru. Amin
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Sâmbătă, 17 septembrie 2021
Săptămâna a 24-a de peste an

Sf. Iosif din Copertino, pr.

Fraților preaiubiți, voința lui Dumnezeu e aceea ca cuvântul 
său să fie rodnic în viețile și inimile tuturor celor care îl aud. Să 
spunem împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm ca cei care au auzit cuvântul însă au dificultăți în a-i 
răspunde cu toată inima, să primească ajutor din partea Duhului 
Sfânt pentru a-l accepta și înțelege. R.

- Ne rugăm ca eforturile oamenilor de bunăvoință de a asigura 
pacea în Țara Sfântă să fie binecuvântați cu succes pentru ca 
nedreptatea să ofere cale dreptății și armoniei. R.

- Ne rugăm ca tot mai multe eforturi să fie făcute de națiunile 
libere ale lumii pentru a asigura un viitor sigur și bun pentru cei 
aflați în nevoie. R.

- Ne rugăm ca cei care au cerut ajutorul rugăciunilor noastre, să 
primească ajutorul și alinarea Duhului Sfânt. R.

- Ne rugăm ca toți răposați noștri să fie iertați de păcate și prin 
mila lui Dumnezeu să se odihnească în pace. R.

Veșnice Dumnezeule, când umblăm în lumina ta nu ne temem 
de nici un rău datorită jertfei Fiului tău preaiubit. Te rugăm să ne 
dai harul ca iubirea și adevărul să cucerească ura și minciunile. 
Prin Cristos Domnul nostru. Amin.
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