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Duminică, 19 septembrie 2021
Săptămâna a 25-a de peste an

Sf. Ianuariu, ep. m.

Fraților preaiubiți, Isus ne-a invitat astăzi să lucrăm pentru el 
ca slujitori ai celor aflați în nevoie dar mai ales prin a-i primi cum 
se cuvine pe cei mai mici în numele său. Să spunem împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm pentru papa Francisc, ca el să continue să îndrume 
Biserica cu umilință și blândețe, să ne arate cum să fim slujitori. 
R.

- Ne rugăm pentru înțelepciune pentru lideri lumi, o înțelepciune 
curată, pașnică, blândă și considerentă, plină de compasiune și 
înclinată spre a face binele. R.

- Ne rugăm pentru acele locuri din lume care au parte de un pământ 
slab, ca în acest timp al Creației, cei cu abilități și experiență să 
împărtășească cunoștințele lor iar pământurile să devină cât mai 
sustenabile. R.

- Ne rugăm și pentru cuplurile căsătorite, ca și ei să aprecieze că 
sunt unul pentru celălalt și pentru copii lor, martori ai mântuirii 
la care sunt făcuți părtași prin sacramentul căsătoriei. R.

- Ne rugăm și pentru toate intențiile noastre personale, pe care le 
păstrăm în adâncul inimii noastre. R.

- Ne rugăm și pentru toți cei care au murit de Covid, ca și ei să 
aibă parte de bucurie în casa cerească. R.

Doamne Dumnezeul nostru te rugăm nespus să ne mântuiești 
prin numele tău, să ne auzi rugăciunile, să ne asculți cuvintele, 
să ne susții viețile dar mai ales să primești cinstea pe care noi ți-o 
aducem. Prin Cristos Domnul nostru. Amin
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Luni, 20 septembrie 2021

Săptămâna a 25-a de peste an
Ss. Martiri din Coreea **

Fraților preaiubiți, Cuvântul lui Dumnezeu ne-a chemat ca și 
noi să dăm dovadă de o adevărată bunătate față de ceilalți dar 
mai ales pentru a trăi în pace cu ei. Să spunem împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm ca Duhul Sfânt să strălucească asupra noastră prin 
toate acțiunile și cuvintele noastre, pentru ca astfel să aducem 
pacea celorlalți. R.

- Ne rugăm ca lideri națiunile să acorde cetățenilor lor libertatea 
religioasă după cum a făcut Cirus în timpurile de demult și 
pentru ca toți să îl poată sluji pe Dumnezeu. R.

- Ne rugăm ca toți cei care au contribuit la construirea acestei 
bisericii, prin faptă sau donații, și ca cei care o întrețin, să fie 
răsplătiți pentru slujirea și generozitatea lor. R.

- Ne rugăm ca credincioși laici ai Bisericii din Coreea, al cărui 
martiriu îl comemorăm astăzi, să se bucure în duh de cei care 
au pus bazele creștinismului în țara lor prin oferirea vieții ca 
jertfă nobilă. R.

- Ne rugăm ca unitatea să ajungă în peninsula coreeană, 
drepturile umane și libertatea religioasă să fie accesibile tuturor 
coreenilor, dar mai ales protecția de armele nucleare. R.

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

Milostive Dumnezeule, ajută-ne te rugăm să acționăm cu 
dreptate, să rostim mereu adevărul din inimă dar mai ales să 
păstrăm alianța ta. 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, 21 septembrie 2021

SF. MATEI, ap. şi ev.
Sf. Iona, profet

Fraților preaiubiți, generozitatea sfântului apostol Matei, 
pe care îl sărbătorim astăzi, în urmarea lui Isus iar apoi în 
scrierea veștii cele bune a devenit o adevărată sursă bogată de 
binecuvântări de-a lungul timpului. Să spunem împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm ca evanghelia lui Isus Cristos să fie proclamată de 
Biserică ca sursă de viață nouă, și ca niciodată să nu fie folosită 
ca mijloc de oprimare sau de intimidare a oamenilor. R.

- Ne rugăm ca cei care îl cinstesc pe sfântul Matei ca patron al 
lor, să își poată îndeplini datoriile cu onestitate și corectitudine. 
R.

- Ne rugăm ca fiecare dintre noi să aprecieze împărtășirea harului 
ce ne-a fost încredințată de Isus Cristos, pentru ca împreună să 
putem construi Biserica în sfințenie și caritate. R.

- Ne rugăm ca teritoriul unde Isus l-a chemat pe Matei să fie 
reînnoit cu un angajament de pace, acum când celebrăm și ziua 
internațională a păcii. R.

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

Atotputernice Dumnezeule, cu prietenia glorioasă a apostolilor 
îți aducem acum cinstea cuvenită. Te rugăm ca prin mijlocirea 
sfântului apostol Matei să ne asculți toate aceste rugăciuni ale 
noastre. Prin Cristos Domnul nostru. Amin
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Miercuri, 22 septembrie 2021
Săptămâna a 25-a de peste an

Ss. Mauriţiu, ofiţer, şi îns. m.; Silvan, pustnic

Fraților preaiubiți, după cum Isus i-a trimis pe cei doisprezece 
pentru a proclama împărăția și pentru a vindeca bolnavi, să 
ne rugăm ca și Biserica să continue aceiași misiune. Să spunem 
împreună:

R: Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm ca episcopi, preoți și diaconi să trăiască cu sinceritate 
ceea ce ei proclamă și ca cei care trebuie să o profeseze să 
acționeze mereu cu compasiunea lui Isus. R.

- Ne rugăm ca misionari care călătoresc din sat în sat proclamând 
cuvântul lui Dumnezeu, și oferind oamenilor o iubire pastorală, 
să o facă în spiritul celor 12 apostoli. R.

- Ne rugăm ca cei care râmând fideli lui Dumnezeu în mijlocul 
persecuțiilor și a discriminării, să continue să își pună încrederea 
în providența lui Dumnezeu. R.

- Ne rugăm ca noua speranță pe care Ezra și poporul le-au simțit 
când Dumnezeu i-a scos din sclavie, să fie un har pentru cei 
care astăzi trăiesc în sclavia persecuției religioase, pentru ca 
astfel să aibă parte de eliberare cât mai curând. R.

- Ne rugăm ca curajul sfântului Maurițiu și a însoțitorilor lui, 
să mijlocească pentru creștini de pretutindeni, harul curajului 
mărturisirii credinței în Cristos Isus. R.

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

Milostive Dumnezeule, dă-ne te rugăm harul de a asculta 
cuvântul tău, pentru ca să ne putem feri de toată falsitate și 
minciunea și astfel să putem umbla mereu în lumina ta. Prin 
Cristos Domnul nostru. Amin.
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Joi, 23 septembrie 2021

Săptămâna a 25-a de peste an
Ss. Pius din Pietrelcina, pr. **; Zaharia şi Elisabeta

Fraților preaiubiți, în textul evangheliei de astăzi am văzut cum 
Irod a fost confuz în acel moment în care a auzit de Isus, și cum 
tocmai acea confuzie a fost cea care a trezit în el o dorință de a-l 
întâlni. Să spunem împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm pentru cei care sunt curioși de Isus din oricare motiv, 
ca curiozitatea lor să îi conducă la căutarea sinceră, care să le 
descopere lumina și adevărul lumii. R.

- Ne rugăm pentru cei care au grijă de biserici, ca ei să fie răsplătiți 
pentru generozitatea timpului pe care îl oferă. R.

- Ne rugăm pentru cei care în trecut au construit biserici, și pentru 
cei care încă le construiesc, ca ei să conștientizeze că și eu sunt 
adevărate temple ale Duhului Sfânt. R.

- Ne rugăm ca devoțiunea sfântului Pius din Pietrelcina față de 
sacramentul spovezii, să ne ajute să creștem în iubirea față de 
acest sacrament al milostivirii. R.

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

Doamne Dumnezeul nostru, tu care îți găsești plăcerea în 
poporul tău, dă-ne te rugăm harul de a te cinsti și de a-ți aduce 
recunoștința cuvenită pentru toată bunătatea ta față de noi. Prin 
Cristos Domnul nostru. Amin



10
Vineri, 24 septembrie 2021

Săptămâna a 25-a de peste an
Sf. Gerard, ep. m.

Fraților preaiubiți, noul templu din Ierusalim a fost plin 
de gloria lui Dumnezeu. Însă în Isus, Cristos, avem gloria lui 
Dumnezeu ce trăiește între noi în Biserică, în Trupul lui Cristos. 
Să spunem împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm pentru sfântul nostru părinte papa Francisc și pentru 
episcopul nostru Iosif, ca ei să aibă grijă de turma ce le-a fost 
încredințată. R.

- Ne rugăm ca fiecare creștin să fie ferm în credința lui, bucurându-
se că Isus este Cristos, Fiul lui Dumnezeu, și să găsească în 
moartea și învierea sa, viața și speranța. R.

- Ne rugăm ca suferințele lui Cristos și jertfa morții sale să 
mântuiască lumea de la păcat. R.

- Ne rugăm ca pacea, care a umplut templul reconstruit din 
Ierusalim, să fie binecuvântarea lui Dumnezeu astăzi pentru 
acel oraș și pentru oameni din țara sfântă. R.

- Ne rugăm ca toți răposați noștri să aibă parte de iertare și prin 
mila lui Dumnezeu să se odihnească în pace. R.

Doamne, tu îți afli plăcerea în poporul tău în acele momente 
în care vezi fața lui Cristos, Fiul tău în credința și iubirea lor. 
Te rugăm să ne dai harul de a ne întări speranța și de a rămâne 
mereu fideli numai ție. Prin Cristos Domnul nostru. Amin
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Sâmbătă, 25 septembrie 2021
Săptămâna a 25-a de peste an

Ss. Cleofa, ucenicul lui Isus; Sergiu, călug.

Fraților preaiubiți, cu încredere în grija lui Dumnezeu față de 
noi, să aducem acum toate cererile și rugăciunile noastre în fața 
milostivirii Tatălui ceresc, încrezători că el ni le va împlini. Să 
spunem împreună: 

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm ca Ierusalimul să fie restaurat ca cetatea a păcii pentru 
toate popoarele. R.

- Ne rugăm ca barierele dintre oameni să coboare pentru ca astfel 
toți să trăim ca copii ai lui Dumnezeu. R.

- Ne rugăm ca noi să venim cu încredere la Dumnezeu în 
rugăciune și ca niciodată să nu ne temem să ne deschidem 
inimile lui Dumnezeu. R.

- Ne rugăm ca noi să căutăm lumina Duhului Sfânt acum când 
reflectăm asupra misterelor lui Dumnezeu. R.

- Ne rugăm ca cei care au covid să primească harul vindecării. R.

- Ne rugăm ca toți răposați noștri să fie conduși în împărăția 
cerească prin mijlocirea și ajutorul sfintei Fecioare Maria. R.

Doamne Dumnezeul nostru, în această viață atât de scurtă a 
noastră dă-ne te rugăm înțelepciunea inimii pentru ca astfel să 
ne putem bucura în iubirea ta acum și pentru totdeauna. Prin 
Cristos Domnul nostru. Amin



Pr. Mihail-Andrei Iacob
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