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Duminică, 26 septembrie 2021
Săptămâna a 26-a de peste an

Duminica migrantului și a refugiatului

Fraților preaiubiți, să ne alăturăm și noi astăzi Bisericii 
Universale în comemorarea celei de-a 107 duminică a migrantului 
și a refugiaților, inspirați și de mărturia angajantă a papei Francisc 
față de cei separați de casele lor natale, cu tema, spre un „noi” 
mult mai larg. Să spunem împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm ca chemarea papei Francisc de a vindeca rănile și de 
a-i căuta pe cei rătăciți, fără prejudiciu sau frică, să ne inspire 
pe toți în primirea refugiaților și a migranților cu respect, pentru 
ca toți oameni să fie uniți în pace și armonie. R.

- Ne rugăm ca guvernele să lucreze împreună pentru a face un 
angajament colectiv și personal care să aibă grijă de cei care 
continuă să sufere din cauza războiului, violenței, pandemiei și 
a schimbărilor climatice. R.

- Ne rugăm ca acest timp al creației să încurajeze tot mai mulți 
oameni în a se folosi de darurile pe care Domnul ni le-a 
încredințat pentru a păstra și pentru a face ca această creație 
să fie mult mai frumoasă. R.

- Ne rugăm ca această zi internațională a eliminării complete a 
armelor nucleare, să fie reafirmată de toate națiunile pământului 
pentru ca norii conflictelor să lase loc luminii diplomației și a 
păcii. R.

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

Dumnezeule, tu care ești tatăl nostru atât de iubitor și sfânt, te 
rugăm să dai tuturor celor care îl urmează pe Isus dar și celor de 
bună voință, harul de a face voința ta pe pământ. Binecuvântează 
fiecare act de primire și atrage-i pe toți cei din exil la acel noi al 
comunității și a Bisericii pentru ca pământul nostru să devină cu 
adevărat ceea ce tu însuți l-ai creat să fie, o casă comună pentru 
toți. Prin Cristos Domnul nostru. Amin
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Luni, 27 septembrie 2021

Săptămâna a 26-a de peste an
Sf. Vincenţiu de Paul, pr. **

Fraților preaiubiți, adevărați discipoli ai lui Isus sunt cei care 
trăiesc ca niște slujitori față de toți cei din jurul lor. Cu inimi 
umile să venim și noi în fața Domnului spunând împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm ca toți cei botezați în Cristos să descopere libertatea 
ce vine de la a fi un slujitor față de ceilalți după propriul său 
exemplu. R.

- Ne rugăm ca și noi să fim asemenea femeilor și bărbaților 
bătrâni ce stăteau în piața din Ierusalim, și băieți și fetele ce se 
jucau în pace desăvârșită, fără frică de violențe. R.

- Ne rugăm ca sfântul Vincețiu de Paul, marele apostol al carității, 
să continue să îi inspire pe toți cei care astăzi doresc să continue 
munca sa sfântă, slujindu-i pe cei săraci și nevoiați. R.

- Ne rugăm ca toți cei care îl cinstesc pe sfântul Vincețiu de 
Paul ca patron al lor sau al comunității lor să primească prin 
mijlocirea lui un râu de haruri. R.

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

Milostive Dumnezeule, tu care ne cerceteze inimile și ne testezi 
fidelitatea față de tine. Dă-ne te rugăm harul de a fi mereu fideli 
față de tine și plini de iubire față de aproapele nostru. 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, 28 septembrie 2021

Săptămâna a 26-a de peste an
Ss. Venceslau, m. *; Laurenţiu Ruiz şi îns., m. *; 

Fer. Amalia, m.
Fraților preaiubiți, Isus a mers pe drumul spre Ierusalim unde 

avea să fie glorificat prin învierea sa. Tot la fel și noi suntem în 
pelerinaj spre Ierusalimul ceresc unde ne vom face părtași de 
aceeași glorie a lui Cristos. Să spunem împreună: 

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm ca atunci când oameni ne resping și ne jignesc, noi 
să reușim să ne abținem din a le dori răul, ci să ne rugăm pentru 
binele lor cu iubire. R.

- Ne rugăm ca oameni care nu îl cunosc pe Isus să ne ia de mâncă 
și să ne spună dorim să mergem cu tine din moment ce am văzut 
că Dumnezeu e cu adevărat cu tine. R.

- Ne rugăm ca curajul sfântului Laurențiu Ruiz, să inspire creștini 
de pretutindeni să predice credința cu curaj și bucurie. R.

- Ne rugăm ca sfântul Vencenslau să mijlocească pentru oameni 
din țările aflate sub patronajul său, ca ei să ajute și să primească 
refugiați din Orientul Mijlociu și Asia. R.

- Ne rugăm ca papa Ioan Paul I, care a murit în această zi din 
anul 1978, să fie primit în casa cerească, amintindu-ne de el și 
de slujirea sa plină de bucurie. R.

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

Atotputernice Dumnezeule, te rugăm să ne da-i harul de a fi 
mereu plini de speranță în rugăciunea noastră, fiindcă tu singur 
ești bucuria și alinarea noastră. Prin Cristos Domnul nostru. 
Amin
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Miercuri, 29 septembrie 2021
Săptămâna a 26-a de peste an

SS. MIHAIL, GABRIEL ŞI RAFAEL, arhangheli

Fraților preaiubiți, la fiecare masă Euharistică ne alăturăm cu 
îngeri din ceruri în lauda și cinstea pe care noi o aducem unicului 
și veșnicului Dumnezeu, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Să spunem 
împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm ca în inimile fiecărui creștin să existe o rugăciune 
constantă de laudă și de mulțumire. R.

- Ne rugăm ca cei care îl invocă pe sfântul arhanghel Mihail ca 
patron al lor să crească în asemănarea cu Dumnezeu. R.

- Ne rugăm ca cei care îl invocă pe arhanghelul Gabriel ca patron 
al lor, să se bucure asemenea lui de voința lui Dumnezeu. R.

- Ne rugăm ca cei care îl invocă pe arhanghelul Rafael ca patron 
al lor să ajungă să îl cunoască pe Dumnezeu ca un apărător 
continuu în călătoria vieții lor. R.

- Ne rugăm ca Dumnezeu să îi trimită pe îngeri săi cei sfinți să 
vegheze asupra națiunilor, care au devenit un centru a violenței 
și distrugerii, pentru ca pacea să se poată întoarce cât mai repede 
în țările lor. R.

- Ne rugăm ca toți răposați noștri să fie duși cât mai repede în 
împărăția cerului de cei trei arhangheli pe care îi sărbătorim 
astăzi. R.

Milostive Dumnezeule, îți mulțumim pentru iubirea și 
fidelitatea ta infinită față de noi. Cu inimi pline de recunoștință și 
cu toți îngeri și sfinți din ceruri îți aducem cinstea care numai ție 
ți se cuvine. Prin Cristos Domnul nostru. Amin



9
Joi, 30 septembrie 2021

Săptămâna a 26-a de peste an
Ss. Ieronim, pr. înv. **; Grigore Luminătorul, ep.

Fraților preaiubiți, ca răspuns la dorința lui Isus din textul 
evangheliei de astăzi, să căutăm și noi acum prezența și ajutorul 
lui Dumnezeu în rugăciune spunând împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm pentru un duh drept al rugăciunii în care să ne punem 
încrederea în Dumnezeu, și să nu vedem rugăciunea ca și cale 
spre cereri egoiste și copilărești. R.

- Ne rugăm pentru darul Duhului Sfânt, pentru toți lideri Bisericii 
și pentru toți cei botezați, ca noi să putem merge mereu pe calea 
lui Isus Cristos. R.

- Ne rugăm ca noi să ne putem apropia mai mult de speranțele și 
bucuriile, durerile și suferințele oamenilor din timpul nostru, 
recunoscând astfel că fiecare persoană este aproapele nostru în 
Cristos. R.

- Ne rugăm ca sfântul Ieronim, a cărui viață a fost atât de devotată 
traducerii și studierii sfintei Scripturi, să ne învețe cum să 
căutăm hrana în Cuvântul lui Dumnezeu. R.

- Ne rugăm ca toți răposați noștri să fie iertați de păcate și purtați 
în ceruri de îngeri lor păzitori. R.

Atotputernice Dumnezeule, reînnoiește Biserica ta în Duhul 
tău cel Sfânt iar prin această celebrare Euharistică, sursa și 
fundamentul vieții noastre creștine, să putem lăsa ca lumina lui 
Cristos să strălucească în viețile noastre. Prin Cristos Domnul 
nostru. Amin
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Vineri, 1 octombrie 2021

Săptămâna a 26-a de peste an
Ss. Tereza a Pruncului Isus, fc. înv. **; Roman 

Melodul, diacon
Fraților preaiubiți, profetul Baruh ne-a reamintit astăzi că 

integritatea aparține Domnului. Să ne rugăm ca același har să 
se reverse și asupra tuturor oamenilor de astăzi. Să spunem 
împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm ca papa Francisc să continue să primească darul unei 
sănătăți bune spre binele Bisericii și al întregii omeniri. R.

- Ne rugăm ca episcopi, preoți și diaconi să predice cuvântul 
lui Dumnezeu cu integritate, rămânând fideli adevărului lui 
Dumnezeu. R.

- Ne rugăm ca cei care au urmat îndrumările unei inimi rele, să 
găsească în inima lui Dumnezeu chemarea la pocăință și la 
integritate. R.

- Ne rugăm ca cei care o cinstesc pe sfânta Tereza ca patroană a 
lor să realizeze faptul că vocația lor este tot spre iubire. R.

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

Doamne Dumnezeul nostru, tu ești prezent pretutindeni și ne 
îndrumi mereu pe căile bunătății tale. Dă-ne te rugăm harul de 
a rămâne mereu credincioși față de tine. Prin Cristos Domnul 
nostru. Amin
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Sâmbătă, 2 octombrie 2021

Săptămâna a 26-a de peste an
Ss. Îngeri Păzitori **

Fraților preaiubiți, bucuria Duhului care a fost în inima lui 
Isus este același Duh care se află și în propria noastră inimă în 
momentele noastre de rugăciune sinceră și adevărată. Să spunem 
împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm pentru un duh drept de rugăciune în care să ne punem 
încrederea în Dumnezeu și să nu îl vedem ca pe o cale egoistă și 
copilărească de a ne târgui cu el. R.

- Ne rugăm pentru o devoțiune mai profundă față de Maria, mama 
lui Isus, iar în rugăciunea noastră să cunoaștem că ea ne poate 
conduce spre inima lui Dumnezeu. R.

- Ne rugăm pentru cei care suferă de războaie și sărăcie, ca ei să 
își tragă curajul de la Dumnezeu care ne iubește mereu. R.

- Ne rugăm și ca toți sfinți noștri îngeri păzitori, care cântă laude 
lui Dumnezeu, să vegheze asupra noastră în călătoria vieții 
noastre, apărându-ne de rău și conducându-ne la sfințenia lui 
Dumnezeu. R.

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

Atotputernice Dumnezeu, tu asculți strigăte-le celor săraci. Dă-
ne te rugăm harul ca toți cei care se simt abandonați să găsească 
în tine un prieten și un Mântuitor. Prin Cristos Domnul nostru. 
Amin



Pr. Mihail-Andrei Iacob
www.paxvobis.ro


