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Duminică, 3 octombrie 2021

Săptămâna a 27-a de peste an
Ss. Dionisie Areopagitul; Candida, m.; Ff. 

Constantin Ignaţiu Bogdánffy, ep. m.; Crescenţiu, pr. 
m.

Fraților preaiubiți, Cuvântul lui Dumnezeu de astăzi ne vorbește 
despre unicitatea căsătoriei în scripturile iudaice dar mai ales în 
învățăturile lui Isus. Să spunem împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm pentru papa Francisc care ne învață sfințenia căsătoriei 
în enciclica sa Bucuria iubirii, pe care a scris-o acum 5 ani de 
zile, ca toți creștini să primească aceste învățături ale sale cu 
recunoștință. R.

- Ne rugăm pentru toate cuplurile căsătorite, ca ei să o vadă ca pe o 
relația în care trebuie să crească reciproc în sfințenie, îmbogățiți 
cu iubirea necondiționată pentru copii lor. R.

- Ne rugăm pentru toate cuplurile căsătorite mixte, de credințe și 
culturi diferite, ca ei să aprecieze faptul că legătura lor este de la 
Dumnezeu, ca astfel să crească în virtute și caritate. R.

- Ne rugăm pentru toți cei a căror căsătorie a fost dificilă sau 
care a dus la divorț, ca prin harul lui Dumnezeu, Biserica să îi 
însoțească cu respect în călătoria vieții lor. R.

- Ne rugăm pentru bolnavi și pentru cei afectați de pandemia de 
Covid, ca simțul solidarității să le ofere o susținere adevărată. 
R.

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

- Ne rugăm pentru cei care au murit fiindu-le teamă, singuri 
sau departe de familie și prieteni, ca ei să fie părtași la bucuria 
cerului. R.

Tată atotputernic, binecuvântează te rugăm, atât pe noi cât și 
familiile și prieteni noștri, în toate zilele vieții noastre. Dă-ne te 
rugăm harul de a primi și de a trăi mereu în pacea ta divină. Prin 
Cristos Domnul nostru. Amin.
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Luni, 4 octombrie 2021

Săptămâna a 27-a de peste an
Sf. Francisc din Assisi **

Fraților preaiubiți, astăzi comemorăm unul dintre cei mai 
iubiți dintre toți sfinți, pe sfântul Francisc de Assisi, a cărui 
credință simplă, sărăcie radicală și respect față de toate creaturile, 
continuă să încurajeze oameni să trăiască o adevărată viață 
creștină și astăzi. Să spunem împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm ca sfințenia sfântului Francisc, și iubirea sa față de 
Biserică, să încurajeze toți creștini să se roage și să lucreze 
pentru acea unitate care e conformă voinței lui Isus Cristos. R.

- Ne rugăm ca toți cei care îl cinstesc pe sfântul Francisc ca 
patron al lor să urmeze simplitatea căreia el și-a dedicat viața. 
R.

- Ne rugăm ca noi să avem un respect mult mai profund față de 
creația lui Dumnezeu și grijă față de pământ spre bunăstarea 
generațiilor viitoare. R.

- Ne rugăm ca fiecare dintre noi, să îl slujească pe Dumnezeu 
cu bucurie, iar prin caritatea noastră să fim binevoitori în 
ospitalitatea noastră. R.

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

Dintru adâncuri strigăm către tine, Doamne Dumnezeul nostru, 
știind că tu ne ierți mereu toate păcatele noastre indiferent de cât 
de des sau tare greșim față de tine. 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, 5 octombrie 2021

Săptămâna a 27-a de peste an
Sf. Faustina Kowalska, călug. *; Ff. Albert 

Marvelli; Bartolo Longo
Fraților preaiubiți, Marta și Maria, din textul evangheliei de 

astăzi l-au pus pe Isus în centrul vieților lor și l-au slujit în diferite 
moduri. Să spunem împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm ca fiecare dintre noi, să îl slujească pe Dumnezeu 
cu bucurie, iar prin caritatea noastră să fim binevoitori în 
ospitalitatea noastră. R.

- Ne rugăm ca noi să putem să ne îndeplinim datoriile zilnice în 
spiritul slujirii și a ospitalității, atenți față de cuvântul lui Isus. 
R.

- Ne rugăm ca noi să avem harul și dorința de a spune Mulțumesc, 
atunci când cineva ne slujește acasă, la magazin, la munca, la 
școală și în celelalte locuri în care ne aflăm. R.

- Ne rugăm ca cei care trebuie să se căiască să găsească în istoria 
lui Iona profetul, o invitație de a se întoarce de la păcat la a fi 
fideli evangheliei. R.

- Ne rugăm ca toți profesori din lume să primească multe 
binecuvântări și să se dedice mult mai mult elevilor și studenților 
lor. R.

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

Dumnezeule atotputernic și veșnic, tu mereu veghezi asupra 
noastră. Te rugăm să ne dai harul de a fi mereu plini de iubirea ta, 
pentru ca astfel să putem umbla în lumina fiului tău Isus Cristos, 
care viețuiește și domnește în toți veci vecilor. Amin
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Miercuri, 6 octombrie 2021

Săptămâna a 27-a de peste an
Sf. Bruno, pr. *

Fraților preaiubiți, bucuria Duhului care a fost în inima lui 
Isus, din evanghelia de astăzi, când plin de bucurie ne-a învățat 
cum să ne rugăm trebuie să fie și a noastră în momentele în care 
ne rugăm cu sinceritate. Să spunem împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm pentru papa Francisc, ca în fața criticismului și a 
insultelor din partea membrilor Bisericii, să continue să își pună 
încrederea în Dumnezeu. R.

- Ne rugăm pentru un duh drept de rugăciune după cum ne-a 
învățat Isus astăzi, pentru ca astfel să fim mereu binecuvântați 
de Dumnezeu și să căutăm mereu voința sa. R.

- Ne rugăm pentru darul Duhului Sfânt, ca noi să fim mereu 
iertători față de ceilalți după cum și Dumnezeu este cu noi. R.

- Ne rugăm pentru toți cei care cer rugăciunile noastre, ca noi să 
trimitem mereu lui Dumnezeu toate cererile lor. R.

- Ne rugăm pentru oameni din lume care au parte de persecuții 
pentru credința lor, ca guvernele să le acorde libertatea religioasă 
și să îi trateze cu dreptate și respect. R.

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

Atotputernice Dumnezeule, tu ai înălțat pentru noi un Mântuitor 
măreț în persoana fiului tău Isus Cristos. Dă-ne te rugăm harul ca 
el să ne conducă la învierea sa. Prin Cristos Domnul nostru. Amin
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Joi, 7 octombrie 2021

Săptămâna a 27-a de peste an
Sfânta Fecioară Maria, Regina Rozariului **

Fraților preaiubiți, exemplul sfintei Fecioare Maria de 
rugăciune, adică acea deschidere a ei față de Dumnezeu și 
solidaritatea față de toți ceilalți, este un adevărat exemplu pentru 
comunitatea Bisericii de astăzi. Să spunem împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm pentru o devoțiune mai profundă față de Maria, mama 
lui Isus iar în rugăciunea noastră adresată ei să știm că mai întâi 
va trebui să ne deschidem inimile iubirii lui Dumnezeu. R.

- Ne rugăm pentru creștini care au o devoțiune deosebită față de 
rugăciunea rozariului, ca ei să fie mai aproape de misterul lui 
Isus și de iubirea gingașă a mamei sale, Maria. R.

- Ne rugăm pentru un respect și înțelegere mai mare între creștini 
și musulmani, din moment ce toți împărtășesc aceiași iubire față 
de mama lui Isus și o cinstesc ca Fecioară. R.

- Ne rugăm pentru situația din Afganistan și Siria, ca din acel 
haos, Dumnezeu să aducă oamenilor pacea, acum și pentru 
totdeauna. R.

- Ne rugăm pentru fiecare dintre noi, ca în toate nevoile și grijile 
noastre să îl descoperim pe Cristos, sursa speranței și a vieții. R.

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

Doamne Dumnezeul nostru, milostivirea ta e veșnică și ne-a 
fost alături de veacuri. Te rugăm să îmbrățișezi lumea noastră 
cu iubirea ta și să reînnoiești binecuvântarea ta inițială în inimile 
tuturor. Prin Cristos Domnul nostru. Amin.
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Vineri, 8 octombrie 2021

Săptămâna a 27-a de peste an
Ss. Ioan Calabria, pr.; Pelagia, fc. m.

Fraților preaiubiți, trăim într-o lume care pare să fie distrusă 
tot mai tare de cel rău. Însă în Isus îl avem pe cel care a cucerit 
puterea celui rău și care a adus adevărata pace. Să spunem 
împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm pentru papa Francisc, care dorește să reînnoiască 
conducerea Bisericii și să încurajeze toți creștini să trăiască mai 
simpli și cu umilință. R.

- Ne rugăm pentru acele țări care au avut parte de zile de întuneric 
și de înflorire din cauza războiului și a neliniștilor politice, ca 
înțelepciunea să fie dată liderilor lor și ca astfel pacea să fie 
posibilă. R.

- Ne rugăm pentru reducerea violențelor și siguranța creștinilor, 
pentru eforturile de pace și respectarea drepturilor tuturor 
oamenilor. R.

- Ne rugăm pentru toți cei care au nevoie de rugăciunile noastre 
sau care ni le cer. R.

- Ne rugăm pentru cei care ezită să primească vaccinul de Covid, 
ca sfatul experților medicali să înlăture toate fricile lor. R.

- Ne rugăm și pentru toți răposați noștri, ca și ei să fie primiți în 
împărăția Regelui veșnic. R.

Doamne Dumnezeul nostru, lucrările mâinilor tale ne umple de 
uimire și dreptatea ta rămâne mereu neclintită. Dă-ne te rugăm 
harul ca să ne amintim mereu de lucrările tale ca astfel să fim 
credincioși ție în tot ceea ce facem. Prin Cristos Domnul nostru. 
Amin
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Sâmbătă, 9 octombrie 2021

Săptămâna a 27-a de peste an
Ss. Dionisie, ep. şi îns., m. *; Ioan Leonardi, pr. *; 

Abraham, patriarh
Fraților preaiubiți, în evanghelia de astăzi am văzut cum Isus 

o preamărește pe mama sa Maria dar și pe toți cei care ascultă 
cuvântul lui Dumnezeu și îl pun în practică. Să spunem împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm ca creștini să urmeze exemplul Mariei, de a asculta 
cuvântul lui Dumnezeu, de a-l păstra în inima lor și de a-l 
practica. R.

- Ne rugăm ca toți cei care sunt botezați în Cristos să fie îmbrăcați 
în Cristos cu umilința, blândețea, răbdarea și iubirea sa. R.

- Ne rugăm ca noua viață despre care a vorbit profetul Ioel, să 
de-a speranță acelor popoare în care recoltele sunt sărace și 
alimentele puține. R.

- Ne rugăm ca toate popoarele să fie un adevărat loc religios și al 
toleranței, contribuind astfel la stabilitatea lumii. R.

- Ne rugăm și pentru toți farmaciști din lume, care astăzi îl 
comemorează pe patronul lor sfântul Ioan Leonardi, ca el să 
mijlocească pentru cei care au grijă de cei bolnavi de Covid. R.

- Ne rugăm ca toți răposați noștri să fie primiți în Împărăția 
Cerului. R.

Veșnice Dumnezeule, primește-i pe toți cei care au murit cu 
speranța primirii moștenirii promise tuturor copiilor tăi. Te rugăm 
să îi primești în casa ta veșnică și să le oferi pacea și fericirea fără 
de sfârșit. Prin Cristos Domnul nostru. Amin.



Pr. Mihail-Andrei Iacob
www.paxvobis.ro


