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Duminică, 10 octombrie 2021
Săptămâna a 28-a de peste an

Sf. Daniel Comboni, ep.

Fraților preaiubiți, Isus ne-a explicat astăzi destul de clar care 
sunt cerințele cuvântului său precum și costul uceniciei, însă 
ne-a și asigurat de continua grijă a lui Dumnezeu față de noi. Să 
spunem împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm ca papa Francisc, să ne conducă la o mai bună 
înțelegere a misterului întregului popor al lui Dumnezeu. R.

- Ne rugăm ca noi să fim curajoși în discernerea a ceea ce 
Duhul cere de la Biserica Universală, să fim tari în credință, în 
susținerea speranței, și în a merge împreună în caritate. R.

- Ne rugăm și pentru darul înțelepciunii pentru Biserică și pentru 
lume, ca ea să fie apreciată mai presus de toate darurile pentru 
ca astfel lumina ei să lumineze toate deciziile și faptele noastre. 
R.

- Ne rugăm ca toți cei care simt presiune psihică din cauza 
pandemiei de Covid să fie susținuți și alinați prin respectul, 
răbdarea și înțelegerea celor din jur. R.

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

- Ne rugăm ca toți cei care au murit să găsească în Dumnezeul a 
toată mângâierea, pe cel care oferă pacea și bucuria veșnică. R.

Dumnezeule atotputernic, umple-ne pe noi și pe toți oameni cu 
iubirea ta. Dă-ne te rugăm harul să avem inimi care să îți aducă 
mereu cinstea și preamărirea care numai ție ți se cuvine. Prin 
Cristos Domnul nostru. Amin.
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Luni, 11 octombrie 2021

Săptămâna a 28-a de peste an
Ss. Ioan al XXIII-lea, pp. *; Filip, diacon; Alexandru 

Sauli, ep.

Fraților preaiubiți, Isus este semnul perfect al iubirii lui 
Dumnezeu, ce trăiește în mijlocul nostru în cuvânt și sacrament, 
în rugăciunea comunitară precum și în cei săraci. Să spunem 
împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm ca creștini să nu fugă după semne noi care conțin 
superstiții periculoase, ci să își centreze viețile asupra persoanei 
și iubirii lui Isus. R.

- Ne rugăm ca toți fii spirituali ai lui Abraham, evrei, creștini și 
musulmani, să fie sinceri față de moștenirea lor și să îl adore pe 
singurul Dumnezeu adevărat. R.

- Ne rugăm ca noi să avem o iubire deosebită față de sfântul 
papă Ioan al XXIII-lea, papa cel bun, care a adus atât de multă 
căldură și iubire Bisericii. R.

- Ne rugăm ca noi să nu fim critici față de cei care sunt neliniștiți 
sau a căror comportament e uneori înspăimântător. R.

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

Milostive Dumnezeule, de la răsăritul soarelui până la apus noi 
aducem cinste și laudă numelui tău sfânt. Dă-ne te rugăm harul 
unei iubirii la fel de nesfârșite ca cea a inimii tale față de noi. 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, 12 octombrie 2021

Săptămâna a 28-a de peste an
Ss. Serafim, călug.; Felix al IV-lea, pp.

Fraților preaiubiți, sfântul apostol Paul ne-a reamintit de darul 
gratuit al lui Dumnezeu, cel al credinței, prin care noi suntem 
împăcați atât cu Dumnezeu cât și unul cu celălalt. Să spunem 
împreună: 

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm ca această lună a misiunilor, cu tema: Nu putem decât 
să vorbim despre ce am văzut și auzit, să stimuleze dorința 
printre tineri de a fi misionari ai evangheliei lui Isus Cristos. R.

- Ne rugăm pentru ca noi să avem iubire în tot ceea ce facem și 
să nu fim persoane ipocrite care să de-a dovadă de o pietate 
exterioară falsă fără o inimă sinceră. R.

- Ne rugăm ca toți oameni, să descopere în frumusețea și 
complexitatea naturii, prezența lui Dumnezeu, cel iubitor și 
atotputernic. R.

- Ne rugăm ca cei care se gândesc la sinucidere, să primească 
profunda noastră preocupare și susținere față de ei. R.

- Ne rugăm și pentru cei care mor și sunt răniți din cauza 
războaielor și a conflictelor, ca și ei să primească ajutorul de 
care au nevoie. R.

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

Milostive Dumnezeule, fă te rugăm ca toți cei care transmit 
vestea cea bună tuturor celorlalți să o facă cu o credință mai 
profundă și cu o iubire plină de compasiune. Prin Cristos Domnul 
nostru. Amin.
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Miercuri, 13 octombrie 2021
Săptămâna a 28-a de peste an
Sf. Romeo, ep.; Fer. Alexandrina

Fraților preaiubiți, Cuvântul lui Dumnezeu a promis cinste și 
pace tuturor celor care fac fapte bune și care sunt buni cu cei din 
jur. Să spunem împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm ca episcopi, preoți, diaconi și persoanele consacrate 
să îl predice pe Isus Cristos ca Vestea cea Bună și astfel să le 
ducă celorlalți libertatea spiritului. R.

- Ne rugăm ca noi să nu fim niciodată ipocriți în credința noastră, 
prin care să spunem un lucru și să facem exact opusul. R.

- Ne rugăm ca noi să rezistăm ispitei de a-i judeca și critica pe cei 
din jur și să învățăm adevărul că Dumnezeu nu are favoriți. R.

- Ne rugăm pentru cei care au parte de suferințe și boli de lungă 
durată, ca guvernele lumii să le asigure siguranța și un ajutor 
demn. R.

- Ne rugăm ca noi să fim mai conștienți că Doar împreună vom 
salva planeta de dezastrele naturale care par să se înmulțească. 
R.

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

Doamne Dumnezeul nostru, fă te rugăm ca toți cei care duc 
mai departe vestea cea bună a fiului tău Isus Cristos, să aibă parte 
de harul unei credințe cu adevărat puternice și demne de numele 
tău sfânt. Prin Cristos Domnul nostru. Amin
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Joi, 14 octombrie 2021

Săptămâna a 28-a de peste an
Sf. Calist I, pp. m. *

Fraților preaiubiți, sfântul apostol Paul ne-a reamintit de darul 
gratuit al lui Dumnezeu, cel al credinței, prin care noi suntem 
împăcați atât cu Dumnezeu cât și unul cu celălalt. Să spunem 
împreună: 

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm ca noi să înțelegem dreptatea lui Dumnezeu, pe care 
ne-a făcut-o cunoscută Isus. R.

- Ne rugăm ca noi să apreciem că Dumnezeul nostru este 
Dumnezeul tuturor oamenilor, pentru ca astfel toți să fie tratați 
cu respect. R.

- Ne rugăm ca cei care au parte de restricții sau izolări din cauza 
pandemiei, să nu fie uitați și ca prieteni și familia lor să le 
rămână alături. R.

- Ne rugăm ca sfântul Calist, care din sclav a ajuns Papă, și a 
fost condamnat pentru că a condus Biserica cu milostivire, să 
fie o inspirație pentru papa Francisc, care a spus că numele lui 
Dumnezeu e Milostivire. R.

- Ne rugăm ca noi să lucrăm necontenit pentru a elibera oameni 
din sclavia modernă și să nu apelăm la cei care se folosesc de 
munca copiilor, condiții de muncă nesigure sau slab plătite. R.

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

Dumnezeule atotputernic și veșnic, fă te rugăm ca toți cei care 
duc mai departe vestea cea bună a fiului tău Isus Cristos, să aibă 
parte de harul unei credințe cu adevărat puternice și demne de 
numele tău sfânt. Prin Cristos Domnul nostru. Amin
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Vineri, 15 octombrie 2021

Săptămâna a 28-a de peste an
Sf. Tereza din Ávila, fc. înv. **

Fraților preaiubiți, Isus ne-a vorbit astăzi despre valoarea 
fiecărei persoane, că Dumnezeu ne cunoaște atât de bine pe fiecare 
dintre noi încât fiecare păr de pe capul nostru este numărat. Să 
spunem împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm ca Biserica din fiecare loc să fie o comunitate în care 
fiecare membru să fie tratat cu respect. R.

- Ne rugăm ca creștini care au parte de mari dificultăți, să țină în 
inimi cuvintele lui Isus, Nu vă temeți. R.

- Ne rugăm ca fii lui Abraham, adică evrei, creștini și musulmani 
să crească în noua înțelegere reciprocă pentru ca astfel să 
contribuie împreună la pacea lumii. R.

- Ne rugăm ca cei care trăiesc cu scrupule religioase și care au 
o mai mare frică de Dumnezeu, să găsească în comunitatea lor 
bunătatea și sensibilitatea de care au nevoie. R.

- Ne rugăm ca sfințenia mistică și a sfintei Tereza de Avila, să ne 
ajute să păstrăm un echilibru între rugăciune și slujire. R.

- Ne rugăm ca toți credincioși noștri răposați să fie primiți cât mai 
repede în Împărăția Cerurilor. R.

Doamne Dumnezeul nostru, cu inimi pline de bucurie îți aducem 
acum recunoștința noastră pentru faptul că ne-ai ales în Cristos. 
Dă-ne te rugăm harul de a fi mereu credincioși iubirii sale. Prin 
Cristos Domnul nostru. Amin
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Sâmbătă, 16 octombrie 2021

Săptămâna a 28-a de peste an
Ss. Margareta M. Alacoque, călug. *; Hedviga, călug. 

*; Longin, m.
Fraților preaiubiți, în textul evangheliei de astăzi am văzut cum 

Isus ni l-a promis pe Duhul Sfânt, care ne va vorbi în momentele 
de încercări și ne va aduce alinarea în timpurile de dificultate. Să 
spunem împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm ca cei care se declară că sunt ai lui Cristos chiar și 
în momentele de persecuție, să cunoască că el este singurul lor 
Mijlocitor. R.

- Ne rugăm ca cei care sunt închiși pentru credința lor creștină 
să fie alinați de prezența lui Isus și să aibă curaj prin Duhul. R.

- Ne rugăm ca sfânta Maria Margareta să dobândească tuturor 
harul cunoașterii adevăratei iubirii infinite a inimii lui Isus. R.

- Ne rugăm ca sfânta Hedviga care a dus o viață fericită de 
căsătorie în secolul 13 să mijlocească pentru cuplurile tinere ce 
doresc să se căsătorească harul unei vieți de căsătorie fericită. 
R.

- Ne rugăm ca cuplurile căsătorite care se luptă cu diferite boli să 
găsească în familia lor înțelegere și bunătate. R.

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

Milostive Dumnezeule, noi vedem gloria ta în lucrările mâinilor 
tale creatoare și iubirea ta în crearea vieții umane. Dă-ne te rugăm 
harul de a fi mereu recunoscători pentru aceste daruri atât de 
minunate. Prin Cristos Domnul nostru. Amin



Pr. Mihail-Andrei Iacob
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