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Duminică, 17 octombrie 2021
Săptămâna a 29-a de peste an

Ss. Ignaţiu din Antiohia, ep. m.; Osea, profet

Fraților preaiubiți, astăzi, în fiecare dieceză din lume, începe o 
perioadă de pregătire pentru următorul sinod al Episcopilor din 
2023, cu invitația adresată întregii Bisericii, de a asculta și de a 
discerne. Să spunem împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm pentru papa Francisc care ne invită să îi privim pe 
ceilalți în ochi și să ascultăm ce au de spus, pentru ca și noi să 
umblăm pe același drum împreună cu Isus. R.

- Ne rugăm ca noi să căutăm vindecarea pentru greșelile și 
păcatele Bisericii, iar pentru creștini care s-au înstrăinat de 
Biserică, o nouă speranță de a crede. R.

- Ne rugăm ca noi să învățăm cum să înlăturăm ambiția din 
Biserică, și să ne concentrăm pe a fi slujitor unul altuia după 
exemplul lui Isus. R.

- Ne rugăm ca sărăcia din lume să ajungă la un sfârșit prin caritatea 
și slujirea noastră. R.

- Ne rugăm și pentru părinți care au pierdut un copil, ca ei să aibă 
parte de alinarea mângâietoare a lui Dumnezeu. R.

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

- Ne rugăm și pentru toți răposați noștri, ca ei să ajungă în fața 
tronului ceresc și să aibă parte de plinătatea milostivirii. R.

Dumnezeule atotputernic, revarsă te rugăm milostivirea ta 
asupra noastră și a lumii întregi pentru ca dreptatea ta să devină 
un adevărat ajutor și apărare. Prin Cristos Domnul nostru. Amin
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Luni, 28 octombrie 2021

Săptămâna a 29-a de peste an
SF. LUCA, ev.

Fraților preaiubiți, astăzi îl sărbătorim pe sfântul evanghelist 
Luca, care a oferit Bisericii o Evanghelie și Faptele Apostolilor 
prin care am ajuns să îl cunoaștem pe Isus Cristos și Duhul său 
dătător de viață. Să spunem împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm ca scrierile sfântului Luca să continue să hrănească 
inimile creștinilor, din moment ce ele sunt Cuvintele lui 
Dumnezeu. R.

- Ne rugăm ca cei care îl cinstesc pe sfântul Luca ca patron al lor, 
să aibă parte de îndrumarea Duhului Sfânt în tot ceea ce fac. R.

- Ne rugăm ca spiritul colaborării dintre Luca și Paul să fie la fel 
de viu și în Biserica de astăzi. R.

- Ne rugăm ca noi să găsim în viziunea lui Luca a iubirii lui Isus 
față de săraci, inspirația de a lua măsuri concrete de ajutorare a 
celor săraci. R.

- Ne rugăm ca toți bolnavi să aibă parte de îngrijirea și susținerea 
celor din jur. R.

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

Milostive Dumnezeule, fă te rugăm ca cei care transmit vestea 
cea bună celorlalți să o facă cu o credință puternică și cu o iubire 
plină de compasiune. 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.



7
Marți, 19 octombrie 2021

Săptămâna a 29-a de peste an
Ss. Paul al Crucii, pr. *; Ioan de Brébeuf, pr. şi 

îns., m. *; Ioel, profet

Fraților preaiubiți, sfântul Paul ne-a aminti astăzi de acea veste 
bună în care harul divin ne-a fost revărsat tuturor prin Cristos ca 
un dar gratuit din belșug. Să spunem împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm ca noi să fim mai încrezători că harul divin al lui 
Cristos este puternic din moment ce e sursa mântuirii noastre. 
R.

- Ne rugăm ca noi să trăim fiecare zi în spiritul pregătirii, gata 
pentru întoarcerea lui Isus Cristos. R.

- Ne rugăm ca Duhul Sfânt să pătrundă în inimile teroriștilor 
convertindu-i de la violență la cooperare, de la ură la iubire, de 
la război la pace. R.

- Ne rugăm ca devoțiunea sfântului Paul al Crucii față de cei 
suferinzi și jertfa lui Isus se devină o adevărată devoțiune și 
mod de viață pentru cei aflați sub patronajul lui. R.

- Ne rugăm ca toți răposați noștri să fie primiți în casa Regelui 
veșnic. R.

Doamne Dumnezeul nostru, tu care ești atât de drept și milostiv 
cu noi, și ne îmbrățișezi cu dreptatea și pacea ta. Binecuvântează 
te rugăm lumea cu aceste daruri ale tale. Prin Cristos Domnul 
nostru. Amin.
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Miercuri, 20 octombrie 2021
Săptămâna a 29-a de peste an

Ss. Cornel, centurion; Maria Bertilla, călug.

Fraților preaiubiți, să ne rugăm astăzi Tatălui nostru ceresc, să 
ne de-a harul de a rămâne mereu în slujire față de fiul său Isus 
Cristos. Să spunem împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm ca fiecare dintre noi să se întoarcă de la păcat pentru 
a fi reînnoit în harul lui Cristos. R.

- Ne rugăm ca cei care sunt înzestrați cu bogății și siguranță să 
realizeze că ei au o obligație de a veni în ajutorul celor săraci. 
R.

- Ne rugăm ca atunci când Cristos va veni la noi în ceasul morții, 
inimile noastre să fie gata, pline de iubire, credință și devoțiune. 
R.

- Ne rugăm ca guvernele lumii să aplice tot mai multe legii care 
să restaureze speranța celor săraci, afirmându-le demnitatea și 
asigurându-le viitorul. R.

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

Tată ceresc, te rugăm cu inimi pline de umilință să ne aperi de 
toate rele. Dă-ne te rugăm harul ca noi să trăim mereu pentru tine 
și conform voinței tale. Prin Cristos Domnul nostru. Amin.



9
Joi, 21 octombrie 2021

Săptămâna a 29-a de peste an
Ss. Ursula şi îns., m.; Celina; Ilarion, abate

Fraților preaiubiți, de cele mai multe ori îl numim pe Isus ca 
fiind prințul păcii, însă în evanghelia de astăzi El ne-a spus că 
prezența lui în lume continuă să fie cauza de dezbinare. Să spunem 
împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm pentru familiile care au parte de conflicte și tensiuni 
din cauza diferențelor religioase, ca Isus să vindece diviziunile, 
și să facă din nou ca respectul să fie posibil. R.

- Ne rugăm ca noi să nu îi condamnăm pe ceilalți sau să îi 
discriminăm din cauză că credința lor ar fi diferită de a noastră. 
R.

- Ne rugăm pentru toți creștini care suferă din cauza credinței lor, 
ca ei să simtă susținerea prin intermediul rugăciunilor creștinilor 
din lume. R.

- Ne rugăm pentru Biserică, ca ea să continue să de-a mărturie de 
iubirea lui Isus și să primească susținerea noastră continuă. R.

- Ne rugăm pentru fiecare dintre noi, ca întorcându-ne de la a fi 
înrobiți păcatului să fim slujitori lui Cristos cu bucurie. R.

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

Doamne Dumnezeul nostru, pământul este plin de bunătatea 
ta, reînnoiește-ne în iubirea ta și primește lauda și recunoștința 
noastră. Prin Cristos Domnul nostru. Amin
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Vineri, 22 octombrie 2021

Săptămâna a 29-a de peste an
Sf. Ioan Paul al II-lea, pp. *

Fraților preaiubiți, Conciliul Vatican II, care a rămas fidel lui 
Isus, ne-a învățat că noi va trebui să fim gata oricând să citim 
semnele timpului în care trăim. Să spunem împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm pentru Biserică, ca înțelegând semnele timpului 
în care trăim să primească energia de a-l proclama pe Isus și 
compasiunea sa cu fidelitate. R.

- Ne rugăm pentru viața de familie, care adesea e criticată și 
lipsită de respect în presă și televiziune, ca Biserica să fie un 
avocat ferm față de frumsețea ei și să îi promoveze bunătatea. 
R.

- Ne rugăm pentru fiecare dintre noi, ca noi să fim sensibili față 
de timpul prezent și să dăm mărturie de iubirea lui Cristos prin 
cuvinte și fapte. R.

- Ne rugăm ca atunci când îl vom vedea pe Cristos față în față, să 
îl aflăm ca judecător milostiv. R.

- Ne rugăm ca comemorarea sfântului papă Ioan Paul al II-lea să 
fie un adevărat far de lumină pentru creștini în susținerea papei 
Francisc cu rugăciune și fidelitate. R.

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

Dumnezeule atotputernic și veșnic, pământul și tot ce conține el 
îți aparțin ție, iar prin Isus, Fiul tău, noi am primit binecuvântarea 
credinței. Dă-ne te rugăm harul de a căuta mereu fața ta. Prin 
Cristos Domnul nostru. Amin.
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Sâmbătă, 23 octombrie 2021

Săptămâna a 29-a de peste an
Sf. Ioan din Capistrano, pr. *

Fraților preaiubiți, în textul evangheliei de astăzi am auzit cum 
Isus ne-a chemat pe toți la convertire. Să ne rugăm ca și noi să 
avem același duh de convertire și pocăință precum și toți cei care 
au nevoie de harul lui Dumnezeu. Să spunem împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm ca inimile noastre să fie temple ale Duhului Sfânt, iar 
cuvintele și faptele noastre să fie conduse de Duhul, pentru ca 
să trăim mereu pentru Cristos. R.

- Ne rugăm ca nevoile celor fără adăpost și refugiați să fie 
asigurate cu mai multă eficacitate de guvernele lumii. R.

- Ne rugăm pentru libertate religioasă în Orientul Mijlociu, în 
Nordul Africii precum și în Asia. R.

- Ne rugăm ca sfântul Ioan de Capistrano, care a promovat atât 
de mult devoțiunea numelui lui Isus, să mijlocească pentru 
capelani militari care au fost plasați sub patronajul lor. R.

- Ne rugăm ca Maria, Maica Bisericii, prin rugăciunile ei să ne 
aducă mai aproape de Fiul ei, Isus precum și unul de celălalt. R.

Doamne Dumnezeule, fă ca mesajul Fiului tău Isus Cristos să 
își găsească un loc în inimile noastre pentru ca noi să ne căim de 
păcatele noastre și să trăim în harul tău. Prin Cristos Domnul 
nostru. Amin
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