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Duminică, 24 octombrie 2021
Săptămâna a 30-a de peste an

Duminica Mondială a Misiunilor
Ss. Anton M. Claret, ep.; Alois Guanella, pr.

Fraților preaiubiți, astăzi comemorăm ziua mondială a 
misiunilor cu tema: Nu putem decât să vorbim despre ceea ce am 
văzut și auzit. Cu același curaj evanghelic să spunem și noi acum 
împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm pentru biserica lui Dumnezeu, ca spiritul ei misionar 
să fie viu pentru ca Isus să devină cunoscut celor care nu au 
auzit de el. R.

- Ne rugăm pentru toate parohiile, ca ei să găsească noi moduri 
de reluare a legăturilor dintre enoriași lor, iar cu o nouă energie 
și entuziasm nou să fie adevărați misionar pentru cei din jur. R.

- Ne rugăm pentru pace, ca toate națiunile pământului să își ducă 
la îndeplinire misiunea de împlinire a păcii pe pământ. R.

- Ne rugăm pentru toți cei implicați în apărarea drepturilor umane, 
a libertății religioase și a îngrijirii celor refugiați sau afectați de 
dezastre naturale. R.

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

- Ne rugăm și pentru toți misionari răposați, ca ei să se adune din 
toate locurile în casa Tatălui veșnic. R.

Tată ceresc, tu ne-ai încredințat misiunea de a-l vesti pe Fiul tău, 
Isus, tuturor popoarelor. Insuflă în inimile noastre focul Duhului 
tău cel Sfânt pentru ca noi să putem trăi responsabilitățile noastre 
baptismale cu bucurie, blândețe și compasiune. Prin Cristos 
Domnul nostru. Amin.
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Luni, 25 octombrie 2021

Săptămâna a 30-a de peste an
Ss. Crisant şi Daria, soţi m.; Mina, ostaş m.

Fraților preaiubiți, vindecarea femeii cu grave probleme de 
spate a lui Isus din evanghelia de astăzi, este un semn că el face 
posibil ca fiecare dintre noi să meargă drept și mândru în credința 
noastră creștină. Să spunem împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm ca episcopi, preoți și diaconi să predice libertatea 
evangheliei lui Isus și să nu pună asupra oamenilor poveri 
inutile. R.

- Ne rugăm ca oameni să nu fie critici asupra faptelor bune ale 
celorlalți, ci să vadă în ei Duhul lui Dumnezeu ce lucrează în 
viața umană. R.

- Ne rugăm ca oameni cu dureri de spate, cronice și severe să fie 
susținuți cu speranță și curaj, primind ajutorul medical necesar 
eliberării de durere. R.

- Ne rugăm ca națiunile lumii să găsească voința de a se dezarma 
de armamentul lor. R.

- Ne rugăm ca pacea să ajungă și în acele zone sfâșiate de 
războaie și conflicte armate. R.

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

Milostive Dumnezeule, tu mereu ai păzit și păzești calea celor 
drepți. Dă-ne te rugăm harul de a ne purta mereu ca copii ai tăi 
în spiritul lui Isus Cristos, care viețuiește și domnește în toți veci 
vecilor. Amin



6

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, 26 octombrie 2021

Săptămâna a 30-a de peste an
Ss. Dumitru, m.; Lucian şi Marcian, m.

Fraților preaiubiți, adevărul și viața lui Dumnezeu crește în noi 
asemenea seminței în pământ. Să ne rugăm ca roadele faptelor 
noastre bune să fie văzute pretutindeni. Să spunem împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm ca noi să primim cuvântul lui Dumnezeu cu inimi 
deschise și să îi permitem să ne influențeze gândurile, cuvintele 
și faptele. R.

- Ne rugăm ca Biserica să fie mereu un loc sigur, mai ales pentru 
cei slabi și vulnerabili, după cum copacul de muștar e un loc 
sigur pentru păsări. R.

- Ne rugăm ca Duhul Sfânt să se reverse asupra tuturor celor 
botezați în Cristos, pentru ca iubirea sa să pătrundă în toate 
aspectele vieții, după cum plămada face ca pâinea să crească. 
R.

- Ne rugăm ca cei care au parte de suferințe să nu dispere, ci să 
țină vie speranța că gloria lui Cristos îi așteaptă. R.

- Ne rugăm ca preoți să primească ajutorul și susținerea necesară 
desfășurării activității lor pastorale. R.

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

Doamne Dumnezeul nostru, în toate timpurile tu ai făcut fapte 
minunate pentru poporul tău. În acest timp al nostru, te rugăm 
să binecuvântezi lumea cu pace și să îmbraci toți oameni cu 
demnitatea Fiului tău Isus Cristos, care viețuiește și domnește în 
toți veci vecilor. Amin.
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Miercuri, 27 octombrie 2021
Săptămâna a 30-a de peste an

Sf. Evarist, pp. m.

Fraților preaiubiți, cuvintele lui Paul adresate oamenilor din 
Roma sunt o adevărată încurajare și pentru noi toți, cu asigurarea 
că Duhul vine la noi pentru a ne ajuta în slăbiciunile noastre. Să 
spunem împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm ca Biserica să fie o comunitate care îi însoțește pe 
fiecare în călătoria lui de credință, pentru ca nimeni să nu se 
simtă singur sau abandonat. R.

- Ne rugăm ca Biserica să fie mereu o adunare a oamenilor de la 
est la vest, nord și sud. R.

- Ne rugăm ca noi să ne deschidem inimile prezenței Duhului 
Sfânt pentru ca să cunoaștem voința Tatălui ceresc cu afecțiune, 
încredere și să devenim adevărate imagini ale lui Isus, fiul lui 
Dumnezeu. R.

- Ne rugăm ca cei care sunt fără credință, și cei împovărați de 
păcat să ajungă la cunoașterea și acceptarea mântuirii oferită de 
Dumnezeu. R.

- Ne rugăm ca țările bogate și care au vaccinuri din belșug, printr-
un gest de dreptate și caritate, să împartă ceea ce au cu națiunile 
sărace. R.

- Ne rugăm ca toți răposați noștri să aducă laude lui Dumnezeu 
în ceruri, alături de toți sfinți și preasfânta Fecioară Maria. R.

Dumnezeule atotputernic și veșnic, îmbracă-ne te rugăm cu 
Fiul tău Isus, Cristos pentru ca astfel să fim tot mai dornici în a 
răspândi evanghelia păcii tale la toți cei cu care ne vom întâlni. 
Prin Cristos Domnul nostru. Amin
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Joi, 28 octombrie 2021

Săptămâna a 30-a de peste an
SS. SIMON şi IUDA, ap.

Fraților preaiubiți, Isus i-a ales pe cei doisprezece, pe care i-a 
numit apostoli, pentru a face cunoscut popoarelor mesajul păcii 
sale și pentru a construi comunități de credincioși. Să spunem 
împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm pentru papa Francisc și pentru episcopul nostru Iosif, 
ca succesori ai apostolilor să fie adevărați oameni ai rugăciunii 
și iubirii pastorale. R.

- Ne rugăm pentru toți creștini, ca ei să lucreze împreună pentru 
întărirea dialogului inter-religios. R.

- Ne rugăm pentru cei care simt că sunt într-o situație pierdută, ca 
prin rugăciunile sfântului Iuda, să poată crede, încrede și privi 
cu optimism spre viitor. R.

- Ne rugăm pentru locurile în care au predicat evanghelia apostoli 
Simon și Iuda, ca libertatea religioasă să fie dată tuturor, iar toți 
să se bucure din nou de drepturile umane. R.

- Ne rugăm pentru cei bolnavi sau tulburați în minte, ca ei să 
găsească în Isus pe cel care se preocupă de ei și îi susține în 
anxietatea lor. R.

- Ne rugăm și pentru toți credincioși noștri răposați, ca ei să se 
bucure în ceruri de vederea feței lui Dumnezeu. R.

Doamne Dumnezeul nostru, mesajul Fiului tău Isus Cristos, 
împărtășit cu apostoli s-a răspândit pe tot globul pământesc. Dă-
ne te rugăm harul de a duce pacea ta pretutindeni. Prin Cristos 
Domnul nostru. Amin.
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Vineri, 29 octombrie 2021

Săptămâna a 30-a de peste an
Ss. Narcis, patriarh de Ierusalim; Felician, m.

Fraților preaiubiți, sfântul apostol Paul ne-a vorbit despre 
marea sa dorință de a duce mesajul lui Isus propriul său popor, 
punând nevoile lor spirituale înaintea nevoilor sale proprii. Să 
spunem împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm pentru o relație mai bună între creștini de pretutindeni 
din moment ce toți suntem oameni ai aceleiași credințe în 
Cristos. R.

- Ne rugăm pentru credincioși parohiei noastre, ca adevăratul 
duh de iubire să îi atragă pe toți la respectul reciproc. R.

- Ne rugăm pentru oameni ai căror mâini au fost incomplete din 
naștere, distruse în accidente, sau dureroase din cauza diferitelor 
boli, ca ei să primească ajutorul cuvenit. R.

- Ne rugăm pentru înțelepciunea de a discerne când oameni 
au nevoie de ajutorul nostru, puterea și tăria de a acționa cu 
generozitate în numele lor și de a nu ne băga forțat în viețile 
lor. R.

- Ne rugăm pentru încetarea construirii armelor nucleare și pentru 
distrugerea celor deja existente. R.

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

Dumnezeule atotputernic și veșnic, cât de minunate sunt 
lucrările tale. Dreptatea ta e de neegalat iar compasiunea și iubirea 
ta infinită ne susține pe toți. Apără-ne te rugăm de tot răul. Prin 
Cristos Domnul nostru. Amin.
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Sâmbătă, 30 octombrie 2021

Săptămâna a 30-a de peste an
Sf. Gerard de Potenza, ep.

Fraților preaiubiți, Isus ne-a învățat din nou despre importanța 
umilinței. Că discipoli săi nu trebuie să caute onoruri, ci să se 
pună mereu în slujba celorlalți. Să spunem împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm ca cei care au păreri prea mari despre ei să ajungă la 
cunoașterea valorii umilinței. R.

- Ne rugăm ca cei care se depreciază să recunoască valoarea 
darurilor lui Dumnezeu din viețile lor. R.

- Ne rugăm ca în familiile noastre toți să fie împăcați unul cu 
celălalt. R.

- Ne rugăm ca pacea să se reverse asupra tuturor țărilor sfâșiate 
de războaie. R.

- Ne rugăm ca dreptatea să se reverse asupra fiecărei persoane 
oprimate. R.

- Ne rugăm ca curajul să se reverse asupra fiecărui creștin 
persecutat pentru credința lui. R.

Milostive Dumnezeule, inimile noastre te doresc atât de mult 
pe tine care ești singura noastră bucurie. Prin această masă 
Euharistică satisface te rugăm setea și foamea noastră spirituală. 
Prin Cristos Domnul nostru. Amin. 



Pr. Mihail-Andrei Iacob
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