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Duminică, 31 octombrie 2021
Săptămâna a 31-a de peste an

Sf. Alfons Rodriguez, călug.

Fraților preaiubiți, să ne unim în rugăciune și să ne lăsăm 
motivați de cuvintele papei Francisc cu ocazia sărbătorii sfântului 
Francisc, patronul mediului înconjurător, Generațiile viitoare 
nu ne va ierta niciodată dacă pierdem ocazia de a ne proteja casa 
comună. Am moștenit o grădină, și nu trebuie să lăsăm un deșert 
copiilor noștri. Să spunem împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm ca Biserica să experimenteze ceea ce papa Francisc 
numește o convorbire ecologică, pentru ca împreună, să 
îmbrățișăm munca de îngrijire a lumii și a oamenilor din ea. R.

- Ne rugăm ca toți cei  botezați în Cristos Isus, să aprecieze 
adevărul că Domnul nostru este singurul Domn, un adevăr care 
ne-a fost scris în inimi. R.

- Ne rugăm ca noi să trăim porunca iubirii față de aproapele ca pe 
noi înșine dată de Isus cu sensibilitate față de cei nevoiași din 
jurul nostru. R.

- Ne rugăm ca pasiunea tinerilor și perspectivele lor asupra 
schimbărilor climatice să fie luate în serios pentru ca marele lor 
entuziasm față de fapte să se schimbe. R.

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

- Ne rugăm și pentru toți cei care au murit în dezastre naturale, 
ca ei să fie primiți în casa cerească de Isus, Marele nostru preot 
ceresc. R.

Atotputernice Dumnezeule, tu ești prezent în întregul univers. 
Tu îmbrățișezi cu gingășie tot ceea ce există. Revarsă te rugăm 
asupra noastră puterea iubirii tale pentru ca noi să putem proteja 
viața și frumusețea. Prin Cristos Domnul nostru. Amin
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Luni, 1 noiembrie 2021

Săptămâna a 31-a de peste an
Toţi Sfinţii

Fraților preaiubiți, Dumnezeu în iubirea sa a ridicat la glorie 
pe cei care i-au fost credincioși în moarte, și i-a făcut deja părtași 
la sfințenia sa fără de sfârșit. Să spunem împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm ca sfinți care au îmbrățișat sărăcia să ne învețe să 
folosim cu înțelepciune bunurile pământești și să le iubim pe 
cele cerești. R.

- Ne rugăm ca sfinți care au fost buni și milostivi să ne arate cum 
să fim toleranți și înțelegători unii cu ceilalți. R.

- Ne rugăm ca sfinți care au dus durerea în inima lor cu demnitate 
să mijlocească în numele celor care suferă acum după pierderea 
cuiva drag. R.

- Ne rugăm ca sfinți care au fost curați cu inima, să inspire 
oameni să caute integritatea personală în toate relațiile lor. R.

- Ne rugăm ca sfinți care au avut o pasiune pentru dreptate să ne 
arate calea dreptății în tot ceea ce facem. R.

- Ne rugăm ca sfinți care au fost făcători de pace, să fie semne 
prin care să vedem că în toate violențele timpului nostru pacea 
este mereu posibilă. R.

- Ne rugăm ca sfinți care au îndurat persecuții pentru credința 
lor, să fie alături de creștini care astăzi sunt persecutați în multe 
țări pentru iubirea și urmarea lui Isus. R.

Milostive Dumnezeule, tu ești glorificat în Maria, sfântul Iosif 
și toți sfinți tăi. Fă ca ei să mijlocească în numele nostru pentru 
ca tu să poți domni asupra lumii și să reverși în inimile noastre 
umane harul păcii fără de sfârșit. 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, 2 noiembrie 2021

Săptămâna a 31-a de peste an
Pomenirea tuturor credincioșilor răposați

Fraților preaiubiți, astăzi ne rugăm pentru toți cei dragi 
ai noștri care au plecat deja dintre noi precum și pentru toate 
sufletele din purgator care acum așteaptă să intre în prezența 
iubitoare a lui Dumnezeu. Să spunem împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm ca cei dragi ai noștri să se odihnească pentru munca 
lor, pentru ca faptele lor bune să poată să le fie alături. R.

- Ne rugăm pentru răposați parohiei noastre care au fost părtași la 
aceiași masă Euharistică, ca ei să fie acum la banchetul ceresc. 
R.

- Ne rugăm pentru cei care au murit ne-iubiți, necunoscuți sau ne-
plânși de nimeni, ca ei să aibă parte de experiența îmbrățișării 
pline de iubire a lui Dumnezeu. R.

- Ne rugăm ca cei care sunt victime ale războiului și violenței, și 
cei care au murit din cauza dezastrelor naturale să intre în pacea 
fără de sfârșit a lui Cristos. R.

- Ne rugăm ca cei care au murit pentru credința lor în Isus să 
primească coroana dreptății. R.

- Ne rugăm ca cei care și-au luat propria viață sau au murit în 
accidente ori au fost uciși, să aibă parte de milostivirea și pacea 
lui Dumnezeu. R.

Tată ceresc, dă te rugăm odihna veșnică tuturor celor care au 
murit și binecuvântează-i cu alinarea și pacea ta pe cei care plâng 
și suferă după ei. Prin Cristos Domnul nostru. Amin
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Miercuri, 3 noiembrie 2021

Săptămâna a 31-a de peste an
Ss. Martin de Porres, călug. *; Silvia, mamă

Fraților preaiubiți, sfântul apostol Paul ne-a spus astăzi că 
există o singură datorie pe care merită să o avem, datoria iubirii 
reciproce. Să spunem împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm pentru toți cei botezați în Cristos, ca iubirea față de 
ceilalți din iubire față de Dumnezeu, să fie forța în tot ceea ce 
spun, fac sau gândesc. R.

- Ne rugăm pentru toți cei au rănit pe cineva, ca ei să primească 
harul de a-și exprima durerea și regretul. R.

- Ne rugăm pentru cei care au dus crucea bolii sau a durerii, a 
războiului și violenței, a lipsei de adăpost și a sărăciei, ca noi să 
le fim alături în rugăciune. R.

- Ne rugăm pentru respectarea demnității tuturor oamenilor și a 
bunătății și frumuseții creației lui Dumnezeu. R.

- Ne rugăm ca sfântul Martin să mijlocească pentru cei plasați 
sub patronajul său. R.

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

Doamne Dumnezeul nostru, ajută-ne să îi salvăm pe cei 
abandonați și uitați de pe acest pământ, care sunt atât de prețioși 
în ochii tăi. Dă te rugăm vindecarea mult dorită în viețile noastre 
pentru ca noi să protejăm lumea și nu să o distrugem, să semănăm 
frumusețea și nu poluarea și distrugerea. Prin Cristos Domnul 
nostru. Amin
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Joi, 4 noiembrie 2021

Săptămâna a 31-a de peste an
Ss. Carol Borromeu, ep. **; Felix de Valois, pustnic

Fraților preaiubiți, cuvintele sfântului Paul că aparținem 
Domnului atât în viață cât și în moarte sunt atât de potrivite 
în această lună de rugăciune pentru sufletele din purgator. Să 
spunem împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm pentru fiecare dintre noi, ca viețile noastre, trăite prin 
credință și cu caritate, să fie o influență bună asupra celorlalți. 
R.

- Ne rugăm ca noi să rezistăm ispitei de a-i trata pe ceilalți cu 
mulțumire sau să îi judecăm. R.

- Ne rugăm pentru toți cei împovărați de singurătate și depresie, 
ca cei cu care se întâlnesc să le ofere un zâmbet, un gest bun și 
de respect. R.

- Ne rugăm pentru planeta noastră, ca prin acțiunile noastre de 
ocrotire a mediului înconjurător, poluarea să fie cât mai mult 
diminuată. R.

- Ne rugăm și pentru cateheți și catehumeni care astăzi îl 
comemorează pe patronul lor, sfântul Carol Boromeu, ca ei 
să îl găsească pe Isus în exemplul său de grijă, predicare și 
încurajare. R.

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

Atotputernice Dumnezeule, tu ești prezent în întreg universul. 
Umple-ne te rugăm cu pacea ta, pentru ca astfel să putem trăi 
ca frați și surori care nu se rănesc unul pe celălalt. Prin Cristos 
Domnul nostru. Amin.



10
Vineri, 5 noiembrie 2021

Săptămâna a 31-a de peste an
Sf. Grigore Lakota, ep. m.

Fraților preaiubiți să ne rugăm pentru Biserică, ca ea să poată 
predica vestea cea bună a lui Cristos pe suprafața întregului pământ 
cu bucuria și entuziasmul apostolilor. Să spunem împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm ca misionari din jurul lumii să fie asemenea lui Paul, 
prin predicarea evangheliei lui Isus tuturor celor care le ies în 
cale. R.

- Ne rugăm ca oameni care nu au auzit de Isus să aibă ocazia de a 
auzi cuvântul său și să ajungă la cunoașterea și iubirea lui prin 
darul credinței. R.

- Ne rugăm ca Duhul Sfânt să ne îmbogățească pe toți cu 
înțelepciune, pentru ca astfel să ne îndeplinim rolul în lume cu 
integritate. R.

- Ne rugăm pentru fiecare dintre noi, ca lucrând împreună să 
ducem la bun sfârșit ceea ce ne-am propus să schimbăm în 
lume. R.

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

Dumnezeule atotputernic și veșnic, tu ești prezent în întregul 
univers. Atinge te rugăm inimile celor care caută să câștige de 
pe spatele celor săraci și a pământului și du-i la convertirea mult 
dorită. Prin Cristos Domnul nostru. Amin
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Sâmbătă, 6 noiembrie 2021

Săptămâna a 31-a de peste an
Sf. Leonard, pustnic

Fraților preaiubiți, sfântul apostol Paul mereu a vorbit cu 
căldură cu prieteni lui care erau co-lucrători în numele Domnului. 
Să ne rugăm ca același spirit să fie și în Biserica noastră de astăzi. 
Să spunem împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm ca în dieceza noastră să existe un spirit bun 
de colaborare și prietenie între episcop, preoți, diaconi și 
credincioși. R.

- Ne rugăm ca în parohia noastră să apreciem contribuția fiecărei 
persoane, și să ne bucurăm de multele daruri pe care Duhul ni 
le-a dat spre folosul comun. R.

- Ne rugăm ca cei cărora nu ne putem încrede cu bani, sau care 
sunt risipitori sau dependenți de jocuri, să fie îndrumați de 
Duhul Sfânt în a fi mai responsabili. R.

- Ne rugăm ca Dumnezeu să binecuvânteze cu pacea sa pe toți 
cei care au un drept la rugăciunile noastre, cei pentru care am 
promis că ne rugăm și care au nevoie de rugăciunile noastre. R.

- Ne rugăm ca guvernele lumii să investească tot mai mult în 
protejarea casei noastre comune, pământul. R.

Atotputernice Dumnezeule, învață-ne te rugăm să descoperim 
valoarea fiecărui lucru, de a fi plini cu uimire și contemplație, de 
a recunoaște că noi suntem profund uniți cu fiecare creatură în 
această călătorie a noastră spre lumina ta infinită. Prin Cristos 
Domnul nostru. Amin.



Pr. Mihail-Andrei Iacob
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