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Duminică, 7 noiembrie 2021

Săptămâna a 32-a de peste an
Sf. Villibrord, ep.

Generozitatea arătată de cele două văduve din prima lectură și 
din evanghelia de astăzi este un adevărat exemplu pentru fiecare 
dintre noi. Ajută-ne te rugăm Doamne să facem mai mult spațiu 
în viața noastră pentru Dumnezeu, pentru Cuvântul său și pentru 
valorile sale. Să spunem împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm pentru sfântul părinte papa Francisc și episcopul 
nostru Iosif, ca ei să fie tot mai sensibili față de Cuvântul lui 
Dumnezeu. R.

- Ne rugăm ca Isus să îi ia în grija sa pe toți cei care au parte de 
dureri în viața lor, adesea provocată de indiferența celor din jur. 
R.

- Ne rugăm ca Dumnezeu să ne de-a speranță și alinare în 
momentele noastre de dubiu, când suntem înfricoșați și confuzi. 
R.

- Ne rugăm ca Dumnezeu să continue să îi inspire în munca lor, 
pe cei care fac bine celor bolnavi și bătrâni, săraci și nevoiași. 
R.

- Ne rugăm pentru toți credincioși noștri răposați, ca și ei să aibă 
parte de pacea Împărăției Cerului. R.

Doamne Dumnezeule, tu ne înveți să fim acolo unul pentru 
celălalt după cum și tu ești acolo pentru noi. Ajută-ne să fim atenți 
la prezența și la bunătatea ta față de noi și dă-ne mereu un duh de 
recunoștință. Prin Cristos Domnul Nostru. Amin
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Luni, 8 noiembrie 2021

Săptămâna a 32-a de peste an
Sf. Adeodat, pp.; Fer. Ioan Duns Scotus, pr.

Fraților preaiubiți, în textul evangheliei de astăzi am văzut 
cum Isus ne-a dat o responsabilitatea imensă, aceea de a-l imita 
pe el în iertarea sa. Să spunem împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm ca Biserica să nu împovăreze oameni peste puterile 
lor, ci mereu să încurajeze și să ierte oameni atunci când au 
parte de eșecuri. R.

- Ne rugăm ca relația noastră cu ceilalți să fie extinsă și la cei 
care au nevoie de iertarea noastră. R.

- Ne rugăm ca noi să iubim virtutea și să avem onestitatea ca 
parte esențială a gândirii și a faptelor noastre. R.

- Ne rugăm ca noi să vedem înțelepciunea ca pe un prieten și să 
îi permitem să ne îndrume în deciziile noastre. R.

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

Milostive Dumnezeule, dă-ne mâini curate și o inimă pură 
pentru ca să putem sta în prezența ta în jurul altarului Fiului tău 
pentru a-l adora și cinsti cu bucurie. 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, 9 noiembrie 2021

Săptămâna a 32-a de peste an
SFINŢIREA BAZILICII DIN LATERAN

Fraților preaiubiți, astăzi celebrăm comemorarea sfințirii 
Bazilicii din Lateran, a catedrei sfântului nostru părinte papa, 
episcopul Roma. De aceea să ne rugăm pentru el și pentru tot 
poporul Romei spunând împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm ca papa Francisc, episcopul Romei, să își tragă 
puterea și alinarea de la afecțiunea și loialitatea poporului 
Romei și de la Biserica Universală. R.

- Ne rugăm ca poporul Romei să fie tare în credința lor în Isus 
Cristos, zidită pe mărturia apostolilor Petru și Paul. R.

- Ne rugăm ca oriunde oameni se adună astăzi pentru celebrarea 
Euharistiei, să aibă un simț al comuniunii cu Isus Cristos, unul 
cu celălalt, cu Biserica universală și cu papa Francisc. R.

- Ne rugăm ca noi să fim un adevărat semn pentru lume, un semn 
al acelei speranțe care duce la dreptate și la fapte bune. R.

- Ne rugăm ca toate zonele cuprinse de conflicte din lume să 
cunoască pacea mult dorită. R.

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

Doamne Dumnezeul nostru, în acest loc sfânt ne-am adunat 
pentru a ne închina ție în duh și adevăr. Primește te rugăm toate 
aceste laude și mulțumiri ale noastre. Prin Cristos Domnul nostru. 
Amin.
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Miercuri, 10 noiembrie 2021
Săptămâna a 32-a de peste an

Ss. Leon cel Mare, pp. înv. **; Oreste, m.

Fraților preaiubiți, cu același spirit al acelui unic lepros care 
s-a întors pentru a-și exprima recunoștința sa față de Isus pentru 
harul vindecării, să venim și noi acum la Dumnezeu Tatăl nostru, 
pentru a primi toate binecuvântările sale. Să spunem împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm pentru papa Francisc cu ocazia comemorării sfântului 
papă Leon cel Mare, ca asemenea lui Leon, și el să de-a mărturie 
de Isus, să fie plin de iubire pastorală, și un făptuitor de pace 
printre națiuni. R.

- Ne rugăm pentru un adevărat duh de rugăciune printre toți 
creștini, ca ei să îl iubească pe Dumnezeu din toată inima lor, 
iar pe aproapele ca pe ei înșiși. R.

- Ne rugăm pentru cei care sunt împovărați cu boli cronice, ca 
prin rugăciunea noastră și ei să aibă parte de alinarea, iubirea și 
răbdarea lui Cristos. R.

- Ne rugăm pentru harul de a trăi darul înțelepciunii, primit prin 
Duhul Sfânt în momentul botezului și mirului nostru. R.

- Ne rugăm ca noi să devenim tot mai conștienți de faptul că 
acțiunile noastre afectează mereu mediul înconjurător. R.

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

Doamne Dumnezeule, tu din compasiune și bunătate l-ai trimis 
pe fiul tău Isus ca Mântuitor pentru noi. Reînnoiește în noi Duhul 
său dătător-de-viață pentru ca să putem moșteni viața ta veșnică. 
Prin Cristos Domnul nostru. Amin.



9
Joi, 11 noiembrie 2021

Săptămâna a 32-a de peste an
Ss. Martin de Tours, ep. **; Marina, fc. m.; Fer. 

Fraților preaiubiți, Isus în evanghelia de astăzi ne-a spus că 
trebuie să ne bucurăm că Împărăția lui Dumnezeu nu e ceva ce 
trebuie să căutăm fiindcă ea deja ne-a fost oferită în dar și că se 
află în interiorul nostru. Să spunem împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm pentru ca pacea să fie cat mai durabilă, mai ales în 
acele zone în care încă mai există conflicte, iar prin cooperare 
comunitățile și popoarele să fie reconstruite. R.

- Ne rugăm pentru Biserică ca ea să de-a mărturie de împărăția 
lui Dumnezeu prin modul în care membri ei își trăiesc credința 
cu iubire. R.

- Ne rugăm pentru cei care caută noutăți în credința lor, ca ei să 
se întoarcă la Cel care este totul: Isus Cristos. R.

- Ne rugăm pentru egalitate între oameni, ca guvernele lumii să 
facă tot ce le stă în putință pentru ca nici un popor să nu fie lăsat 
în urmă. R.

- Ne rugăm ca noi să primim plinătatea înțelepciunii, un dar 
inteligent, sfânt, unic, activ și curat. R.

- Ne rugăm ca sfântul Martin de Tours, omul carității, episcopul 
înțelepciunii, să mijlocească pentru cei plasați sub patronajul 
lui. R.

- Ne rugăm ca toți răposați noștri să fie părtași la banchetul ceresc. 
R.

Dumnezeule atotputernic și sfânt, plin de milostivire și de 
dragoste, primește-i în grija ta pe toți cei care au murit din cauza 
teribelor războaie și dă-le tuturor odihna ta veșnică. Prin Cristos 
Domnul nostru. Amin.
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Vineri, 12 noiembrie 2021

Săptămâna a 32-a de peste an
Ss. Iosafat, ep. m. **; Cristian, m.

Fraților preaiubiți, am fost chemați de Domnul pentru a fi 
gata mereu pentru a doua sa întoarcere de la finalul timpului. Să 
ne rugăm Tatălui pentru ca să avem acest spirit al pregătirii. Să 
spunem împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm pentru întreaga creație și pentru toți oameni din toate 
limbile și popoarele, ca noi să continuăm să ne îngrijim de 
natură cu încredere și determinare. R.

- Ne rugăm pentru o apreciere a dependenței noastre de Dumnezeu, 
încrezători mereu în providența divină. R.

- Ne rugăm pentru înțelepciunea ce vine de la cunoașterea lui 
Dumnezeu și de la a trăi acea înțelepciune pentru ceilalți. R.

- Ne rugăm pentru încetarea foamei din Yemen. R.

- Ne rugăm pentru harul de a trăi cu o conștiință curată. R.

- Ne rugăm ca cei plasați sub patronajul sfântului Iosafat, pe care 
îl comemorăm astăzi, să primească prin mijlocirea lui harul 
unității mult dorite. R.

Tată veșnic, cerurile proclamă necontenit gloria ta, iar creația 
dă dovadă de puterea mâinilor tale. Umple-ne te rugăm cu tăria 
de a apăra mereu ceea ce mâna ta a creat. Prin Cristos Domnul 
nostru. Amin.
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Sâmbătă, 13 noiembrie 2021

Săptămâna a 32-a de peste an
Sf. Augustina (Livia), călug.

Fraților preaiubiți, la finalul evangheliei de astăzi Isus a adresat 
o întrebare cu adevărat provocatoare în ceea ce privește sfârșitul 
timpurilor, dacă atunci când se va întoarce, va mai găsi oare 
credință pe pământ. Să spunem împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm ca credința creștinilor să fie puternică, pentru ca în 
timpuri de necesitate și de abundență, în timpuri de libertate și 
de persecuție, ei să creadă și să iubească cu tot ceea ce au. R.

- Ne rugăm ca dreptatea lui Dumnezeu să cucerească lăcomia 
oamenilor, apetitul lor pentru putere, și vanitatea lor în căutarea 
onorurilor lumești. R.

- Ne rugăm ca parohia noastră să fie mereu ospitalieră cu vizitatori 
și străini, primindu-i mereu în numele lui Cristos. R.

- Ne rugăm ca noi să fim mult mai atenți față de nevoile celor din 
jurul nostru pentru ai ajuta pe cât de bine putem. R.

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

Milostive Dumnezeule, te rugăm să fii mereu singura lumină 
adevărată a lumii noastre, pentru ca strălucind prin cruzimea 
războiului și a lăcomiei crunte a oamenilor, să ne arăți tuturor 
calea libertății și a păcii adevărate. Prin Cristos Domnul nostru. 
Amin



Pr. Mihail-Andrei Iacob
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