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Duminică, 14 noiembrie 2021
Săptămâna a 33-a de peste an

Ss. Ştefan-Teodor, ep. m.; Serapion, călug. m.
Ziua mondială a săracului

Fraților preaiubiți, să ne unim în rugăciune cu sfântul nostru 
părinte papa Francisc în celebrarea celei de-a cincea zi mondială a 
săracului cu tema Săracii mereu vor fi cu noi. Să spunem împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm pentru papa Francisc care ne învață că săraci au multe 
să ne învețe fiindcă ei cunosc suferința lui Cristos prin propriile 
lor suferințe. R.

- Ne rugăm pentru săracii însăși, prin care noi suntem chemați să 
îl descoperim pe Cristos însuși, și să fim prieteni lor, și să primim 
înțelepciunea pe care Dumnezeu dorește să ne-o comunice prin 
ei. R.

- Ne rugăm pentru comunități, ca ei să înțeleagă că săracii adesea 
ne învață despre solidaritate și împărtășire. R.

- Ne rugăm pentru oameni din acele locuri în care există un pericol 
imens, ca suferințele lor să fie alinate prin mila lui Dumnezeu și 
ajutorul nostru. R.

- Ne rugăm pentru tineri, ca ei să contribuie cu grijă, entuziasm și 
înțelepciune la ajutorarea celor care sunt dezavantajați, săraci și 
înstrăinați de Biserică. R.

- Ne rugăm pentru săraci care au murit în situații disperate, ca 
ei să fie transformați în perfecțiunea veșnică pe care Cristos a 
câștigat-o prin a acest sacrificiu. R.

Doamne Isuse, ajută-ne să fim urechile tale pentru a asculta 
strigătele celor săraci. Ajută-ne să fim vocea ta care să vorbească 
despre iubire și acceptare. Ajută-ne să fim picioarele tale care să 
umble alături de cei aflați în nevoie. Ajută-ne să fim mâinile tale 
care să îmbrace, hrănească și adăpostească pe cei care nu au. Tu ai 
venit la sfârșit, pierdut și uitat de această lume. Tu care viețuiești 
și domnești în toți veci vecilor. Amin.
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Luni, 15 noiembrie 2021

Săptămâna a 33-a de peste an
Ss. Albert cel Mare, ep. înv. *; Leopold al III-lea

Fraților preaiubiți, Isus în evanghelia de astăzi a redat vederea 
unui orb. Să ne rugăm ca Domnul să de-a ochii credinței tuturor 
celor care caută credința. Să spunem împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm ca Biserica, prin învățăturile și faptele ei, să arate 
oamenilor bunătatea și sfințenia lui Isus Cristos. R.

- Ne rugăm ca cei care au trăit cu orbire sau vedere neclară, să 
aibă aceiași credință ca omul din evanghelie, și în toate nevoile 
lor să strige ca Isus, Fiul lui David să aibă milă de el. R.

- Ne rugăm ca doctori și asistentele care au grijă de oameni cu 
boli de ochii să cunoască că ei sunt părtași la misiunea lui Isus. 
R.

- Ne rugăm ca cei care trăiesc cu diabet sau alte boli să primească 
susținerea medicală și emoțională de care au nevoie. R.

- Ne rugăm ca sfântul Albert cel Mare, care a avut o expertiză mai 
mare în științele naturale, scriptură și teologie, să mijlocească 
pentru toți oameni de știință plasați sub patronajul lui. R.

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

Milostive Dumnezeule, tu păzești calea celor drepți. Te rugăm 
să fii alături de noi în toate dificultățile vieții noastre și ajută-ne 
să acționăm cu dreptate în toate relațiile noastre. Prin Cristos 
Domnul nostru. 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, 16 noiembrie 2021

Săptămâna a 33-a de peste an
Ss. Margareta a Scoţiei, regină *; Gertruda, fc. 

Fraților preaiubiți, convertirea lui Zacheu la calea dreptății lui 
Cristos continuă să inspire și oameni din ziua de astăzi. Conduși 
de același duh al dreptății să spunem și noi împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm ca cei care îi înșală pe ceilalți, ca ei să învețe să 
acționeze cu dreptate și să primească harul de a face reparație 
pentru păcatele lor. R.

- Ne rugăm ca noi să ne lăsăm inspirați de Eleazar în a fi 
determinați să dăm un exemplu bun la toți tineri de astăzi. R.

- Ne rugăm ca noi să găsim în credința în Dumnezeu sfintei 
Margareta a Scoției, în compasiunea ei față de săraci și dedicarea 
față de propria ei familie o adevărată sursă de inspirație. R.

- Ne rugăm ca sfânta Gertrude, să mijlocească pentru fetele 
cărora li se refuză dreptul la educație sau la libertatea de a 
practica credința lor. R.

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

Doamne Dumnezeul nostru, dă-ne te rugăm harul de a acționa 
cu dreptate, de a rosti adevărul din inimă și să nu ucidem pe 
nimeni cu limba noastră. Prin Cristos Domnul nostru. Amin
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Miercuri, 17 noiembrie 2021
Săptămâna a 33-a de peste an

Ss. Elisabeta a Ungariei, călug. **; Florin, pr.

Fraților preaiubiți, Isus ne-a avertizat că fiecare dintre noi va fi 
judecat asupra modului în care ne-am împlinit responsabilitățile 
în această lume. Să spunem împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm pentru Biserică, ca ea să acționeze cu responsabilitate 
și să lucreze spre binele și mântuirea celorlalți, mai ales a celor 
săraci și pierduți. R.

- Ne rugăm pentru fiecare dintre noi, ca noi să folosim cu 
înțelepciune darurile pe care le-am primit de la Dumnezeu spre 
binele celorlalți. R.

- Ne rugăm pentru creștini împovărați de persecuții, ca ei să 
continue să prețuiască darul credinței și să îl trăiască cu dedicare 
și generozitate. R.

- Ne rugăm pentru o apreciere mai mare a exemplului carității 
dat de sfânta Elisabeta a Ungariei, ca ea să ne îndrume spre 
revelarea iubirii lui Cristos în faptele noastre. R.

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

Dumnezeule atotputernic și sfânt, prin Euharistie te rugăm să 
primești cinstea și recunoștința noastră. Dă-ne te rugăm iertarea 
ta și ascultă-ne toate aceste rugăciuni ale noastre. Prin Cristos 
Domnul nostru. Amin
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Joi, 18 noiembrie 2021

Săptămâna a 33-a de peste an
Sfinţirea Bazilicilor „Sf. Petru” şi „Sf. Paul” *; 

Fraților preaiubiți, cu o iubire imensă Isus a plâns pentru 
preaiubitul lui Ierusalim. Să ne rugăm pentru pacea acelui oraș 
de astăzi, cu dorința în suflete de a intra în Ierusalimul ceresc. Să 
spunem împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm pentru papa Francisc, ca el să primească multe 
binecuvântări astăzi când celebrează aniversarul dedicării 
Bazilicii Sf. Petru din Vatican și a Bazilicii Sf. Paul din afara 
zidurilor. R.

- Ne rugăm pentru pacea Ierusalimului și a tuturor oamenilor din 
el. R.

- Ne rugăm pentru poporul evreu, ca liberi de orice violență să se 
bucure de pacea fără de sfârșit a Țării Sfinte. R.

- Ne rugăm pentru mărirea respectului dintre evrei, musulmani și 
creștini, ca credința noastră comună în singurul Dumnezeu să 
fie o sursă de armonie și pace. R.

- Ne rugăm pentru toți cei care se simt singuri, deprimați sau 
fricoși din cauza pandemiei de Covid, ca harul Duhului Sfânt să 
le calmeze orice frică. R.

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

Tată ceresc, prin Fiul tău Isus Cristos, aducem acum această 
jertfă a sfintei Liturghii cu cinstea și preamărirea care numai ție 
ți se cuvine. Prin Cristos Domnul nostru Amin
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Vineri, 19 noiembrie 2021

Săptămâna a 33-a de peste an
Sf. Abdia, profet

Fraților preaiubiți, ne-am adunat în această casă de rugăciune 
pentru a ne centra inimile pe Isus Cristos care ne hrănește 
necontenit prin cuvântul și sacramentul său. Să spunem împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm ca cuvântul lui Dumnezeu să fie predicat de episcopi, 
preoți și diaconi, pentru ca credincioși să ajungă la cunoașterea 
mai bună a lui Cristos. R.

- Ne rugăm ca toți cei care intră în această Biserică pentru a se 
ruga să găsească în prezența lui Cristos pacea, tăria, iertarea și 
îndrumarea de care au nevoie. R.

- Ne rugăm ca Euharistia pe care o oferim la acest altar să fie o 
jertfă plăcută Domnului. R.

- Ne rugăm și pentru toți cei bolnavi, ca ei să aibă parte de 
atingerea mâinii vindecătoare a lui Cristos. R.

- Ne rugăm ca toți răposați noștri să fie primiți cât mai repede în 
casa Regelui Veșnic. R.

Doamne Dumnezeul nostru, dă-ne te rugăm bucuria de a 
asculta mereu voința ta sfântă pentru ca în tot ceea se cere de la 
noi, noi să putem avea parte de experiența prezenței tale pline de 
iubire și alinare. Prin Cristos Domnul nostru. Amin.
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Sâmbătă, 20 noiembrie 2021

Săptămâna a 33-a de peste an
Ss. Grigore Decapolitul; Edmund, rege

Fraților preaiubiți, credința noastră în învierea morților, despre 
care am auzit și în textul evangheliei de astăzi, este înrădăcinată 
în învățăturile lui Isus. Să spunem împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm ca toți creștini să creadă în învierea morților și în 
viața fără de sfârșit. R.

- Ne rugăm ca noi să apreciem acest sacrament al sfintei Euharistii 
prin care Cristos ne dă promisiunea vieții fără de sfârșit a învierii 
sale. R.

- Ne rugăm ca cei care sunt văduvi să aibă parte de amintirea 
soților plecați deja, și să de-a dovadă de o mare iubire față de 
familiile lor. R.

- Ne rugăm ca cei care au păcătuit grav să primească harul 
lacrimilor, pentru ca asemenea regelui Antioh, să se căiască de 
păcate. R.

- Ne rugăm ca guvernele lumii să lucreze împreună pentru 
alinarea suferințelor celor săraci din lume. R.

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

Milostive Dumnezeule, tu ești iubirea și fortăreața noastră. Dă-
ne te rugăm harul alinării tale sfinte în toate durerile noastre. 
Prin Cristos Domnul nostru. Amin.
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