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Duminică, 21 noiembrie 2021
Săptămâna a 34-a de peste an

Cristos, Regele Universului
Prezentarea la Templu a Sfintei Fecioare Maria

Fraților preaiubiți, Isus, umilit și frânt, stă în fața lui Pilat și declară 
că el este cu adevărat rege. Noi, membri împărăției sale, să ne rugăm 
prin El Tatălui nostru ceresc spunând împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm pentru tineri diecezei noastre, ca duhul lui Isus, Regele 
nostru să le deschidă inimile față de nevoile și speranțele tuturor 
tinerilor. R.

- Ne rugăm pentru tineri Bisericii care astăzi celebrează Ziua Tineretului 
la nivel Mondial, ca ei să îmbrățișeze tema propusă, Ridică-te! Te 
numesc martorul a ceea ce ai văzut. R.

- Ne rugăm pentru tineri fără un tată sau o figură părintească ca ei să 
găsească în sfântul Iosif, pe cel care a vegheat asupra lui Isus și care 
i-a fost învățător în credință, dar mai ales pe cel care le va arăta calea 
către Isus, Regele Universului. R.

- Ne rugăm pentru tineri a căror viață a fost puternic afectată de 
pandemie din cauza educației întrerupte, a pierderii locului de muncă, 
a izolării de familie și prieteni și a distanțării de Biserică, ca curajul și 
fraternitatea să îi susțină. R.

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

- Ne rugăm pentru tineri care au murit în circumstanțe tragice din 
cauza bolii, a dezastrelor naturale, războiului și violenței, uciderii și 
sinuciderii, ca ei să fie îmbrățișați de Isus, Regele lor. R.

Isuse, Regele nostru, în mijlocul zgomotului acestei lumii dă-ne te 
rugăm harul de a auzi vocea ta care ne cheamă: Ridică-te, dă mărturie 
de iubire și respect, adevăr și integritate; Ridică-te, apără-i pe cei 
persecutați, săraci și vulnerabili; Ridică-te privește creația cu ochii 
plini de uimire; Ridică-te, dă mărturie de faptul că Cristos e viu, iar 
mesajul său este iubire și mântuire. Tu care viețuiești și domnești în toți 
veci vecilor. Amin.
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Luni, 22 noiembrie 2021

Săptămâna a 34-a de peste an
Sf. Cecilia, fc. m. **

Fraților preaiubiți, protecția lui Dumnezeu a fost cu Daniel și 
cu ceilalți trei tineri, care în momente atât de dificile au rămas 
fideli unicului Dumnezeu adevărat. Să spunem împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm ca tineretul catolic să aibă același angajament față 
de credința lor în Dumnezeu după cum au făcut și acei tineri 
din timpul lui Nabucodonosor, și să crească în înțelepciune și 
cunoaștere. R.

- Ne rugăm ca darul extraordinar al văduvei din cutia de ofrande 
de la templu, să ne inspire în a fi la fel de generoși cu săraci din 
timpul nostru. R.

- Ne rugăm pentru o rezolvare diplomatică față de refugiați de la 
granița dintre Polonia și Belarus, pentru ca și ei să aibă parte de 
grijă, dreptate, și compasiune. R.

- Ne rugăm pentru familiile noastre, prin mărturia curajoasă 
față de credința creștină a sfintei Cecilia și a soțului ei, sfântul 
Valerian și a fratelui ei sfântul Tiburtius, să ne mijlocească 
harul unității, a credinței și a păcii. R.

- Ne rugăm ca toți cei care sunt implicați în muzică, și cântarea 
plină de slujire din parohia noastră și dieceză, să găsească în 
viața și curajul sfintei Cecilia, un adevărat patron ceresc. R.

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

Dumnezeule atotputernic și sfânt, noi suntem poporul care 
dorește atât de mult să ne vadă în față. Binecuvântează-ne pe noi 
și pe toți cei care caută adevărul. Dă-ne te rugăm harul ca mereu 
să cântăm laudele tale. 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, 23 noiembrie 2021

Săptămâna a 34-a de peste an
Ss. Clement I, pp. m. *; Columban, abate *; 

Lucreţia, m.

Fraților preaiubiți, distrugerea templului din Ierusalim, 
războaiele și revoluțiile de de-a lungul secolelor nu au avut loc 
din cauza disperării, ci au fost evenimente care ne-au urgentat să 
ne încredem în providența lui Dumnezeu. Să spunem împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm ca papa Francisc să fie inspirat cu ocazia comemorării 
sfântului papă Clement, al patrulea succesor al sfântului Petru, 
care a fost credincios, chiar și prin martiriu. R.

- Ne rugăm ca cei care se află sub patronajul sfântului Columban, 
să aibă parte de mijlocirea patronului lor ceresc. R.

- Ne rugăm ca lideri națiunilor, să realizeze că, asemenea restului 
omenirii, și ei au picioare de lut, pentru ca niciodată să nu aibă 
o părere prea mare despre importanța puterii lor. R.

- Ne rugăm ca Dumnezeu să ridice în Biserică tineri și tinere cu 
înțelepciunea lui Daniel, a căror voce să fie auzită clar de noi. 
R.

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

Doamne Dumnezeul nostru, tu singur poți judeca oameni 
acestei lumii cu dreptate. Te rugăm să fii plin de milostivire cu 
toți, să le ierți păcatele, să le redai speranța, și să ne duci pe toți în 
împărăția păcii tale. Prin Cristos Domnul nostru. Amin.
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Miercuri, 24 noiembrie 2021
Săptămâna a 34-a de peste an

Ss. Martiri din Vietnam **

Fraților preaiubiți, în mijlocul dificultăților vieții noastre 
adesea putem auzi cuvintele lui Isus din evanghelia de astăzi care 
ne liniștește de faptul că Prin statornicia voastră vă veţi mântui 
sufletele”. Să spunem împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm pentru cei care au parte de persecuții sau discriminări 
din cauza credinței lor creștine, ca ei să fie răbdători și curajoși, 
știind că prin statornicia lor își vor mântui sufletele. R.

- Ne rugăm ca adevărata libertate religioasă fie acordată tuturor 
celor care au parte de restricții de la practicarea religiei, educației 
și a faptelor de caritate. R.

- Ne rugăm pentru Biserică, ca cuvintele tânărului Daniel, să nu 
lipsească niciodată din viața ei, pentru ca astfel să fim mai atenți 
față de profeți timpului nostru. R.

- Ne rugăm și pentru toți cei care întâmpină dificultăți de orice fel 
în viața lor, ca statornicia lor să le dobândească liniștea și pacea 
mult dorită. R.

- Ne rugăm și pentru toți răposați noștri, ca Dumnezeu să le ierte 
păcatele și să îi primească cât mai repede în casa sa cerească. R.

Milostive Dumnezeule, tu ne-ai făcut cunoscut tuturor dreptatea, 
adevărul și iubirea ta prin Fiul tău Isus Cristos. Dă-ne te rugăm 
harul ca noi să primim aceste daruri cu inimi recunoscătoare. 
Prin Cristos Domnul nostru. Amin
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Joi, 25 noiembrie 2021

Săptămâna a 34-a de peste an
Sf. Ecaterina din Alexandria, fc. m. *

Fraților preaiubiți, întoarcerea lui Isus cu putere și mare glorie 
va fi un moment de mare eliberare, un timp de bucurie, dar mai 
ales un timp cu binecuvântarea păcii. Să spunem împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm pentru orașul Ierusalim, jefuit și distrus, reconstruit 
și reînnoit de atât de multe ori, ca spiritul religios, iudaic, 
musulman și creștin să fie reînnoit în credință cu dreptate, spre 
promovarea armoniei. R.

- Ne rugăm pentru încrede în credința noastră, ca nouă să nu ne 
fie niciodată frică de Isus, nici de judecata sa asupra lumii, ci 
mereu să trăim în speranță. R.

- Ne rugăm pentru cei care sunt în pericol astăzi, ca ei să fie 
protejați de Dumnezeu, după cum a fost Daniel în groapa cu 
lei. R.

- Ne rugăm pentru cei care o cinstesc pe sfânta Ecaterina 
de Alexandria ca patroană, ca și ei să iubească adevărul și 
înțelepciunea. R.

- Ne rugăm pentru femeile și fetele aflate în pericol în Afganistan, 
ca oameni să devină tot mai conștienți de pericolul cu care se 
confruntă femeile în unele părți ale lumii, iar cu ajutorul nostru 
lumea să devină un loc mai sigur pentru ele. R.

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

Tată ceresc, tu judeci cu dreptate și pedepsești cu corectitudine. 
Privește te rugăm asupra noastră cu milostivire și iartă-ne toate 
păcatele pentru ca astfel să ajungem la gloria veșnică a cerului. 
Prin Cristos Domnul nostru. Amin.
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Vineri, 26 noiembrie 2021

Săptămâna a 34-a de peste an
Ss. Siriciu, pp.; Leonard, pr.

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

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm ca Biserica să conducă oameni la înțelegerea scopului 
vieții pentru ca toți să îl primească pe Fiul Omului atunci când 
va veni în glorie să judece lumea. R.

- Ne rugăm ca viziunea lui Daniel a gloriei lui Dumnezeu să 
afirme credința noastră că într-o zi și noi vom intra în gloria lui 
Dumnezeu. R.

- Ne rugăm ca noi să păstrăm mereu în inimi vie jertfa de iubire 
a lui Isus Cristos față de fiecare dintre noi. R.

- Ne rugăm ca binele să cucerească răul din lume, nu prin forță 
sau violență ci prin iubire și respect. R.

- Ne rugăm și pentru cei care nu au pe nimeni să se roage pentru 
ei și care nu știu cum să se roage. R.

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

Tată ceresc, întreaga creație te cinstește și de laudă numai pe 
tine, munți și văile, mările și râurile, plantele și fiarele, păsările, 
animalele și pești, bărbați și femeile și copii pentru că numai ție 
ți se cuvinte toată cinstea și lauda noastră. Prin Cristos Domnul 
nostru. Amin
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Sâmbătă, 27 noiembrie 2021

Săptămâna a 34-a de peste an
Sf. Virgil, ep.

Fraților preaiubiți, acum când am ajuns în ultima zi a anului 
liturgic al Bisericii, să aducem recunoștința noastră pentru toate 
binecuvântările sale și să ne rugăm pentru pacea lui Dumnezeu în 
noul an din viața comunității noastre. Să spunem împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm ca îngrozitoarea viziune a profetului Daniel să fie 
un avertisment al pericolului abuzului puterii în Biserică și 
societate, la locul de muncă, educație, cartier și familie. R.

- Ne rugăm ca noi să ne tragem speranța de la asigurarea lui 
Daniel că suveranitatea Celui Preaînalt ne va uni, spre slujirea 
și ascultarea lui Dumnezeu. R.

- Ne rugăm ca zi de zi să stăm vigilenți în așteptarea Domnului 
cu încredere. R.

- Ne rugăm ca noi să avem inimi integre, niciodată împovărate de 
desfrâu, beții și grijile vieții. R.

- Ne rugăm ca toți creștini să aducă recunoștința lor pentru 
acest an plin de har care a trecut, pentru solidaritatea care ne-a 
susținut în acest an de pandemie, și ocaziile pe care le-am avut 
în slujirea lui Dumnezeu în duh și adevăr. R.

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

Dumnezeul universului și al veșniciei, noi, fii și fiicele tale, 
slujitori și preoți, cei devotați și umili la inimă, sufletele celor plini 
de virtute, toți împreună îți aducem acum toată gloria și cinstea 
care numai ție ți se cuvine. Prin Cristos Domnul nostru. Amin



Pr. Mihail-Andrei Iacob
www.paxvobis.ro


