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Duminica, 28 noiembrie 2021

Săptămâna 1 din Advent
Ss. Teodora, călug.; Iacob, pr.

Fraților preaiubiți, ne aflăm în prima duminică din Advent, zi în 
care lumea întreagă încă se află în strânsoarea pandemiei de Covid. Să 
ne rugăm astăzi pentru o speranță nouă și un nou spirit al fraternității. 
Să spunem împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm ca Duhul Sfânt să îl îndrume pe sfântul părinte papa 
Francisc în această pregătire a vizitei sale pastorale din Cipru și 
Grecia, pentru construirea unei adevărate încrederi și fraternități cu 
bisericile ortodoxe. R.

- Ne rugăm ca în această lume tot mai năucită de evenimentele 
prezente, Biserica, să fie un adevăr far de lumină și putere față de toți 
oameni. R.

- Ne rugăm ca în timpul acestui advent noi să ne dedicăm mai mult 
în iubirea față de cei din jurul nostru, pentru ca astfel, cu inimi 
scufundate în sfințenie, să fim fără pată în fața lui Dumnezeu. R.

- Ne rugăm ca toți cei care au parte de violențe, războaie, colapsuri 
economice să aibă parte de susținerea lui Dumnezeu. R.

- Ne rugăm ca în acest timp al adventului noi să ne dedicăm mai mult 
în rugăciunea față de frați noștri creștini persecutați pentru credința 
lor în Isus, pentru ca în aceste timpuri dificile și ei să trăiască cu 
onestitate și integritate. R.

- Ne rugăm ca credincioși noștri răposați să fie primiți în prezența lui 
Isus, Domnul nostru, și să trăiască alături de Maria, Iosif și de toți 
sfinții din ceruri. R.

Tată ceresc, în acest timp al adventului dă te rugăm familiilor noastre 
darul bucuriei pentru ca râsul și fericirea să marcheze timpul nostru 
petrecut împreună; dă familiilor noastre darul puterii pentru a ne ajuta 
în cele mai grele provocări; dă familiilor noastre darul păcii, ca eliberați 
de griji să putem prețui fiecare moment pe care îl avem împreună. Prin 
Cristos Domnul nostru. Amin.
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Luni, 29 noiembrie 2021
Săptămâna 1 din Advent

Sf. Saturnin, ep. m.

Fraților preaiubiți, acum când ne aflăm deja la începutul primei 
săptămâni a adventului, să privim cu speranță la împlinirea 
promisiunii lui Dumnezeu și să ne rugăm ca toate națiunile 
pământului să îl cinstească numai pe El. Să spunem împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm ca Biserica să fie un instrument al păcii, pentru ca în 
timpul acestor săptămâni de Advent ea să poată arăta iubirea 
lui Cristos tuturor oamenilor. R.

- Ne rugăm ca creștini să marcheze acest timp al adventului prin 
primirea sacramentului pocăinței pentru ca astfel să se bucure 
de milostivirea lui Cristos. R.

- Ne rugăm ca Ierusalimul să devină din nou o cetate a păcii în 
care sfințenie să înflorească în viețile oamenilor. R.

- Ne rugăm ca poporul palestinian să aibă parte de împlinirea 
dorinței lor de a avea o națiune proprie a lor în care să trăiască 
în pace. R.

- Ne rugăm ca toți creștini să fie fideli lui Cristos, trăind în 
iubire cu musulmani și cu evrei pentru ca astfel toți să trăim în 
speranță. R.

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

Doamne Dumnezeul nostru, noi mereu ne aflăm plăcerea și 
bucuria când ne aflăm în această casă de rugăciune, și ne rugăm 
astăzi ca tu să dai pacea mult dorită Ierusalimului și lumii întregi. 
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, 30 noiembrie 2021
Săptămâna 1 din Advent

SF. ANDREI, ap.

Fraților preaiubiți, astăzi noi îl sărbătorim pe sfântul apostol 
Andrei, pescarul care a devenit un discipol al lui Isus, și care ne-a 
dat mărturie de Cristos prin predica și moartea sa. Să spunem 
împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm pentru papa Francisc, episcopi noștri Iosif și Petru, 
care sunt succesori apostolilor, ca ei să de-a mărturie prin 
predicarea cuvântului și prin iubirea lor pastorală. R.

- Ne rugăm ca patriarhul Bartolomeu al Constantinopolului, 
primul dintre egalii bisericilor ortodoxe, în această sărbătoare 
a sfântului Andrei, să fie un apostol desăvârșit al unității 
creștinilor. R.

- Ne rugăm ca pași celor care vestesc mesajul lui Isus să devină 
un sunet de bun venit, și o cale prin care oameni să îl descopere 
pe Isus ca cale, adevăr și viață. R.

- Ne rugăm ca cei care îl cinstesc pe sfântul Andrei ca patron al 
lor, să aibă parte de credința și curajul patronului lor ceresc. R.

- Ne rugăm ca toți cei care au murit de pe urma armelor de foc, 
să se odihnească în pace în casa Regelui Veșnic. R.

Rege veșnic, fă te rugăm ca mesajul lui Isus, mai întâi proclamat 
apostolilor, să se audă în întreaga lume vestea plină de bucurie a 
lui Isus că Dumnezeu este iubire. Prin Cristos Domnul nostru. 
Amin
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Miercuri, 1 decembrie 2021

Săptămâna 1 din Advent
Ss. Florența, pustnică; Rudolf, pr. m.; Nahum, profet

Fraților preaiubiți, viziunea profetului Isaia precum și hrănirea 
celor 5 000 din evanghelia de astăzi ne duc spre Euharistie în care 
fiecare dintre noi este hrănit cu Trupul și Sângele lui Cristos. Să 
spunem împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm ca Biserica să fie deschisă Duhului, în căutarea ei de 
a oferi Euharistia celor aflați în condiții dificile, ce continuă din 
cauza pandemiei de covid. R.

- Ne rugăm ca Euharistia să îi ducă pe creștini spre împărtășirea 
pâinii lor de fiecare zi cu cei înfometați ca act de dreptate și cu 
inimi pline de generozitate. R.

- Ne rugăm ca noi să învățăm de la Isus și de la apostoli să nu 
risipim niciodată mâncarea pe care o avem. R.

- Ne rugăm ca noi să trăim acest timp al adventului într-un 
adevărat duh de rugăciune, bucurie și speranță, și să nu ne lăsăm 
absorbiți de valul pregătirilor de crăciun. R.

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

Doamne Dumnezeul nostru, tu care ești păstorul cel bun, te 
rugăm să ne îndrumi pe calea cea dreaptă, să ne reîmprospătezi 
duhul și să ne permiți să cunoaștem bunătatea și blândețea ta 
infinită. Prin Cristos Domnul nostru. Amin
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Joi, 2 decembrie 2021

Săptămâna 1 din Advent
Ss. Bibiana, m.; Silveriu, pp. m.; Habacuc, profet

Fraților preaiubiți, Isus ne-a învățat în evanghelia de astăzi 
că credința noastră trebuie să fie arătată prin fapte de iubire și 
dreptate, și nu doar prin cuvinte. Să spunem împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm ca Duhul să fie cu papa Francisc la începutul acestei 
vizite pastorale din Cipru. R.

- Ne rugăm ca întâlnirea papei Francisc cu președintele Ciprului, 
cu autoritățile locale și cu corpul diplomatic să le afirme vocația 
la slujirea tuturor celor care trăiesc acolo. R.

- Ne rugăm pentru armonia dintre cuvintele și faptele noastre 
pentru ca astfel să fim martori lui Cristos în toate. R.

- Ne rugăm ca în locurile cuprinse de războaie, violențe, terorism 
și persecuții religioase, să fie pace iar oameni să trăiască în 
siguranță în casele lor. R.

- Ne rugăm ca toate națiunile lumii să se angajeze tot mai mult 
spre abolirea sclaviei și să aducă la un sfârșit acest rău în toate 
manifestările lui sociale. R.

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

Dumnezeule atotputernic și veșnic, în toate nevoile noastre 
ne punem încrederea în tine pentru că tu ne asculți toate aceste 
rugăciuni ale noastre. Dă te rugăm harul tăriei celor slabi și a 
prieteniei celor singuri. Prin Cristos Domnul nostru. Amin.
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Vineri, 3 decembrie 2021
Săptămâna 1 din Advent

Ss. Francisc Xaveriu, pr. **; Sofonia, profet

Fraților preaiubiți, astăzi îl comemorăm pe unul dintre cei 
mai mare preoți misionari, pe sfântul Francisc Xaveriu, patronul 
misiunilor. Să spunem împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm pentru papa Francisc, care astăzi se va întâlni în Cipru 
cu arhiepiscopul ortodox de Cipru și cu sfântul sinod. R.

- Ne rugăm și pentru o vizită cât mai reușită a papei Francisc în 
Grecia, unde astăzi se va întâlni cu președintele și autoritățile 
civile, cu arhiepiscopul Atenei, cu clerul catolic și cu comunitatea 
iezuită de acolo. R.

- Ne rugăm pentru toate țările din lume care au fost evanghelizate 
de sfântul Francisc Xaveriu, și care îl au de patron, ca tot mai 
mulți oameni de acolo să îl cunoască pe Isus și cuvântul său 
dătător-de-viață. R.

- Ne rugăm ca liderii lumii să ajute la implementarea facilităților 
pentru cei cu dizabilități fiindcă și ei sunt cetățeni ca și noi. R.

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

Doamne Dumnezeul nostru, fă te rugăm ca toate națiunile 
pământului să îți aducă cinstea și preamărirea care numai ție ți 
se cuvine, și ca iubirea tuturor celor care îți sunt credincioși ție 
să îi atragă pe toți la armonia mult dorită. Prin Cristos Domnul 
nostru. Amin
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Sâmbătă, 4 decembrie 2021

Săptămâna 1 din Advent
Ss. Ioan Damaschin, pr. înv. *; Varvara, fc. m.; Fer. 

Adolf Kolping

Fraților preaiubiți, Isus din compasiune față de nevoile 
oamenilor i-a numit pe cei doisprezece apostoli ca și co-lucrători 
ai săi, împărtășind cu ei puterea sa de vindecare și de învățare. Să 
spunem împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm ca vizita papei Francisc la refugiați din insula Lesbos 
să le aducă încurajare, și ca toți ceilalți să își amintească de 
situația disperată în care trăiesc aceștia. R.

- Ne rugăm ca celebrarea Euharistiei a catolicilor greci cu papa 
Francisc în Atena să îi ducă spre toți spre tema vizitei, ca toți să 
fim mai deschiși surprizelor lui Dumnezeu. R.

- Ne rugăm ca Biserica să privească spre problemele oamenilor 
de zi cu zi, și cu compasiune să ajute la ușurarea poverilor lor, 
și să nu le împovăreze cu cerințe inutile. R.

- Ne rugăm ca Domnul să trimită lucrători în secerișul său pentru 
ca să existe tot mai mulți preoți și persoane consacrate care să îi 
slujească pe ceilalți în rugăciune și cu generozitate. R.

- Ne rugăm ca sfântul Ioan Damaschinul, să mijlocească pentru 
cei plasați sub patronajul lui un râu de haruri. R.

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

Dumnezeule veșnic și sfânt, vindecă te rugăm inimile frânte, 
repară rănile acestor răni și înalță-i pe cei singuri și redă tuturor 
pacea mult dorită. Prin Cristos Domnul nostru. Amin



Pr. Mihail-Andrei Iacob
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