
Rugăciunea Credincioșilor

Săptămâna a 2-a din Advent





Cuprins

Saptămâna a 2-a din Advent.............................................................1

Duminica a 2-a din Advent...........................................................4

Luni din săptămâna a 2-a din Advent..............................................5

Sfântul Anton de Padova.................................................................6

Marţi din săptămâna a 2-a din Advent............................................7

Miercuri din săptămâna a 2-a din Advent.......................................8

Joi din săptămâna a 2-a din Advent................................................9

Vineri din săptămâna a 2-a din Advent.........................................10

Sâmbătă din săptămâna a 2-a din Advent....................................11



4
Duminică, 5 decembrie 2021
Săptămâna a 2-a din Advent

Sf. Sava, abate

Fraților preaiubiți, rugăciunea sfântului Paul plină de afecțiune 
pentru comunitatea din Filipeni se răsfrânge și asupra noastră 
acum când ne rugăm cu bucurie unul pentru celălalt. Să spunem 
împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm ca vizita papei Francisc la refugiați de pe insula Lesbos 
din Grecia să fie o dovadă a iubirii lui pentru ei, și să trezească 
conștiința lumii față de nevoile refugiaților de pretutindeni. R.

- Ne rugăm ca cei îmbrăcați în durere și neliniște să își tragă 
frumusețea lui Dumnezeu și să fie învăluiți în integritatea 
Domnului. R.

- Ne rugăm ca iubirea noastră față de fiecare să crească, iar cu 
darul percepției să recunoaștem ceea ce e mai bun, pentru ca 
viețile noastre să fie curate și fără prihană. R.

- Ne rugăm ca la încheierea anului sfântului Iosif, noi să îl 
recunoaștem ca pe un protector al Bisericii, care ne susține în 
dificultățile noastre. R.

- Ne rugăm pentru un efort susținut în distribuirea vaccinului de 
covid la toate națiunile, mici și mari, mai ales celor care nu își 
permit costurile sau le lipsesc capacitatea de distribuire. R.

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

Atotputernice Dumnezeule, în iubirea ta minunată, toți cei care 
sunt plini de lacrimi, devin din nou capabili să fie plini de bucurie 
și de speranță în cântări de laudă aduse numai ție. Dă te rugăm 
harul eliberării tuturor celor care trăiesc sub orice formă de 
sclavie și redă-le adevărata libertate în trup și duh. Prin Cristos 
Domnul nostru. Amin.
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Luni, 6 decembrie 2021

Săptămâna a 2-a din Advent
Sf. Nicolae, ep. *

Fraților preaiubiți, frumusețea limbajului profetului Isaia 
continuă să fie o sursă de mare încurajare în acest timp al 
adventului. Să spunem împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm ca vizita papei Francisc la școala sfântul Dionisie 
din Atena de astăzi să aducă bucurie studenților și personalului, 
afirmându-le și întărindu-le credința. R.

- Ne rugăm ca toate mâinile împovărate să fie întărite iar inimile 
slabe să fie pline de curaj. R.

- Ne rugăm ca persoanele bolnave să primească acea vindecare 
a trupului, minții și inimii care aduce cu sine acceptare și pace. 
R.

- Ne rugăm ca sfântul Nicolae pe care îl comemorăm astăzi să 
dobândească pentru cei care se află sub patronajul lui toate 
harurile cerute. R.

- Ne rugăm ca copii, să vadă în sfințenia și caritatea sfântului 
Nicolae adevăratul spirit al dăruirii din inimă, și să nu fie 
obsedați de cererea diverselor lucruri. R.

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

Doamne Dumnezeul nostru, vorbește te rugăm poporului tău 
de pacea ta veșnică și dă-le harul ca și noi să îi ajutăm pe toți cei 
care suferă după cum tu însuți le ești mereu alături. 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, 7 decembrie 2021

Săptămâna a 2-a din Advent
Ss. Ambrozie, ep. înv. **; Maria Giusseppa 

Rosselo, călug.

Fraților preaiubiți, în fața acestei suferințe atât de mari din 
lume provocate de pandemie și de nesiguranța viitorului, să îi 
cerem împreună bunului Dumnezeu harul alinării. Să spunem 
împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm ca poporul din Ierusalim, atât de divizat de 
amărăciune, să primească din nou alinarea lui Dumnezeu ce 
poate vindeca orice. R.

- Ne rugăm ca cei care plâng să cunoască binecuvântarea pe care 
Cristos a promis-o fiecăruia dintre noi. R.

- Ne rugăm ca lumea să audă tot mai clar mesajul plin de bucurie 
că Dumnezeu e aici, asemenea unui păstor care își hrănește 
turma. R.

- Ne rugăm ca cei care poartă povara păcatului să îl întâlnească 
pe Cristos, păstorul cel bun în sacramentul pocăinței în acest 
timp al adventului. R.

- Ne rugăm ca sfântul Ambroziu, ales episcop de Milano, 
chiar înainte de botezul său, să continue să fie un exemplu de 
învățătură și iubire pastorală. R.

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

Veșnice Dumnezeule, tu ai promis că vei judeca lumea cu 
dreptate. Nu privi asupra păcatelor noastre ci privește mai 
degrabă la dorința noastră pentru pace și pasiunea noastră 
pentru dreptate, pentru ca astfel să ne putem bucura de iertarea 
ta. Prin Cristos Domnul nostru. Amin
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Miercuri, 8 decembrie 2021

† NEPRIHĂNITA ZĂMISLIRE
Sf. Narcisa, fc.

Fraților preaiubiți, astăzi ne bucurăm de faptul că Dumnezeu a 
umplut sufletul Mariei cu har încă din primul moment al existenței 
ei dar și de ziua în care încheiem acest an dedicat sfântului Iosif. 
Să spunem împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm ca noi să fim recunoscători pentru anul sfântului Iosif 
care se încheie astăzi, prin care am redescoperit rolul său unic 
în istoria mântuirii, ca protector al Răscumpărătorului și slujitor 
al lui Cristos. R.

- Ne rugăm ca creștini să înțeleagă grija lui Iosif față de Maria, 
soția lui, și cum el a protejat integritatea ei, pentru ca astfel să 
crească împreună în har și sfințenie. R.

- Ne rugăm ca noi să primim harul trăirii voinței lui Dumnezeu 
în viețile noastre, după cum a făcut și Maria în momentul 
Buneivestiri iar Iosif în misterul visului său. R.

- Ne rugăm ca toți cei care o cinstesc pe Maria cu titlul de 
Neprihănit Zămislită, să fie oameni tot mai angajați în susținerea 
și promovarea păcii și a dreptății. R.

- Ne rugăm ca toți cei care sunt bolnavi de covid să primească 
vindecarea, cei care au grijă de ei curaj, familiile lor speranță 
iar cei care distribuie vaccinul generozitate, prin rugăciunile 
Fecioarei Maria, Vindecătoarea Bolnavilor și a sfântul Iosif, 
patronul celor bolnavi. R.

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

Doamne Dumnezeule, alături de Maria ne bucurăm și noi de 
toate binecuvântările tale, și cu sfântul Iosif ne rugăm cu umilință 
ca în toate lucrurile, numele tău sfânt să fie mereu glorificat. Prin 
Cristos Domnul nostru. Amin



9
Joi, 9 decembrie 2021

Săptămâna a 2-a din Advent
Sf. Juan Diego Cuahtlatoatzin *

Fraților preaiubiți, din nou am putut auzi cuvântul lui Dumnezeu 
care ne spune să nu ne fie frică. Prin această masă Euharistică să 
ne reînnoim din nou acea încredere în El. Să spunem împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm pentru cei din comunitatea noastră cărora le este frică 
acum din cauza diferitelor probleme personale, lipsa locului de 
muncă sau boală, ca ei să fie încurajați prin prietenia celor din 
jur. R.

- Ne rugăm pentru cei care au devenit vocea celor fără voce și 
cei care se simt fără putere în fața dificultăților, ca ei să devină 
adevărați mijlocitori plini de integritate. R.

- Ne rugăm pentru cei a căror vieți sunt grav afectate de războaie, 
ca pacea să se reverse cât mai repede asupra lor. R.

- Ne rugăm ca Maria, care a apărut la Guadalupe acum 490 de 
ani, văduvului și săracului fermier sfântul Juan Diego, pe care 
îl și comemorăm astăzi să ne facă și pe noi părtași de credința 
sa simplă și de iubirea sa față de Maria și Iosif. R.

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

Dumnezeule atotputernic și bun, blând și milostiv, bogat în 
compasiune, ai milă te rugăm de toți cei care suferă și du-i la 
mântuirea mult dorită. Prin Cristos Domnul nostru. Amin.
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Vineri, 10 decembrie 2021

Fer. Anton Durcovici, ep. m. **
Ss. Eulalia, fc. m.; Maur, m.

Fraților preaiubiți, cu inimile pline de bucurie și recunoștință, 
să înălțăm rugăciunea noastră către Tatăl ceresc, pentru ca 
mărturia eroică a fericitului Anton Durcovici să devină pentru noi 
toți izvor de reînnoire în credință și iubire. Dumnezeule, Părinte 
iubitor de oameni:

- ajută cu harul tău pe sfântul Părinte papa Francisc, și pe 
episcopul nostru Iosif și episcopul auxiliar Petru, pentru ca, 
urmând exemplul fericitului Anton, să mărturisească evanghelia 
mântuirii prin dăruirea lor totală față de poporul credincios.

R. Te rugăm, ascultă-ne!

- fă ca sacrificiul celor persecutați din cauza credinței să conducă 
la convertirea persecutorilor și la reconcilierea profundă a 
inimilor. R.

- prin mijlocirea fericitului Anton, dăruiește familiilor creștine 
harul de a fi dispuse să-și mărturisească credința cu prețul 
oricărei jertfe. R.

- vino în ajutorul celor care suferă în trup sau în spirit și arată-le 
puterea vindecătoare a harului tău. R.

- dă-ne harul ca, prin faptele noastre de fiecare zi, viața noastră să 
devină o jertfă plăcută în fața ta. R.

- pentru rugăciunile fericitului Anton, primește-i pe răposații 
noștri în pacea împărăției tale cerești. R.

Dumnezeule, tăria celor care se încred în tine, te rugăm ascultă 
rugăciunea pe care această familie ți-o înalță prin mijlocirea 
episcopului martir Anton și fă ca sămânța sângelui său să rodească 
în noi iubirea față de numele tău sfânt și față de frați. Prin Cristos, 
Domnul nostru.
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Sâmbătă, 11 decembrie 2021
Săptămâna a 2-a din Advent

Sf. Damasus I, pp. *

Fraților preaiubiți, viața profetului Ilie a avut o influență foarte 
puternică asupra poporului evreu, iar în momentul schimbării la 
față a lui Isus, el și Moise au apărut în prezența lui Cristos. Să 
spunem împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm ca bunătatea lui Ilie să continue să inspire oameni de 
credință. R.

- Ne rugăm ca noi să apreciem multe miracole care au loc în viața 
noastră de zi cu zi. R.

- Ne rugăm ca întoarcerea lui Ilie la ceruri să ne reamintească de 
destinul nostru de a trăi cu Dumnezeu pentru totdeauna. R.

- Ne rugăm ca noi să aducem lui Dumnezeu în rugăciune pe toți 
cei pentru care trebuie să ne rugăm. R.

- Ne rugăm ca înțelepciunea papei Damasus, atât în reînnoirea 
liturgiei Bisericii cât și în cererea unei traduceri latine a Bibliei 
din secolul 4, să fie un adevărat ghid al Bisericii de astăzi. R.

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

Dumnezeule atotputernic și bun, te rugăm să fii păstorul 
nostru pentru ca să poți veni mereu în ajutorul nostru dar mai 
ales pentru a ne proteja. Prin aceste rugăciuni ale noastre făcute 
acum cu umilință te rugăm să nu ne abandonezi niciodată. Prin 
Cristos Domnul nostru. Amin.
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