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Duminică, 12 decembrie 2021
Săptămâna a 3-a din Advent

Sfânta Fecioară Maria de la Guadalupe; Ss. 
Epimah şi Alexandru, m.

Fraților preaiubiți, ne aflăm într-una din puținele duminici care sunt 
pline de speranță și bucurie datorită acestei apropierii a lui Isus, care 
ne va schimba pe fiecare dintre noi în harul de a fi un adevărat popor 
creștin. Să spunem împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm ca papa Francisc, care va celebra cea de-a 85-a sa 
aniversare vineri, să primească harul binecuvântării sănătății trupului, 
înțelepciunii minții și a păcii inimii. R.

- Ne rugăm ca noi să fim un popor tolerant, încrezători în grija lui 
Dumnezeu din mijlocul preocupărilor noastre, și mereu în rugăciunea 
de recunoștință față de El. R.

- Ne rugăm ca cei cu autoritate, din Biserică sau societate, să nu îi 
intimideze niciodată pe ceilalți, ci să fie gata să împărtășească ceea 
ce au cu săraci și cei nevoiași. R.

- Ne rugăm ca cei care lucrează în Biserică și în societate pentru 
potolirea foamei, să aducă, în aceste săptămână dinainte crăciunului, 
hrană, respect, bucurie și speranță pentru cei aflați în nevoie. R.

- Ne rugăm ca acest virus de Covid și prezența unei noi tulpini să nu ne 
conducă la disperare, ci să ne păstreze atenți asupra practicilor bune 
care să respecte sănătatea celorlalți și valoarea vaccinului. R.

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

- Ne rugăm cei plecați dintre noi să aibă parte de bucuria intrării în 
noul Ierusalim, în care sunt reînnoiți în iubirea lui Dumnezeu. R.

Tată ceresc, acum când ne confruntăm cu toate dificultățile vieții, 
dă-ne te rugăm harul de a striga cu bucurie și fericire, că tu ești cel mai 
mare și Sfântul lui Israel prezent între noi. Prin Cristos Domnul nostru. 
Amin.
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Luni, 13 decembrie 2021

Săptămâna a 3-a din Advent
Ss. Lucia, fc. m. **; Otilia, călug.

Fraților preaiubiți, Isus Cristos este acea stea a lui Iacob, 
prezisă de profeți și care acum este atât de aproape de noi, dar 
mai ales prezentă în această comunitate. Să spunem împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm ca creștini să recunoască prezența lui Isus din 
comunitate, în rugăciune, în cei săraci, și în fiecare persoană 
umană. R.

- Ne rugăm ca lumea să ajungă la cunoașterea faptului că Isus 
este un Rege mai mare decât toți ceilalți, că el este cu adevărat 
Regele Universului. R.

- Ne rugăm ca cei care au fost botezați în Cristos să trăiască 
credința lor încrezători cu bucurie și speranță. R.

- Ne rugăm ca cei care nu au nici o credință, să ajungă la 
experimentarea iubirii lui Isus Cristos de acest Crăciun. R.

- Ne rugăm ca sfânta Lucia, să mijlocească pentru cei aflați sub 
patronajul ei, cei care suferă de boli de ochii, infecții de gât și 
hemoragii. R.

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

Doamne Dumnezeule, ajută-ne te rugăm să umblăm mereu pe 
căile tale cu adevăr pentru ca astfel să putem ajunge și noi odată 
în casa ta cerească. 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, 14 decembrie 2021

Săptămâna a 3-a din Advent
Sf. Ioan al Crucii, pr. înv. **

Fraților preaiubiți, Dumnezeu, prin gura profetului Sofonia, 
din prima lectură de astăzi, a promis că va da popoarelor buze 
curate, ca toţi să invoce numele Domnului şi să-l slujească împreună. 
Să spunem împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm ca toți oameni să respecte cuvântul dat și să îl 
folosească mereu pentru adevăr și binecuvântare, încurajare și 
rugăciune. R.

- Ne rugăm ca cei care folosesc minciunile pentru a avea putere 
asupra celorlalți, să se întoarcă de la căile lor rele. R.

- Ne rugăm ca în timpul acestor săptămâni de Advent, noi să 
învățăm cum să fim umili și simpli, mereu făcând binele și 
lăudându-l pe Dumnezeu. R.

- Ne rugăm ca creștini, să își amintească mereu că Isus este cel 
care face Crăciunul posibil. R.

- Ne rugăm ca sfântul Ioan al Crucii, a cărui scrieri spirituale și 
poetice au fost scrise în momente de mari încercări, să hrănească 
inimile celor care caută o mai profundă unire cu Isus. R.

- Ne rugăm ca toți credincioși noștri răposați, să se bucure de 
vedere feței lui Dumnezeu. R.

Rege veșnic, tu ești mereu aproape de cei frânți de ură, și mereu 
îi salvezi pe cei a cărui suflet și spirit e distrus. Ascultă te rugăm 
strigătele sărmanilor din nou și eliberează-i de tot pericolul care 
îi paște. Prin Cristos Domnul nostru. Amin
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Miercuri, 15 decembrie 2021
Săptămâna a 3-a din Advent

Sf. Virginia, văduvă

Fraților preaiubiți, profetul Isaia ne-a vorbit astăzi cu tărie de 
prezența și acțiunea vie a lui Dumnezeu în lume. Prin rugăciunile 
noastre să căutăm și noi acum grija lui Dumnezeu față de lume. 
Să spunem împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm ca fiecare dintre noi să poarte în inima sa iubirea față 
de Isus Cristos. R.

- Ne rugăm ca noi să fim mai atenți față de adevărul cuvântului 
lui Dumnezeu. R.

- Ne rugăm ca bolnavi să găsească în Isus curaj și pace. R.

- Ne rugăm ca cei care nu cunosc persoana lui Isus să aibă parte 
de proclamarea veștii cele bune. R.

- Ne rugăm ca cei profund afectați de această pandemie să aibă 
parte de respect și înțelegere din partea celor din jurul lor. R.

- Ne rugăm ca toți răposați noștri să aibă parte de o înviere 
glorioasă în ziua cea din urmă. R.

Dumnezeule atotputernic și sfânt, noi suntem poporul care vine 
cu umilință acum în fața ta, pentru a te ruga să ne asculți toate 
aceste rugăciuni ale noastre. Prin Cristos Domnul nostru. Amin
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Joi, 16 decembrie 2021

Săptămâna a 3-a din Advent
Ss. Adelaida, împ.; Aggeu, profet

Fraților preaiubiți, Dumnezeu ne-a spus, prin intermediul 
profetului Isaia, să nu ne fie frică. Că indiferent de circumstanțele 
vieții noastre, Dumnezeu mereu este alături de noi. Să spunem 
împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm ca Biserica mireasa lui Cristos, să proclame mereu 
iubirea sa față de toți oameni și să nu construiască bariere de 
excludere sau izolare. R.

- Ne rugăm ca cei care sunt neliniștiți din cauza acestei pandemii 
să ajungă la cunoașterea faptului că iubirea lui Dumnezeu este 
infinită. R.

- Ne rugăm ca alianța lui Dumnezeu de pace să fie reînnoită în 
Țara Sfântă precum și pe tot pământul. R.

- Ne rugăm ca cei cărora le e frică de dificultățile personale, lipsa 
locui de muncă sau boală, să fie încurajați prin prietenia cu 
ceilalți. R.

- Ne rugăm ca toți credincioși noștri răposați să se odihnească în 
pace în casa Regelui Veșnic. R.

Doamne Dumnezeul nostru, tu ești bun și milostiv, ușor la 
mânie și bogat în milostivire, ascultă te rugăm strigătele celor 
care trăiesc cu frică și eliberează-i de aceste legături, pentru ca 
astfel să primească binecuvântarea ta de libertate și pace. Prin 
Cristos Domnul nostru. Amin.
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Vineri, 17 decembrie 2021

Săptămâna a 3-a din Advent
Sf. Cristofor, călug. (Începutul novenei de 

Crăciun)

Fraților preaiubiți, astăzi începem cu bucurie novena de 
pregătire pentru sărbătoarea Nașterii Domnului, un timp de 
rugăciune oferită cu multă speranță. Să spunem împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm ca papa Francisc, care astăzi împlinește vârsta de 
85 de ani, să continue să fie plin de harul Duhului Sfânt și 
binecuvântat cu multă sănătate. R.

- Ne rugăm ca noi să recunoaștem în credință că profețiile 
Vechiului Testament au ajuns la împlinire în Isus Cristos, Regele 
Universului. R.

- Ne rugăm ca noi fim mereu recunoscători pentru înaintași noștri, 
a căror credință, cultură și tradiții au ajutat la modelarea noastră 
de astăzi. R.

- Ne rugăm ca toți înaintași noștri care, asemenea nouă au fost 
marcați de păcat, să aibă parte de experiența iertării lui Cristos. 
R.

- Ne rugăm ca familiile care sunt divizate sau rănite în această 
perioadă a anului, să primească binecuvântarea iertării și a 
păcii. R.

- Ne rugăm ca creștini care nu pot celebra Crăciunul din cauza 
războaielor, violenței sau a persecuției religioase, să fie prezenți 
în inimile noastre în timpul acestei novene de Crăciun. R.

Păstorule ceresc, adu te rugăm dreptatea ta în lumea noastră 
de astăzi pentru ca astfel toți cei care sunt opresați să fie aibă 
parte de un nou timp de pace și progres. Prin Cristos Domnul 
nostru. Amin
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Sâmbătă, 18 decembrie 2021

18 decembrie
Ss. Malahia, profet; Graţian, ep.

Fraților preaiubiți, Isus Cristos este acea odraslă dreaptă despre 
care ne-a vorbit profetul Ieremia în prima lectură de astăzi, care 
domnește asemenea unui Rege adevărat și plin de înțelepciune. Să 
spunem împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm pentru toți cei care poartă numele de creștin, ca noi 
să practicăm mereu onestitatea și integritatea. R.

- Ne rugăm pentru cei care trăiesc ca refugiați în țările străine, ca 
ei să se poată întoarce la casele lor. R.

- Ne rugăm pentru toate femeile care așteaptă un copil, ca ele și 
copii lor să fie în siguranță. R.

- Ne rugăm pentru toate relațiile care întâmpină dificultăți și 
dubii, ca îndrumați de Dumnezeu, după cum a fost Iosif, și ei să 
ia decizii înțelepte spre binele tuturor. R.

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

Doamne Dumnezeul nostru, fă ca dreptatea ta să înflorească în 
acest timp în care trăim, și ca plinătatea păcii să fie pretutindeni. 
Prin Cristos Domnul nostru. Amin.
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