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Duminică, 19 decembrie 2021
Săptămâna a 4-a din Advent

Fer. Urban al V-lea, pp.

Fraților preaiubiți, în această duminică a 4-a din timpul 
Adventului Biserica ne invită să reflectăm asupra Mariei care se 
pregătește pentru nașterea Fiului ei, Isus, însă cu o mare caritate 
față de verișoara ei Elisabeta. Să spunem împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm ca toți creștini din dieceza noastră, care s-au 
adunat pentru celebrarea apropierii Crăciunului să se roage cu 
recunoștință. R.

- Ne rugăm ca, caritatea Mariei și credința Elisabetei, să modeleze 
modul în care noi vom celebra această săptămână din Advent. 
R.

- Ne rugăm ca cei care locuiesc în sate mici și retrase să fie mândri 
de comunitățile lor și să primească binecuvântări asemenea 
oamenilor din Betleemul de acum 2000 de ani. R.

- Ne rugăm ca toate acele locuri care sunt sfâșiate de conflicte 
armate, violențe sau tensiunii, să fie schimbate de dorința de 
pace prin diplomație. R.

- Ne rugăm ca mamele să își poartă copilul din pântecul lor cu 
iubire, după cum a făcut Maria și Elisabeta, și să aibă parte de 
susținerea soților și a partenerilor lor. R.

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

- Ne rugăm și pentru toți cei care au murit de curând, ca ei să 
primească pacea veșnică din partea Bunului Păstor. R.

Dumnezeule atotputernic și bun, tu care ești păstorul lui Israel, 
vino te rugăm în ajutorul nostru, privește din ceruri la noi și 
vizitează-ne cu iubirea ta dar mai ales apără-ne de toate pericolele. 
Prin Cristos Domnul nostru. Amin
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Luni, 20 decembrie 2021

Novena de Crăciun 
Sf. Zeferin, pp. m.

Fraților preaiubiți, în cadrul lecturilor de la această sfântă 
Liturghie am putut vedea cum buna vestire a nașterii Domnului 
este o împlinire a profețiilor profetului Isaia. Să spunem împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm ca noi să nu punem la încercare răbdarea lui 
Dumnezeu, ci să ne trăim viețile în pacea Domnului, crescând 
în încredere și speranță. R.

- Ne rugăm ca toți creștini să o cinstească pe Maria ca mamă a 
lui Isus, sora noastră în credință, ca prim discipol al lui Isus și 
ca Mamă a Bisericii. R.

- Ne rugăm ca atunci când ne vom confrunta cu dificultățile vieții 
noi să nu ne bazăm pe puterea noastră ci pe puterea, prezența și 
inspirația Duhului Sfânt. R.

- Ne rugăm ca toți copii zămisliți să fie iubiți, protejați, hrăniți și 
respectați. R.

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

Dumnezeule și Regele nostru, lumea îți aparține numai ție. Dă-
ne te rugăm harul de a fi mereu în prezența ta cu toată ființa 
noastră. 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, 21 decembrie 2021

Novena de Crăciun 
Ss. Petru Canisiu, pr. înv. *; Mihea, profet

Fraților preaiubiți, fapta de caritate a preasfintei Fecioare 
Maria față de verișoara ei Elisabeta din evanghelia de astăzi, ne 
învață și ne arată tuturor care trebuie să fie adevăratul nostru 
spirit în această perioadă sfântă a anului. Să spunem împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm pentru darul Duhului Sfânt, pentru ca asemenea 
Elisabetei și noi să putem recunoaște prezența lui Cristos în 
viața noastră de zi cu zi. R.

- Ne rugăm ca persoana Mariei să nu fie o piatră de poticnire 
față de unitatea creștinilor, ci mai degrabă, prin exemplul și 
rugăciunea ei, ea să ne conducă pe toți la fiul ei, Isus Cristos. R.

- Ne rugăm pentru o iubire mai mare și adevărată față de 
Dumnezeu și față de fiul său, Isus Cristos. R.

- Ne rugăm pentru cei care oferă asistență practică femeilor care 
așteaptă un copil, ca ele să primească răsplata lui Dumnezeu 
pentru o iubire lipsită de egoism. R.

- Ne rugăm ca curajul sfântului Petru Canisiu, în luarea decretului 
de la Conciliul din Trento la comunitățile creștine din teritoriile 
ostile, să de-a curaj celor care distribuie biblii în secret astăzi în 
locurile ostile credinței creștine. R.

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

Doamne Isuse, arată-ne fața ta în persoana aproapelui nostru, 
dar mai ales în cei săraci și nevoiași, pentru ca prin harul tău noi 
să te putem sluji prin ei. Tu care viețuiești și domnești în toți veci 
vecilor. Amin
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Miercuri, 22 decembrie 2021

Novena de Crăciun
Sf. Francisca Cabrini

Fraților preaiubiți, astăzi am învățat de la Maria cum să îl 
lăudăm pe Dumnezeu pentru toate binecuvântările sale și cum 
să fim o voce pentru dreptate și pentru cei asupriți. Să spunem 
împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm ca creștini din Țara Sfântă și cei din țările arabe și 
din Asia, care suferă persecuții și discriminări să primească 
mijlocirea rugăciunilor noastre de astăzi. R.

- Ne rugăm ca noi să vedem mâna lui Dumnezeu, care lucrează 
de la o generație la alta, înălțând oameni în sfințenia vieții. R.

- Ne rugăm ca noi să ne punem încrederea în milostivirea lui 
Dumnezeu prin care săraci primesc numai lucruri bune. R.

- Ne rugăm ca noi să o imităm pe Maria, și să îi însoțim pe cât de 
mult e cu putință pe toți cei care au nevoie de grija și ajutorul 
nostru. R.

- Ne rugăm ca iubirea să distrugă toate barierele dintre oameni de 
acest Crăciun. R.

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

Doamne Dumnezeule, tu dai tuturor viața, ridică-ne din moarte 
și pregătește-ne pentru casa ta care nu are sfârșit. Înalță-ne te 
rugăm și fă-ne părtași de gloria ta. Prin Cristos Domnul nostru. 
Amin
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Joi, 23 decembrie 2021

Novena de Crăciun
Sf. Ioan de Kety, pr. *

Fraților preaiubiți, mâna Domnului, care a fost asupra lui 
Ioan Botezătorul, continuă să îndrume și să protejeze poporul lui 
Dumnezeu. Să spunem împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm ca părinți care așteaptă nașterea unui copil, să se 
bucure de darul pe care Dumnezeu li l-a dat. R.

- Ne rugăm ca noi să fim tot mai conștienți și să ne bucurăm de 
darul fiecărei vieți noi. R.

- Ne rugăm ca cei care proclamă mesajul lui Dumnezeu în Biserică 
și în lume, să fie curajoși în a da mărturie de acest adevăr. R.

- Ne rugăm ca inimile părinților să fie îndreptate spre copii lor cu 
iubire și înțelepciune, și ca inimile copiilor să fie îndreptate spre 
părinți lor cu afecțiune și respect. R.

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

Veșnice Dumnezeule, ajută-ne te rugăm să umblăm mereu în 
adevărul tău, pentru ca noi să putem reflecta în viața noastră la 
credința, fidelitatea și iubirea ta față de noi. Prin Cristos Domnul 
nostru. Amin
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Vineri, 24 decembrie 2021

Novena de Crăciun
Ss. Strămoşi ai lui Isus; Tarsila, fc.

(Liturghia de dimineață)

Fraților preaiubiți, astăzi celebrăm ajunul Crăciunului, 
iar inimile noastre sunt pline de bucuria apropierii nașterii 
Mântuitorului nostru preaiubit. Să spunem împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm ca noi să îl binecuvântăm pe Dumnezeu pentru darul 
copiilor din familiile și din parohia noastră. R.

- Ne rugăm ca oameni buni să fie protejați de dușmani lor, și de 
mâinile celor care sunt plini de ură. R.

- Ne rugăm ca Dumnezeu să ofere armonie și pace tuturor copiilor 
spirituali ai lui Abraham: creștini, evrei și musulmani. R.

- Ne rugăm ca mântuirea să ajungă și la cei care nu au auzit 
niciodată de Isus Cristos, prin misionari plini de sfințenie și 
integritate. R.

- Ne rugăm ca lumina lui Cristos să strălucească asupra lumii cu 
pace, acum și pentru totdeauna. R.

- Ne rugăm ca toți cei care au murit anul acesta, din parohia 
noastră și din lumea întreagă, să fie primiți în casa Bunului 
Păstor. R.

Păstorule ceresc, dă-ne te rugăm harul de a cânta pentru 
totdeauna iubirea ta pentru ca toate generațiile să poată proclama 
adevărul tău. Prin Cristos Domnul nostru. Amin
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