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Vineri, 24 decembrie 2021

Solemnitatea Nașterii lui Isus Cristos
Liturghia vigiliei de Crăciun

(Potrivită pentru Liturghiile pentru familii)

Fraților preaiubiți, la această primă masă Euharistică a 
Crăciunului, de la sfârșitul acestui an atât de dificil, să ne rugăm 
pentru creștini Bisericii noastre și pentru lumea întreagă, acum 
când stăm și privim la fața pruncului Isus. Să spunem împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm ca în Isus, pruncul divin, să vedem gloria lui Dumnezeu, 
și să devenim oameni care se roagă zi de zi cu încredere și 
recunoștință. R.

- Ne rugăm ca Isus, Fiul Mariei care a fost protejat de Iosif, să 
binecuvânteze toate familiile noastre cu pace, și să aibă grijă de 
cei care se luptă cu tristețea, lipsa locului de muncă și boala. R.

- Ne rugăm ca Isus, care a primit vizita păstorașilor săraci, să fie 
alături de cei săraci din lumea de astăzi, și să ne ajute să îi slujim 
cu generozitate, bunătate și respect. R.

- Ne rugăm ca Isus, care a ajuns la toți cu vindecare, să privească cu 
compasiune asupra lumii noastre care încă se luptă cu pandemia 
de Covid, și să ne salveze de pericolele viitoare. R.

- Ne rugăm ca Isus, prințul păcii, să redea pacea națiunilor lumii, 
libertatea religioasă celor persecutați pentru credința lor, și respect 
printre toți oameni. R.

- Ne rugăm ca Isus, Fiul lui Dumnezeu, să fie aproape de toți cei 
care suferă de furtuni sau inundații, foc sau droguri, accidente și 
boală, pentru a le da o nouă speranță. R.

- Ne rugăm ca Isus, Mântuitorul nostru, să i-a în brațele milostivirii 
sale pe toți membri familiilor noastre deja plecați dintre noi. R.
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Doamne Dumnezeul nostru, noi îl adorăm și cinstim pe Fiul tău, 
Isus, născut în această noapte sfântă. Dă-ne te rugăm harul bucuriei și 
fericirii de care au avut parte Maria și Iosif în acel staul din Betleem. 
Prin Cristos Domnul nostru. Amin
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Vineri, 24 /Sâmbătă, 25 decembrie 2021

Solemnitatea Nașterii lui Isus Cristos
Liturghia de noapte a Crăciunului

Fraților preaiubiți, în această noapte sfântă a nașterii 
Mântuitorului nostru, suntem chemați să ne punem încrederea 
și credința în rugăciunea noastră, în aceste momente în care atât 
lumea cât și Biserica încă se luptă cu pandemia de Covid. Să 
spunem împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm ca Isus, născut ca Mântuitor al lumii, să susțină 
sănătatea și bunul spirit al papei Francisc, și să îl umple cu 
înțelepciune și compasiune pe episcopul nostru Iosif și Petru. 
R.

- Ne rugăm ca Isus, născut din Maria și apărat de Iosif, să 
întărească viața familiei cu respect și iubire, apărându-i pe cei 
nenăscuți, alinându-i pe cei neliniștiți și să fie aproape de cei 
fragili. R.

- Ne rugăm ca Isus, vizitat mai întâi de păstorași săraci, să aibă 
grijă de cei care trăiesc în sărăcie, și să îi conducă pe cei care 
au mult la împărtășirea a ceea ce au cu cei cărora le lipsește 
necesitățile fundamentale de a trăi. R.

- Ne rugăm ca Isus, Prințul Păcii, să de-a înțelepciune liderilor 
lumii, ca astfel să pună capăt violențelor din lume și ca toți să 
trăim în pace. R.

- Ne rugăm ca Isus, Fiul lui Dumnezeu, să susțină cu curaj 
creștini care sunt persecutați pentru credința lor în Isus, și să 
redea tuturor oamenilor dreptul la libertatea religioasă. R.

- Ne rugăm ca Isus, vindecătorul divin, să privească cu 
compasiune asupra lumii încă sfâșiată de pandemia de Covid, 
ca astfel să vindece bolnavi, să îi aline pe cei aflați în durere, să 
apere sănătatea medicilor și a asistenților medicali. R.
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- Ne rugăm ca Isus, sursa vieții veșnice, să ia în brațele milostivirii 
sale, toți credincioși noștri răposați precum și pe cei din lumea 
întreagă. R.

Doamne Dumnezeul nostru, noi îl adorăm și cinstim pe Fiul tău, 
Isus, născut în această noapte sfântă. Dă-ne te rugăm harul bucuriei și 
fericirii de care au avut parte Maria și Iosif în acel staul din Betleem. 
Prin Cristos Domnul nostru. Amin
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Sâmbătă, 25 decembrie 2021

Solemnitatea Nașterii lui Isus Cristos
Liturghia zilei de Crăciun

Ss. Eugenia, m.; Anastasia, m.

Fraților preaiubiți, în această zi minunată să ne înălțăm inimile 
în cântări de laudă lui Dumnezeu și să cerem de la pruncul Isus o 
binecuvântare veșnică asupra Bisericii noastre și a lumii care încă 
e copleșită de efectele pandemiei de covid. Să spunem împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm ca Isus, Fiul lui Dumnezeu, să întărească în această zi 
credința creștinilor, să țină în siguranță viața papei Francisc, și 
să de-a înțelepciune și pace episcopilor noștri Iosif și Petru. R.

- Ne rugăm ca Isus, născut din Maria și apărat de Iosif, să întărească 
viața familiilor cu iubire reciprocă, să îi apere pe cei nenăscuți, 
să îi aline pe cei neliniștiți, și să fie aproape de cei bolnavi și 
bătrâni. R.

- Ne rugăm ca Isus, vizitat mai întâi de păstorași săraci, să aibă 
grijă de cei care trăiesc în sărăcie, și să îi conducă pe cei care 
au mult la împărtășirea a ceea ce au cu cei cărora le lipsește 
necesitățile fundamentale de a trăi. R.

- Ne rugăm ca Isus, prințul păcii, să aducă la un bun sfârșit 
violențele, să redea armonie națiunilor, să vindece rănile 
războaielor și să dea pacea tuturor inimilor rănite. R.

- Ne rugăm ca Isus, pruncul divin, să aducă o nouă speranță 
creștinilor persecutați pentru credința lor, ca astfel ei să rămână 
fideli lui Cristos în orice situație. R.

- Ne rugăm ca Isus, vindecătorul divin, să privească cu compasiune 
asupra lumii încă sfâșiată de pandemia de Covid, ca astfel 
să vindece bolnavi, să îi aline pe cei aflați în durere, să apere 
sănătatea medicilor și a asistenților medicali. R.

- Ne rugăm ca Isus, sursa vieții veșnice, să ia în brațele milostivirii 



10

sale, toți credincioși noștri răposați precum și pe cei din lumea 
întreagă. R.

Doamne Dumnezeul nostru, noi îl adorăm și cinstim pe Fiul tău, 
Isus, născut în această noapte sfântă. Dă-ne te rugăm harul bucuriei și 
fericirii de care au avut parte Maria și Iosif în acel staul din Betleem. 
Prin Cristos Domnul nostru. Amin
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Duminică, 26 decembrie 2021

Sf. Familie: Isus, Maria şi Iosif
Octava Crăciunului

Sf. Ştefan, primul martir

Fraților preaiubiți, Fiul lui Dumnezeu a venit în lume printr-o 
familie, o familie care cunoștea iubirea și unitatea precum și 
neliniștea și pericolul. Să ne rugăm astăzi pentru harul de a 
înțelege mai bine viața familiei de astăzi spunând împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm pentru familia Bisericii: ca în unire cu papa Francisc, 
să ne încredem mereu în voința Tatălui, și să umblăm mereu pe 
calea lui Isus pentru a fi mai atenți față de înțelepciunea Duhului 
Sfânt. R.

- Ne rugăm pentru familia popoarelor: ca ei să pună deoparte 
armele de război și violențe, a minciunii și corupției, și să caute 
pacea și binele tuturor. R.

- Ne rugăm pentru propriile noastre familii: ca noi să fim 
recunoscători unul față de celălalt, și să stăm uniți în momentele 
de dificultate și tensiuni, după cum a făcut Iosif și Maria cu 
pruncul Isus. R.

- Ne rugăm pentru familiile afectate de pandemia de Covid: ca 
acolo unde e boală și durere, lipsa locului de muncă, neliniște și 
sărăcie, noi să descoperim un nou spirit de fraternitate prin care 
să avem grijă și ne respectăm reciproc. R.

- Ne rugăm pentru familiile separate de persecuțiile religioase, 
războaie, terorism, dificultăți economice sau de pandemia de 
Covid, ca credința să le de-a un sens, speranța să îi susțină pe 
toți iar iubirea să unească întreaga omenire. R.

- Ne rugăm pentru toți credincioși noștri răposați, ca noi să ne 
amintim de ei cu recunoștință și cu speranța că acum se află în 
lumina lui Cristos pentru a trăi mereu în comuniune cu toți sfinți 
din cer. R.
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Tată ceresc, permite-ne te rugăm să vedem în familia sfântă de 
la Nazaret, Isus, Maria și Iosif, acea inspirație prin care și noi să ne 
hrănim iubirea, pacea și bucuria din familiile noastre și de a respecta 
cu demnitate fiecare persoană. Prin Cristos Domnul nostru. Amin.



13
Luni, 27 decembrie 2021

Sf. Ioan, apostol şi evanghelist
Octava Crăciunului

Fraților preaiubiți, sfântul apostol și evanghelist Ioan pe care 
îl sărbătorim astăzi în cea de-a treia zi a Crăciunului, este acel 
discipol preaiubit care ne-a adus mai aproape de Isus Cristos prin 
puterea și frumusețea scrierilor sale. Să spunem împreună: 

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm ca Cuvântul lui Dumnezeu, Isus Cristos, să fie mereu 
în viața noastră. R.

- Ne rugăm ca noi care l-am văzut, privit și atins în credință 
pe Isus Cristos, să îi permitem să influențeze toate gândurile 
acțiunile și cuvintele noastre. R.

- Ne rugăm ca toți cei care sunt în Biserică să aibă parte de 
experiența unui simț al unității prin credința noastră comună în 
Isus Cristos. R.

- Ne rugăm ca cei care îl cinstesc pe sfântul Ioan ca patron al lor 
să ajungă să îl cunoască și să îl iubească pe Isus Cristos. R.

- Ne rugăm ca cei care lucrează cu substanțe periculoase să fie 
apărați prin mijlocirea sfântului Ioan, care este și patronul lor. 
R.

- Ne rugăm ca toți credincioși noștri răposați să se bucure în cer 
de vederea feței lui Dumnezeu. R.

Dumnezeule și Regele nostru, prin nașterea, viața, moartea 
și învierea lui Isus Cristos tu ai transformat lumea noastră și 
societatea umană. Dă-ne te rugăm harul unei credințe mai mari 
pentru a aduce roade prin credința 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, 28 decembrie 2021

Octava Crăciunului
Ss. Prunci Nevinovaţi, m.

Fraților preaiubiți, astăzi celebrăm sărbătoarea sfinților prunci 
nevinovați, a acelor copii care au fost uciși la porunca regelui Irod. 
Să ne rugăm pentru o mai mare conștientizare a sacralității vieții 
umane. Să spunem împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm ca Biserica să fie mereu o voce puternică în apărarea 
vieții umane din momentul zămislirii ei până la finalul vieții 
omului. R.

- Ne rugăm ca parlamentarii să ofere susținerea morală, 
emoțională și financiară femeilor care se confruntă cu dificultăți 
în timpul sarcinii lor. R.

- Ne rugăm ca societatea noastră să își întărească aprecierea față 
de viață pentru ca astfel să existe respect față de toți, indiferent de 
naționalitate, cultură, religie, aparență, abilități sau dizabilități. 
R.

- Ne rugăm ca copii care îi au pe prunci nevinovați ca patroni ai 
lor să fie iubiți, apărați și hrăniți. R.

- Ne rugăm ca părinți care suferă după moartea unui copil să aibă 
parte de alinarea pruncului Isus, care el însuși a avut parte de 
pericol când era mic. R.

- Ne rugăm ca toți copii răposați ai comunității noastre să se 
bucure de comuniunea sfinților din ceruri. R.

Doamne Dumnezeul nostru, tu ești lumina, în tine nu există 
nici un întuneric. Luminează mințile și inimile noastre pentru ca 
astfel să putem vedea fața iubitoare a Fiului tău Isus pe chipul 
tuturor celor din jurul nostru. Prin Cristos Domnul nostru. Amin.
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Miercuri, 29 decembrie 2021

Octava Crăciunului
Ss. Thomas Becket, ep. m. *; David, rege

Fraților preaiubiți, în textul evangheliei de astăzi am văzut cum 
bătrânul Simeon a dat mărturie că Isus Cristos este lumină spre 
luminarea neamurilor și gloria poporului tău Israel. Să spunem și 
noi împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm ca toți oameni să ajungă la cunoașterea lui Isus 
Cristos, a naturii sale divine și umane, a puterii sale de iubire, și 
a bunătății vieții sale. R.

- Ne rugăm ca Isus Cristos să conducă poporul lui Israel și 
teritoriile din Orientul Mijlociu la un timp de pace, pentru ca 
evrei, musulmani și creștini să lucreze împreună spre construirea 
împărăției lui Dumnezeu. R.

- Ne rugăm ca părinți, care se bucură acum de nașterea unui copil, 
să se roage pentru copii lor zi de zi. R.

- Ne rugăm ca cei care îi urăsc pe ceilalți, să treacă de la întunericul 
distructiv la intrarea în milostivirea și lumina plină de speranță 
a lui Cristos. R.

- Ne rugăm ca curajul sfântului Thomas Becket să îi inspire pe 
episcopi și pe toți creștini, în a crește în sfințenie și să lucreze 
necontenit pentru unitatea creștină. R.

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

Dumnezeule atotputernic și sfânt, noi proclamăm ajutorul tău 
zi de zi, plini de încrederea în tine că vei avea grijă de noi mereu. 
Prin Cristos Domnul nostru. Amin.



17Joi, 30 decembrie 2021
Octava Crăciunului

Sf. Felix I, pp.

Fraților preaiubiți, laudă și preamărirea profetesei Ana din 
templul din Ierusalim, din textul evangheliei de astăzi, este un 
adevărat ecou în întreaga lume prin fiecare masă Euharistică pe 
care o celebrăm. Să spunem împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm ca noi, să îl lăudăm și cinstim pe Dumnezeu, mai ales 
acum când ni l-a oferit în dar pe propriul său fiu, Isus Cristos. R.

- Ne rugăm ca bătrâni parohiei noastre să fie modele de rugăciune 
și credință, asemenea Anei și a lui Simeon din templu. R.

- Ne rugăm ca familiile și copii parohiei noastre să crească, 
asemenea lui Isus, în maturitate, pentru a fi plini de înțelepciune 
și pentru a cunoaște că Dumnezeu e alături de ei mereu. R.

- Ne rugăm ca tineri să crească în virtute și să contribuie la 
bunăstarea societății. R.

- Ne rugăm ca Dumnezeu să își arate grija sa infinită față de 
numărul tot mai mare de refugiați din lume. R.

- Ne rugăm și pentru toți credincioși noștri răposați, ca ei să se 
bucure alături de sfinți din cer pe pășunile Bunului Păstor. R.

Veșnice Dumnezeule, în această familie a Bisericii tale noi îți 
aducem numai ție toată lauda și cinstea care ți se cuvine. Dă-ne te 
rugăm harul de a ne ruga mereu cu multă umilință și încredere. 
Prin Cristos Domnul nostru. Amin 



18 Vineri, 31 decembrie 2021
Octava Crăciunului

Ss. Silvestru I, pp. *; Melania; Ecaterina Labouré, fc.

Fraților preaiubiți, acum când am ajuns la ultima zi din anul 
2021, suntem invitați să aducem recunoștința lui Dumnezeu 
pentru că a susținut lumea în acest an atât de dificil și pentru 
toate binecuvântările pe care ni le-a dat. Să spunem împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm pentru bucuria în Cuvântul făcut trup, Isus Cristos, 
adevărata lumină a lumii. R.

- Ne rugăm pentru toți cei care au fost alături de cei bolnavi, și 
cei care au luptat pe fronturile pandemiei de covid. R.

- Ne rugăm pentru planeta noastră și universul creat prin Fiul 
lui Dumnezeu, ca noi să avem grijă de această casă comună cu 
responsabilitate. R.

- Ne rugăm pentru momentele trecute, ca să fim recunoscători 
pentru binecuvântările lui Dumnezeu, să ne căim de greșelile 
făcute, să ne rugăm pentru cei pe care i-am supărat, și să îi 
încredințăm Domnului pe cei care au avut un an greu. R.

- Ne rugăm pentru Noul An, ca în noua societate pe care o vom 
crea, să fim mai încrezători în faptul că e un al nou An al 
Domnului. R.

- Ne rugăm pentru toți credincioși noștri răposați care au murit în 
acest an care a trecut, ca ei să se odihnească în pace. R.

Dumnezeule atotputernic și bun, fă te rugăm ca noi să te putem 
urma mereu mult mai îndeaproape, să te iubim mai mult, zi de zi, 
an de an. Prin Cristos Domnul nostru. Amin



19Sâmbătă, 1 ianuarie 2022
Sf. Maria, Născătoare De Dumnezeu (Anul Nou)

Octava Crăciunului
Fer. Marian, pr. m.

Fraților preaiubiți, astăzi o sărbătorim pe sfânta Fecioară Maria 
ca mamă a lui Dumnezeu. Tot astăzi suntem invitați să răspundem 
la apelul papei Francisc de rugăciune cu ocazia Zilei Mondiale 
de Rugăciune pentru Pace, cu tema, Educația, munca, și dialogul 
dintre generații. Să spunem împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm pentru papa Francisc, a cărui devoțiune gingașă față de 
Maria, Născătoare de Dumnezeu, încurajează Biserica, ca el să 
fie un lider plin de compasiune pentru Biserică și lumea întreagă. 
R.

- Ne rugăm pentru Biserică, ca asistați de exemplul Mariei, 
învățătoarea lui Isus, să fie o învățătoare vie al vieții pentru toate 
generațiile, vorbind despre adevăr și bunătate în toate situațiile. 
R.

- Ne rugăm pentru darul muncii pentru oameni timpului nostru, ca 
inspirați de cooperarea dintre Maria și Iosif tâmplarul, familiile 
să fie susținute iar demnitatea să fie la ea acasă. R.

- Ne rugăm pentru dialogul în Biserică, ca exemplul Mariei de 
dialog al ei cu Dumnezeu în rugăciune, cu Isus ca mamă și cu 
ceilalți ca aproapele, și noi să creștem în spiritul cooperării și al 
iubirii. R.

- Ne rugăm și pentru cei care o cinstesc pe preasfânta Fecioară 
Maria ca Născătoare de Dumnezeu, ca prin mijlocirea ei să de-a 
mărturie de Isus Cristos. R.

Doamne Dumnezeul nostru, dă-ne te rugăm binecuvântarea ta 
și ține-ne mereu aproape de tine. Fă să strălucească asupra noastră 
lumina feței tale pentru ca astfel să avem parte de pacea mult 
dorită. Prin Cristos Domnul nostru. Amin.



Pr. Mihail-Andrei Iacob
www.paxvobis.ro


