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Duminică, 2 ianuarie 2022

Săptămâna a 2-a după Crăciun
Ss. Vasile cel Mare şi Grigore din Nazianz, ep. înv. 

**
Fraților preaiubiți, Dumnezeu este un Tată care ne iubește. 

Pentru noi și pentru mântuirea noastră, a trimis Cuvântul său, 
înțelepciunea veșnică care reînnoiește viața lumii. Să transformăm 
bucuria de a ne simți iubiți într-o rugăciune sinceră de comuniune. 
Să spunem împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Pentru sfântul nostru părinte papa Francisc și pentru episcopul 
nostru Iosif, ca ei să facă ca Cuvântul Sfânt al lui Dumnezeu, să 
devină trup în lumea noastră de astăzi. R.

- Pentru lideri noștri civili, ca ei să lucreze necontenit pentru 
dreptate, pace și prosperitate  și pentru toți cei care așteaptă 
venirea lui Cristos. R.

- Pentru tineri, ca renăscuți ca și copii ai lui Dumnezeu la Botez, 
să se dedice pe ei înșiși mai mult în răspândirea împărăției lui 
Dumnezeu și a lui Cristos. R.

- Pentru noi înșine ca în casele noastre să fim mâini iubitoare și 
credincioase precum și fețe a lui Cristos, copiilor și tuturor celor 
care se află în grija noastră. R.

- Pentru cei bolnavi, ca grija noastră practică față de ei să întrupeze 
iubirea și prezența vindecătoare a lui Dumnezeu din viețile 
noastre. R.

- Pentru cei răposați ca eliberați de păcat și moarte în Cristos, să 
poată ajunge la gloria și pacea cerească. R.

Dumnezeule al vieții, tu ne vorbești mereu nouă, poporul tău; 
dăruiește-ne harul să primim înțelepciunea Cuvântului tău. 
Cuvântul tău Întrupat să locuiască în mijlocul nostru cu plinătatea 
iubirii sale, căci astfel ne vom simți cu adevărat fii ai tăi. Prin Cristos 
Domnul Nostru. Amin.



5
Luni, 3 ianuarie 2022

3 ianuarie
Preasfântul Nume al lui Isus; Sf. Genoveva, fc.

Fraților preaiubiți, Isus Cristos este cel ales de Dumnezeu care 
va lua asupra sa păcatele lumii. Să ne aducem acum cu încredere 
toate rugăciunile noastre știind că el ni le va asculta. Să spunem 
împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

-  Ne rugăm ca fiecare creștin să dorească să trăiască acea viață 
pe care Dumnezeu o dorește de la el. R.

- Ne rugăm ca toți creștini să creadă în numele Fiului lui 
Dumnezeu, Isus Cristos, și să îl folosească în rugăciune și pentru 
binecuvântare, și niciodată pentru lipsă de respect și blesteme. 
R.

- Ne rugăm pentru cei care cinstesc Preasfântul Nume al lui Isus, 
ca ei să aibă un respect tot mai profund față de numele lui Isus. 
R.

- Ne rugăm ca Biserica să continue misiunea lui Isus de predicare 
a Veștii cele bune și să aducă vindecarea în viețile oamenilor. R.

- Ne rugăm ca cei care trăiesc în dubiu sau disperare să primească 
oportunitatea de a-l cunoaște pe Isus, adevărata lumină a lumii. 
R.

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

Doamne Dumnezeul nostru, tu l-ai trimis pe Fiul tău, ca lumina 
cea mare ce strălucește lumea întreagă. Dă-ne te rugăm harul de 
a urma această lumină cu credință. 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, 4 ianuarie 2022

4 ianuarie
Sf. Angela din Foligno, văduvă

Fraților preaiubiți, în evanghelia de astăzi Isus ne-a invitat să 
venim și să vedem unde locuiește. Să ne deschidem acum mințile și 
inimile, pentru ca și noi să putem vedea și înțelege invitația sa. Să 
spunem împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Binecuvântează-i Doamne pe sfântul nostru părinte papa 
Francisc, pe episcopul nostru, bunici, părinți, învățători, tineri și 
toți cei care doresc să transmită credința vie generațiilor viitoare. 
R.

- Ajută-ne să ne adunăm împreună în jurul tău având mințile și 
inimile deschise lui Dumnezeu și unul altuia, dar mai ales să fim 
făcuți părtași la Euharistie prin oferirea vieților noastre Lui. R.

- Ne rugăm acum pentru toți guvernanți publici, pentru cei care 
sunt angajați în politica din țara noastră. Ne rugăm și pentru 
jurnaliști și toți cei care lucrează în media. Ca munca lor să ajute 
în dezvoltarea binelui comun. R.

- Isus a invitat doi dintre discipoli lui să vină și să vadă unde 
locuiește el. Ne rugăm ca cei pe care El îi invită astăzi să îl 
slujească în preoție să răspundă Da acelei chemări. R.

- Ne amintim și de toți cei care au nevoie de vindecare, care suferă 
de dependențe și care sunt bolnavi în spirit, trup și minte. Ca 
Domnul să trimită Duhul vindecării în zonele lor de nevoie. R.

- Ne rugăm pentru toți cei dragi ai noștri care au trecut la Domnul, 
ca ei să fie primiți cât mai repede în casa sa cerească. R.

Doamne, tu ceri fiecăruia dintre noi să ne folosim darurile 
spre binele Bisericii. Ajută-ne te rugăm să punem capăt rușinii 
dezbinării și să ducem vestea cea bună lumii întregi. Te rugăm 
toate acestea prin Cristos Domnul Nostru. Amin
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Miercuri, 5 ianuarie 2022

5 ianuarie
Ss. Emiliana, fc.; Eduard Mărturisitorul, rege

Fraților preaiubiți, în evanghelia de văzut cum Isus l-a descris 
pe sfântul apostol Bartolomeu ca fiind lipsit de viclenie, după care 
l-a și ales ca apostol al său. Să spunem împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm ca papa Francisc și episcopul nostru Iosif, succesori 
apostolilor, să învețe din integritatea sfântului Bartolomeu, cum 
să îl slujească pe Dumnezeu și poporul său. R.

- Ne rugăm ca Biserica să continue misiunea lui Isus de predicare 
a Veștii cele bune și să aducă vindecarea în viețile oamenilor. R.

- Ne rugăm ca curajul sfântului Bartolomeu, să fie o încurajare 
deosebită pentru cei care sunt închiși și torturați pentru credința 
lor creștină. R.

- Ne rugăm ca noi să nu judecăm oameni din cauza locului în care 
trăiesc, ci să tratăm fiecare persoană ca fiind unică, înzestrată și 
copil unic al lui Dumnezeu. R.

- Ne rugăm ca toți credincioși noștri răposați să aibă parte de 
odihna veșnică în casa Regelui Veșnic. R.

Dumnezeule, Părinte ceresc, Fiul tău a zidit sfânta Biserică pe 
temelia de nezdruncinat a credinței apostolice; dă-ne, te rugăm, 
să rămânem statornici în rugăciune și în ascultarea cuvântului 
tău. Prin Cristos, Domnul nostru.



9
Joi, 6 ianuarie 2022
Epifania Domnului

Sf. Andrei Corsini, ep.

Fraților preaiubiți, conduși de stea, cei trei magi de la răsărit 
au reușit să îl găsească și să îl adore pe pruncul Isus. Conduși 
de credință să îl găsim și noi pe Cristos în Euharistie pentru a-l 
adora. Să spunem împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm ca lumina lui Cristos să strălucească asupra Bisericii, 
pentru ca ea să unească membri ei după exemplul celor trei 
magi, pentru a îngenunchea și adora pe Isus. R.

- Ne rugăm ca lumina lui Cristos să strălucească cu înțelepciune 
asupra Bisericii, pentru ca noi să putem înțelege ceea ce cere de 
la noi Duhul Sfânt. R.

- Ne rugăm ca lumina lui Cristos să risipească răul războiului, 
a persecuției religioase și a corupției din guverne, pentru ca 
oameni să poată trăi în pace pretutindeni. R.

- Ne rugăm ca lumina lui Cristos să strălucească asupra Țării 
Sfinte, pentru ca creștini, evrei și musulmani să trăiască 
împreună cu respect și pace. R.

- Ne rugăm ca lumina lui Cristos să strălucească și asupra tuturor 
intențiile pe care le păstrăm în adâncul inimii noastre. R.

- Ne rugăm ca lumina lui Cristos să strălucească veșnic cu bucurie 
asupra credincioșilor răposați și a membrilor familiilor lor. R.

Doamne Dumnezeul nostru, tu care ești iubire, fă ca dreptatea 
ta precum și plinătatea păcii tale să înflorească în timpul nostru, 
pentru ca toți oameni să aducă cinstea și preamărirea care numai 
ți se cuvine. Prin Cristos Domnul nostru. Amin.
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Vineri, 7 ianuarie 2022

7 ianuarie
Ss. Raymund de Penyafort, pr. *; Lucian din 

Antiohia, pr. m.

Fraților preaiubiți, în textul evangheliei de astăzi am auzit că 
poporul care stătea în întuneric a văzut o lumină mare. Și noi am 
fost binecuvântați cu lumina lui Cristos prin Botezul nostru. Să 
spunem împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm ca Biserica să fie mereu o lumină pentru popoare sub 
îndrumarea papei Francisc. R.

- Ne rugăm ca familiile noastre să fie unite în inimă și minte și să 
fie ferite de diviziune, ca astfel să trăiască mereu în armonie și 
pace. R.

- Ne rugăm ca tineri să audă aceiași chemare de a-și pregăti viețile 
pentru Isus și de a-l urma în preoție și în viața consacrată. R.

- Ne rugăm ca societatea noastră să respecte și să apere mereu 
viața umană, mai ales a celor nenăscuți. R.

- Ne rugăm și pentru toți cei care au murit, ca ei să fie primiți în 
brațele Tatălui, în împărăția cerurilor. R.

Dumnezeule atotputernic și veșnic, tu în marea ta bunătate, te 
rugăm să ne asculți toate aceste rugăciuni ale noastre și să ne ții 
mereu aproape de tine. Prin Cristos Domnul nostru. Amin.
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Sâmbătă, 8 ianuarie 2022

8 ianuarie
Sf. Severin, abate

Fraților preaiubiți, în prima lectură de astăzi am văzut cum 
Ioan ne-a asigurat că Dumnezeu ne ascultă rugăciunile atunci 
când credem în numele Fiului său Isus și când păstrăm porunca 
iubirii. Să spunem împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm ca noi să păstrăm poruncile pentru a crede în numele 
fiului lui Dumnezeu, Isus, și pentru a ne iubi unul pe altul după 
cum ne-a poruncit și Isus. R.

- Ne rugăm ca creștini să se bucure de faptul că atunci când 
păstrăm poruncile lui Dumnezeu, Domnul trăiește în noi și noi 
trăim în Dumnezeu. R.

- Ne rugăm ca noi care suntem binecuvântați cu atât de multe să 
fim conștienți de responsabilitatea de a împărtăși pâinea noastră 
de toate zilele cu cei care nu o au. R.

- Ne rugăm ca guvernele, bisericile, comunitățile de credință, 
precum și noi toți, să muncim mereu spre hrănirea și îngrijirea 
celor vulnerabili și nevoiași. R.

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

Veșnice Dumnezeule, tu l-ai trimis pe Fiul tău ca lumina cea 
mare care strălucește necontenit asupra lumii. Ajută-ne te rugăm 
să urmăm mereu acea lumină cu credință. Prin Cristos Domnul 
nostru. Amin



Pr. Mihail-Andrei Iacob
www.paxvobis.ro


