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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 bunavestire 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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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 
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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.
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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.



21

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.



22
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.



23
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.



24 Joi, 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 



25Vineri, 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



26 Sâmbătă, 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.



27Duminică, 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.



28
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



29

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.



30
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



31
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.



32
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.



33
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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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
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