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Duminică, 9 ianuarie 2022

Botezul Domnului (C)
Fer. Alexia Le Clerc, călug.

Fraților preaiubiți, botezul lui Isus a fost acel moment definitiv 
în care El și-a lăsat în urmă viața ascunsă de la Nazaret, și fiind 
uns de Duhul Sfânt, a îmbrățișat o viață de predicare și de slujire. 
Să spunem împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm ca papa Francisc, alături de toți cei care au fost 
botezați în Cristos, să nu aibă nici o altă ambiție decât aceea de 
a face bine. R.

- Ne rugăm ca harul botezului din fiecare dintre noi să ne apere, și 
să ne permită să facem tot ceea ce e drept, și să ne umple inimile 
cu iubirea milostivă a lui Isus. R.

- Ne rugăm ca întreaga omenire să primească harul mântuirii și să 
trăiască o viață bună și credincioasă. R.

- Ne rugăm ca toți cei care încă se luptă cu pandemia de Covid să 
aibă parte de alinarea lui Dumnezeu. R.

- Ne rugăm pentru pace oriunde violența este prezentă în lumea 
de astăzi. R.

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

- Ne rugăm ca cei care au murit din cauza violențelor, ca și ei 
să fie adunați în brațele Bunului Păstor și să vadă gloria lui 
Dumnezeu. R.

Doamne Dumnezeul nostru, îmbrăcați fiind în maiestatea și 
gloria ta te rugăm să îți reverși harul tău asupra noastră după 
cum ai făcut și cu Fiul tău, Isus Cristos, la botezul său. Tu care 
viețuiești și domnești în toți veci vecilor. Amin
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Luni, 10 ianuarie 2022

Săptămâna 1 de peste an
Ss. Agaton, pp.; Grigore de Nyssa, ep.; Paul, primul 

pustnic

Fraților preaiubiți, chemarea lui Isus, din textul evangheliei 
de astăzi, a acelor pescari pentru a-l urma se repetă în fiecare 
generație prin darul botezului. Să spunem împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm ca noi cei care am fost botezați în Cristos, să îl urmăm 
cu o credință vie și dinamică. R.

- Ne rugăm ca cei care se zbat cu credința de după botezul lor, 
să ajungă la acea pace a inimii prin care să aibă o mai bună 
înțelegere a lui Isus și a milostivirii sale. R.

- Ne rugăm ca femeile care doresc un copil, să își pună încrederea 
în Dumnezeu, după cum a făcut Ana, iar soții să își iubească 
soțiile, după cum a făcut Elcana cu Ana. R.

- Ne rugăm ca cei care îi asistă pe cei care au fost afectați de 
dezastre naturale din jurul lumii să fie feriți de orice rău. R.

- Ne rugăm ca violențele din lume să ajungă la un sfârșit pentru 
ca oameni să poată trăi în pace și fără frică. R.

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

Dumnezeule Atotputernic și bun, aducem acum această jertfă 
de mulțumire, știind că tot ceea ce avem și suntem vine din inima 
ta plină de iubire infinită față de noi. 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, 11 ianuarie 2022

Săptămâna 1 de peste an
Ss. Honorata, fc.; Teodosie, călug.

Fraților preaiubiți, în textul evangheliei de astăzi am avut 
ocazia să ascultăm învățăturile lui Isus care știa că are de partea 
sa autoritatea Tatălui său ceresc. Să spunem împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm ca cuvântul lui Dumnezeu să hrănească viața de zi 
cu zi a Bisericii și a tuturor membrilor ei din întreaga lume. R.

- Ne rugăm ca lumea să creadă adevărul că binele va învinge tot 
răul, fiindcă Isus a cucerit păcatul și moartea prin crucea sa. R.

- Ne rugăm ca în rugăciunile noastre noi să putem reflecta la 
speranța și bucuria Anei, mama lui Samuel. R.

- Ne rugăm pentru cei care au parte de crize politice din cauza 
luptei pentru putere din țara lor, pentru ca ei să trăiască în pace. 
R.

- Ne rugăm și pentru bolnavi din spitale, ca să îi avem mereu în 
rugăciunile pe care noi le adresăm lui Dumnezeu. R.

- Ne rugăm și pentru toți credincioși noștri răposați, ca și ei să fie 
făcuți părtași de lumina Tatălui Veșnic. R.

Veșnice Dumnezeule, inimile noastre tresaltă de bucurie în tine 
pentru că tu ești adevărata sursă a vieții noastre și pentru că tu îi 
vei învia pe cei morți la învierea glorioasă. Prin Cristos Domnul 
nostru. Amin.
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Miercuri, 12 ianuarie 2022
Săptămâna 1 de peste an

Ss. Arcadie, m.; Cezara, călug.

Fraților preaiubiți, Isus prin acele vindecări despre care am 
auzit în evanghelia de astăzi, ne-a revelat iubirea lui Dumnezeu, 
iar prin rugăciunea pe care a făcut-o a exprimat propria sa iubire 
față de Tatăl. Să spunem împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm pentru armonie și respect în familii, mai ales printre 
rudele apropiate. R.

- Ne rugăm ca noi să urmăm exemplul lui Isus și să găsim acel 
loc sacru în viețile noastre în care putem fi singuri cu Dumnezeu 
în rugăciune. R.

- Ne rugăm ca noi, atunci când ascultăm Scriptura să putem spune 
asemenea tânărului Samuel, Vorbește Doamne, căci slujitorul 
tău ascultă! R.

- Ne rugăm ca cei care sunt fără adăpost, în diferitele lui forme, 
să nu fie uitați, ci ajutați de guverne, Biserica și Ong-uri. R.

- Ne rugăm ca caritatea și prietenia să îndrume mereu inimile și 
viețile creștinilor de astăzi, ca Cristos să fie legătura adevărată 
dintre prieteni. R.

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

Doamne Dumnezeule, ne punem încrederea în tine și promitem 
să fim mai dedicați prin această masă Euharistică de a trăi voința 
ta sfântă în viața noastră de zi cu zi. Prin Cristos Domnul nostru. 
Amin.
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Joi, 13 ianuarie 2022

Săptămâna 1 de peste an
Sf. Ilarie, ep. înv. *

Fraților preaiubiți, compasiunea sensibilă a lui Isus din acel 
moment în care l-a vindecat pe leprosul din evanghelie de astăzi 
continuă să ne învețe cum să ne tratăm unul pe celălalt. Să spunem 
împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm pentru creștini ca ei să aibă o compasiune profundă 
pentru toți cei care suferă. R.

- Ne rugăm pentru oameni care sunt speriați din cauza pandemiei 
și s-au izolat de ceilalți, ca gesturile de bunătate ale familiei și 
celor din jurul lor să le readucă alinarea și pacea de dinainte. R.

- Ne rugăm pentru cei care au fost binecuvântați de Dumnezeu, 
ca ei să fie recunoscători lui Dumnezeu prin slujirea celorlalți. 
R.

- Ne rugăm pentru cei care au avut parte de vreun eșec, ca ei să 
înțeleagă că viața înseamnă mult mai mult decât câștiguri sau 
pierderi. R.

- Ne rugăm pentru cei care au grijă de oameni cu boli neplăcute, 
ca ei să dea dovadă de curaj, bunătate și respect. R.

- Ne rugăm ca învățăturile sfântului Ilarie asupra Preasfintei 
Treimi, să continue să ajute Biserica în proclamarea adevărului 
lui Dumnezeu. R.

Doamne Dumnezeul nostru, ori de câte ori avem parte de 
experiența rănii din partea celorlalți, a bătăii de joc sau opoziției, 
să nu ne permiți să renunțăm, ci ajută-ne să ne punem încrederea 
în tine. Prin Cristos Domnul nostru. Amin.
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Vineri, 14 ianuarie 2022
Săptămâna 1 de peste an

Ss. Felix de Nola, pr. m.; Ioan-Anton Farina, ep.

Fraților preaiubiți, Isus a venit printre noi pentru ca întreaga 
omenire să experimenteze iubirea milostivă a lui Dumnezeu. Să 
spunem împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm pentru cei care poartă povara păcatului, ca ei să 
primească iertarea milostivă a lui Dumnezeu. R.

- Ne rugăm pentru creștini, ca ei să redescopere frumusețea și 
pacea sacramentului Pocăinței. R.

- Ne rugăm pentru duhul minunăției și al uimirii de fiecare dată 
când îl vedem pe Dumnezeu cum lucrează în viețile oamenilor. 
R.

- Ne rugăm pentru toți cei care au dureri când merg sau stau în 
picioare, ca ei să primească ajutorul de care au nevoie pentru 
a-și redobândi sănătatea mult dorită. R.

- Ne rugăm pentru toți cei care s-au întors la școală după vacanța 
de iarnă, ca înțelepciunea lui Dumnezeu să îi însoțească pururi. 
R.

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

Dumnezeule atotputernic și bun, dă-ne te rugăm credința de 
a umbla mereu în lumina feței tale, pentru ca astfel, trăind cu 
milostivire, să ne bucurăm de numele tău sfânt. Prin Cristos 
Domnul nostru. Amin.
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Sâmbătă, 15 ianuarie 2022
Săptămâna 1 de peste an

Ss. Arnold Janssen, pr.; Arsenie, pustnic

Fraților preaiubiți, în textul evangheliei de astăzi am văzut cum 
Isus a venit ca Mântuitor al lumii, iar în slujirea sa el a extins la 
toți oameni binecuvântarea iubirii milostive a Tatălui său ceresc. 
Să spunem împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm ca noi să ne bucurăm de modul în care Dumnezeu 
cheamă atât de mulți oameni la urmarea căii lui Isus în credință. 
R.

- Ne rugăm ca noi să nu renunțăm la rugăciune pentru darul 
credinței, pentru cei care par să ducă vieți rele, din moment ce 
Dumnezeu e milostiv cu toți oameni. R.

- Ne rugăm ca noi să nu fim critici cu ceilalți, ci să ne respectăm 
reciproc din moment ce toți suntem copii ai lui Dumnezeu. R.

- Ne rugăm pentru cei care au fost chemați să conducă națiunile 
lumii ca ei să înțeleagă că autoritatea lor vine de la Dumnezeu 
și că trebuie să o exercite într-un mod demn de dreptatea și 
milostivirea lui Dumnezeu. R.

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

Dumnezeule, Tatăl și Regele nostru, dă-ne te rugăm puterea 
ta pentru ca astfel să ne putem trăi viețile cu demnitate față de 
chemarea ta. Prin Cristos Domnul nostru. Amin.
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