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Duminică, 16 ianuarie 2022
Săptămâna a 2-a de peste an

Sf. Marcel I, pp.

Fraților preaiubiți, revelarea lui Isus prin acel miracol de la 
sărbătoarea nunții din Cana Galileei, a dat discipolilor săi o credință tot 
mai mare. Cu aceiași credință să aducem acum toate cererile noastre în 
fața sa spunând împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm pentru Biserică, ca diversitatea darurilor Duhului Sfânt 
date tuturor celor botezați să fie recunoscute și împărtășite de toți și 
pentru toți. R.

- Ne rugăm pentru viața familiilor, ca miracolul de la nunta din Cana 
să fie o sursă de încurajare pentru mulți, iar acolo unde este necesar, 
de vindecare. R.

- Ne rugăm pentru Biserica noastră locală, ca prezența Duhului Sfânt 
din oameni să asigure faptul că nimeni nu este exclus sau uitat, ci toți 
suntem respectați și incluși în viața Bisericii. R.

- Ne rugăm pentru lumea și poporul nostru, ca în această luptă cu 
pandemia de covid, noi să avem o mai mare grijă unul față de celălalt. 
R.

- Ne rugăm ca toate violențele din lume să ajungă la un sfârșit, iar 
tensiunile dintre Rusia și Ucraina să dispară pentru ca toți să putem 
trăi din nou în pace și liniște. R.

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

- Ne rugăm ca Dumnezeu să acorde odihna veșnică tuturor credincioșilor 
noștri răposați, prin meritele fiului său preaiubit Isus Cristos. R.

Tată ceresc, aducem acum în fața maiestății tale divine, toată 
recunoștința noastră pentru marea ta milostivire față de noi și pentru 
că ai făcut din Biserică, Mireasa lui Cristos. Dă-ne te rugăm harul de a 
rămâne mereu uniți unul cu altul și cu Isus, care viețuiește și domnește 
în toți veci vecilor. Amin
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Luni, 17 ianuarie 2022

Săptămâna a 2-a de peste an
Sf. Anton, abate **

Fraților preaiubiți, istoria lui Saul din prima lectură de astăzi, în 
care am văzut puterea și slăbiciunea lui, mai ales eșecul de a împlini 
voința lui Dumnezeu, ne amintește de propria noastră fragilitate dar 
mai ales de nevoia noastră constantă de ajutorul lui Dumnezeu. Să 
spunem împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm ca papa Francisc să fie întărit pentru ca el să ne susțină în 
credință și să ne unească în caritate și compasiune. R.

- Ne rugăm ca toți cei fideli lui Cristos să caute voința lui Dumnezeu 
în viața lor, să trăiască cu o ascultare care să îi elibereze de aroganță 
și egoism. R.

- Ne rugăm pentru familii, ca în timpul neliniștii provocate de 
pandemie, să rămână uniți în răbdare și respect reciproc. R.

- Ne rugăm ca fiecare creștin, care e tulburat de persecuții, agresiuni 
sau insulte, să privească spre Cristos, Mirele Biserici, spre cel care 
ne iubește necondiționat. R.

- Ne rugăm ca disciplina lungii vieți, a rugăciunii, solidarității vieții 
sfântului Anton al Egiptului, pe care îl comemorăm astăzi, să ne 
amintească de realitatea Satanei, și să ne ajute să fim mereu vigilenți. 
R.

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

Doamne Dumnezeul nostru, arată te rugăm marea ta putere 
mântuitoare tuturor celor care suferă enorm de mult în aceste zile și 
susține-i pe toți cei care găsesc viața lor ca fiind extrem de dificilă. 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 noastre 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.



7Marți, 18 ianuarie 2022
Săptămâna a 2-a de peste an

Începutul săptămânii de rugăciune pentru 
unitatea creștionilor

Fraților preaiubiți, astăzi am avut ocazia să vedem cum, prin 
cuvânt, Isus mereu a avut grijă de poporul său ferindu-i de 
reglementările exagerate ale religiei lor. Să spunem împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm ca ungerea tânărului David ca rege să trezească în 
Biserică un respect mai mare față de tineri de astăzi, înțelegându-le 
tulburările, alegerile vieții, sănătatea mintală și căutarea credinței. 
R.

- Ne rugăm ca tineri chemați la diverse roluri de conducere din 
Biserică și societate, prin sport și arte, politică și locul de muncă, 
să fie încurajați de binecuvântarea pe care Dumnezeu a oferită lui 
David. R.

- Ne rugăm ca noi să rezistăm ispitei de a critica cu rapiditate pe 
ceilalți din cauza aparenței sau a situației umile a vieții lor, după 
cum a făcut tatăl și frați lui David. R.

- Ne rugăm ca noi să fim capabili să discernem legile lui Dumnezeu 
și cele ale Biserici, să cunoaștem care sunt critice pentru viața 
noastră și să le înțelegem pe cele care și-au dus la împlinire scopul. 
R.

- Ne rugăm ca toți credincioși noștri răposați să se bucure de odihna 
veșnică în împărăția Regelui Veșnic. R.

Dumnezeule atotputernic și veșnic, tu care ești plin de compasiune 
și iubire față de fiecare dintre noi. Dă-ne te rugăm harul ca și noi să 
fim la fel de binecuvântați cu aceleași daruri. Prin Cristos Domnul 
nostru. Amin

Rugăciunea zilei 1 pentru unitatea creștinilor

Doamne Dumnezeule, luminează-ne calea cu lumina lui Cristos care 
merge înaintea noastră și ne călăuzește. Luminează-ne și locuiește în noi. 
Condu-ne, astfel încât să putem descoperi mica iesle din inimile noastre, 
unde încă mai doarme lumina. Creator al luminii, îți mulțumim pentru 
darul acelei stele perpetue, Isus Cristos, Domnul și Mântuitorul nostru. 
Să fie un far în pelerinajul nostru. Vindecă-ne diviziunile și apropie-ne de 
lumina lui Cristos în care vom găsi unitatea. Amin.



8 Miercuri, 19 ianuarie 2022
Săptămâna a 2-a de peste an

Ss. Marius şi Marta, soţi m.

Fraților preaiubiți, Isus, în textul evangheliei de astăzi ne-a arătat 
că mereu e mai bine să facem bine prin iubirea și grija față de cei din 
jurul nostru, după cum a făcut și El cu acel om cu mâna paralizată. 
Să spunem împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm ca cei care se simt slabi sau vulnerabili să găsească în 
triumful tânărului David încurajarea de a căuta ajutorul divin în 
toate dificultățile și nevoile lor. R.

- Ne rugăm ca noi să respectăm mereu sacralitatea zilei Domnului 
și să o trăim în acel mod care să aducă glorie lui Dumnezeu și 
bunătate în cei din jur. R.

- Ne rugăm ca cei care suferă de aortite, boli de piele, slăbiciuni 
și dizabilități la mâini, să aibă curaj și să primească susținerea și 
grija de care au nevoie. R.

- Ne rugăm ca bătrâni care se luptă cu diverse probleme de sănătate 
și care nu pot ajunge la spital să primească îngrijirea și susținerea 
de care au nevoie. R.

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

Doamne Dumnezeul nostru, rămâi te rugăm alături de toți cei 
care suferă, dă-le speranță tuturor celor care sunt deznădăjduiți, 
și arată-le iubirea ta celor care se simt nevrednici față de tine. Prin 
Cristos Domnul nostru. Amin.

Rugăciunea zilei a 2-a pentru unitatea creștinilor

Doamne, singurul nostru refugiu și unica noastră putere, te slăvim 
pentru că ești corect și drept. În faţa ta îl mărturisim pe Cristos, nu 
în palatele celor puternici, ci în ieslea umilă, imitându-l în blândețe. 
Încurajează-ne să ne golim de noi înşine și să ne slujim unii pe alții, 
ascultând de voința ta. Îți cerem asta în numele lui Cristos care 
împreună cu tine și cu Duhul Sfânt domnește veșnic în slavă. Amin.



9Joi, 20 ianuarie 2022
Săptămâna a 2-a de peste an

Ss. Fabian, pp. m. *; Sebastian, m. *
Fraților preaiubiți, Isus prin predica și vindecările sale a reușit 

să îi atragă pe oameni la el însuși pentru ca astfel să poată primi 
mântuirea sa. Să venim și noi cu încredere la el spunând împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!
- Ne rugăm ca adunarea creștinilor din diverse locuri în jurul lui 

Isus să ne ajute să apreciem mai deplin natura multiculturală a 
creștinilor din țara noastră. R.

- Ne rugăm ca cei care sunt geloși pe succesul celorlalți, după cum 
regele Saul a fost gelos pe tânărul David, să primească harul 
umilinței. R.

- Ne rugăm ca lideri lumii să aibă abilități diplomatice și 
înțelepciunea inimii asemenea lui Ionatan care a reușit să calmeze 
mânia Tatălui său. R.

- Ne rugăm ca cei care îl cinstesc pe sfântul Sebastian ca patron al 
lor să aibă parte de tărie prin mijlocirea sa cerească. R.

- Ne rugăm ca alegerea laicului Fabian ca episcop de Roma din 
secolul 3, să ne arate cât de misterioase sunt căile Duhului Sfânt 
în viața Bisericii. R.

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

Doamne Dumnezeule, te rugăm să nu îi abandonezi niciodată 
pe săraci timpului nostru, ci să reverși harul tău asupra tuturor 
oamenilor cu angajamentul față de acea dreptate care va asigura 
demnitatea fiecărei persoane. Prin Cristos Domnul nostru. Amin

Rugăciunea zilei a 3-a pentru unitatea creștinilor
O, Doamne, tu ne-ai scos din întuneric și ne-ai condus la Isus. Ai făcut 

ca steaua speranței să strălucească în viața noastră. Ajută-ne să fim uniți în 
angajamentul nostru de a face prezentă împărăția ta, a iubirii, a dreptății și a 
păcii, și astfel să fim o făclie a speranței pentru cei care trăiesc în întunericul 
disperării și al dezamăgirii. Ia-ne de mână, Doamne, ca să te putem vedea în 
fiecare moment al vieții noastre. Fă-ne să te urmăm fără frică și fără angoasă. 
Să strălucească lumina ta asupra noastră și să ne aprindă inimile, astfel încât să 
trăim înfășurați în căldura iubirii tale. Ridică-ne la tine, care te-ai despuiat de 
toate de dragul nostru, pentru ca viața noastră să te preamărească pe tine, Tată, 
Fiu și Duh Sfânt. Amin.



10 Vineri, 21 ianuarie 2022
Săptămâna a 2-a de peste an

Sf. Agneza, fc. m. **
Fraților preaiubiți, după cum Isus i-a chemat pe cei doisprezece 

și i-a numit apostoli săi, tot la fel și noi am fost chemați prin botezul 
nostru să fim apostoli săi astăzi. Să spunem împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm pentru fiecare dintre noi, ca noi să fim apostoli în lume 
și să ducem adevărul, milostivirea și dreptatea lui Isus la locurile 
noastre de muncă, comunități, case sau școli. R.

- Ne rugăm ca Dumnezeu să de-a același har tuturor celor care se 
confruntă cu dușmani lor după cum i-a dat lui David, care nu a 
dorit să ridice deloc mâna asupra regelui uns Saul. R.

- Ne rugăm ca lacrimile de căință ale regelui Saul să fie o lecție 
pentru toți lideri lumii de astăzi în a-și admite greșelile, să învețe 
din ele și să fie drepți cu toți. R.

- Ne rugăm pentru cei care o cinstesc pe sfânta Agneza ca patroană 
a lor, ca ei să fie mai aproape de Cristos asemenea sfintei Agneza, 
care în scurta ei viață l-a slujit pe Domnul cu credință și curaj până 
la moarte. R.

- Ne rugăm și pentru societatea noastră, ca ea să lucreze necontenit 
la atitudinea ei față de fete și femei, și ca noi fim mereu respectoși 
prin cuvânt și faptă. R.

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

Dumnezeule atotputernic și bun, după cum bunătatea, blândețea 
și adevărul sunt mereu în tine, fă te rugăm ca și noi să le îmbrățișăm 
mereu în inima și viața noastră asemenea ție, spre binele tuturor 
celor care suferă. Prin Cristos Domnul nostru. Amin.

Rugăciunea zilei a 4-a pentru unitatea creștinilor

Bun Păstor, fragmentarea turmei mici îl întristează pe Duhul Sfânt. 
Iartă-ne fragilitatea și întârzierea în răspunsul nostru la voința ta. Dă-ne 
păstori înțelepți după inima ta, care recunosc păcatul dezbinării și care 
conduc Bisericile noastre cu dreptate și sfințenie spre unitate în tine. Îți 
cerem aceasta, Doamne, și te rugăm să asculți rugăciunea noastră. Amin.



11Sâmbătă, 22 ianuarie 2022
Săptămâna a 2-a de peste an

Sf. Vincenţiu, diacon m. *; Fer. Laura, m.
Fraților preaiubiți, Isus în slujirea sa a trebuit să se confrunte cu 

înțelegerea greșită a mesajului și a predicii sale chiar și din partea 
propriei sale familii, după cum am văzut și în evanghelia de astăzi. 
Să spunem împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm ca atunci când neînțelegerile apar în familii, oameni să 
fie capabili să discute și să negocieze, pentru ca dificultatea să nu 
se mărească și totul să devină cauză de dezbinare permanentă. R.

- Ne rugăm ca cei care se simt dezolați și suferă din cauza morții unui 
membru al familiei sau prieten, să se confrunte cu sentimentele 
lor, după cum a făcut și David, și să caute pacea și alinarea lui 
Dumnezeu. R.

- Ne rugăm și pentru cei care asigură transportul de alimente și 
bunuri între popoarele lumii dar mai ales pentru noi. R.

- Ne rugăm ca diaconul spaniol, Sfântul Vicențiu, pe care îl 
comemorăm astăzi, și care a fost martirizat în secolul 4, să 
mijlocească pentru toți cei care au fost puși sub patronajul lui. R.

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

Dumnezeule, Tatăl și Regele nostru, tu care domnești asupra 
noastră cu dreptatea și milostivirea ta. Ajută-ne te rugă să ne trăim 
viața creștină cu un duh de bucurie și fericire. Prin Cristos Domnul 
nostru. Amin

Rugăciunea zilei a 5-a pentru unitatea creștinilor

Doamne, Dumnezeule Tatăl nostru, care ai trimis steaua să-i conducă 
pe magi la întâlnirea Unicului tău Născut, măreşte speranța noastră în 
tine și fă-ne conștienți că tu mergi întotdeauna alături de noi. Învață-ne să 
fim fideli faţă de parcursul stabilit nouă de Duhul Sfânt, oricât de ciudat 
ni s-ar părea, astfel încât să putem realiza unitatea în Isus Cristos, lumina 
lumii. Deschide ochii noştri spre Duhul tău și reaprinde credința noastră, 
astfel încât să mărturisim că Isus este Domn, și astfel să-l adorăm și să ne 
umplem de bucurie imensă, precum magii din Betleem. Îţi cerem aceasta 
în numele Fiului tău Isus Cristos. Amin.



Pr. Mihail-Andrei Iacob
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