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4 Duminică, 23 ianuarie 2022
Duminica Cuvântului lui Dumnezeu (Bibliei)

Săptămâna a 3-a de peste an
Fraților preaiubiți, astăzi avem bucuria de a celebra Duminica 

Cuvântului lui Dumnezeu cu tema Binecuvântați cei care ascultă Cuvântul 
lui Dumnezeu. Să ne rugăm ca, cuvântul lui Dumnezeu să fie viață pentru 
Biserică dar mai ales pentru lume. Să spunem împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm ca Cuvântul lui Dumnezeu, să fie în inima slujitorilor Bisericii, 
și să fie proclamat de episcopi, preoți și diaconi după rugăciune și 
pregătire atentă, ținând cont de semnele timpului și de viețile oamenilor. 
R.

- Ne rugăm ca cuvântul lui Isus să ne inspire viețile, după cum el însuși a 
învățat și a îmbrățișat nevoile săracilor, a celor bolnavi, a celor decăzuți, 
și a celor privați de libertate. R.

- Ne rugăm ca guvernele să răspundă rapid și generos la nevoile celor 
săraci și afectați de dezastre naturale, și a celor care suferă de foame. R.

- Ne rugăm ca familiile și locuințele noastre să crească în sfințenie prin 
rugăciunea comună și citirea sfintei Scripturi zi de zi, dar mai ales prin 
faptele bune făcute cu respect față de cei nevoiași. R.

- Ne rugăm ca frați și surorile noastre, care prin botez au fost făcuți părtași 
la Trupul lui Cristos, și care acum s-au dus deja spre împărăția Regelui 
veșnic, să aibă parte de viața veșnică. R.

Doamne Dumnezeule, tu care ești Tatăl Cuvântului Veșnic fă te 
rugăm ca mesajul tău să strălucească și să lumineze inimile noastre, 
să ne însuflețească în momentele de neliniște, și să ne conducă pe calea 
adevărului. Tu care viețuiești și domnești în toți veci vecilor. Amin

Rugăciunea zilei 6 pentru unitatea creștinilor
Dumnezeu plin de compasiune, care oferi orbilor posibilitatea de a te 

recunoaște ca Mântuitorul lor, fă-ne să ne căim și să cerem iertare. Prin 
milostivirea ta, îndepărtează pieliţa din ochii noștri și fă să te adorăm ca 
Dumnezeul și Mântuitorul nostru. În mijlocul suferinței noastre și în ciuda 
gravității păcatelor noastre, fă-ne capabili să te iubim din toată inima. Condu-
ne cu lumina ta în călătoria noastră, având o singură inimă și o singură minte, 
ca primii discipoli. Fie ca harul Domnului nostru Isus Cristos să coboare asupra 
noastră, pentru ca împreună să te preamărim în comuniunea Duhului și să dăm 
mărturie despre tine fraților noştri. Amin.



5Luni, 24 ianuarie 2022
Săptămâna a 3-a de peste an

Sf. Francisc de Sales, ep. înv. **
Fraților preaiubiți, în textul evangheliei de astăzi Isus ne-a relevat că El 

atotputernic și asupra Satanei și asupra tuturor forțelor răului. Să spunem 
împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm ca umilința regelui David în fața blestemelor rostire de Shimei, 
să ne învețe cum să suportăm criticile și corecțiile cu umilință și încredere 
în voința lui Dumnezeu. R.

- Ne rugăm ca cei care se ocupă cu cele oculte să ajungă la cunoașterea că 
ei se joacă în mâinile Satanei, iar cu harul lui Dumnezeu să caute din nou 
lumina și adevărul lui Cristos. R.

- Ne rugăm și pentru noi înșine și pentru toți cei din jurul nostru, ca prin 
mijlocirea mamei noastre cerești, Maria, noi să fim apărați de cursele 
celui rău. R.

- Ne rugăm ca toți cei care îl cinstesc pe sfântul Francisc de Sales ca 
patron al lor, să aibă o iubire față de adevăr după cum a avut și patronul 
lor ceresc. R.

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

Dumnezeule, atotputernic și veșnic, fă inimile noastre să fie mereu 
recunoscătoare față de toate darurile pe care le primim de la tine. Dă-ne 
te rugăm harul aceleiași umilințe pe care a avut-o și regele David. Prin 
Cristos Domnul nostru. Amin

Rugăciunea zilei 7 pentru unitatea creștinilor
Toată lauda,   slava și mulțumirea ție, Dumnezeule. Te-ai revelat în epifania 

Fiului tău oamenilor care așteptau de multă vreme venirea ta și celor care nu 
te așteptau. Tu, Doamne, știi suferința care ne înconjoară și durerea cauzată de 
dezbinări. Contempli această lume în luptă și vezi situația dificilă din Orientul 
Mijlociu, locul în care ai ales să te naști, locul sfințit de prezența ta. Te rugăm, 
Doamne, să permiți inimilor și minților noastre să ajungă să te cunoască. Și, 
unindu-ne cu magii în pelerinajul lor din țări îndepărtate, ne rugăm ca inimile 
noastre să fie deschise spre iubirea faţă de frații și surorile din jurul nostru. Dă-
ne determinarea și mijloacele de a lucra la transformarea acestei lumi și de a fi 
dispuși să împărtășim darurile noastre pentru a crește în comuniune. Dăruieşte-
ne, Doamne, darurile și binecuvântările tale infinite. Primeşte rugăciunea 
noastră în numele Fiului tău Isus Cristos care vieţuiește și domnește împreună 
cu tine și cu Duhul Sfânt. 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, 25 ianuarie 2022
Săptămâna a 3-a de peste an

Convertirea sf. ap. Paul
Fraților preaiubiți, astăzi îl cinstim pe marele sfânt apostol Paul, care 

a luat evanghelia lui Cristos și a dus-o tuturor popoarelor dar care și-a 
oferit propria viață ca jertfă de iubire față de Mântuitorul lui preaiubit. 
Să spunem împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm ca papa Francisc să continue să fie binecuvântat de Dumnezeu 
în slujirea sa față de Cristos și față de Trupul său, Biserica. R.

- Ne rugăm ca misionari care, asemenea sfântului Paul, duc mesajul lui 
Cristos celor care nu au auzit niciodată de numele său sfânt, să fie plin 
de aceiași caritate și iubire ca a lui Cristos. R.

- Ne rugăm ca cei care resping, persecută și iau în râs religia creștină, să 
aibă un mai mare respect pentru drepturile fundamentale ale religiei. R.

- Ne rugăm ca cei care îl cinstesc pe sfântul apostol Paul ca patron al lor, 
să fie tari în credința lor în Cristos Isus. R.

- Ne rugăm ca țările în care a predicat sfântul apostol Paul, să trăiască 
viața creștină cu dedicare și angajament față de unitatea Bisericii. R.

- Ne rugăm ca toți credincioși noștri răposați, să aibă parte de bucuria 
cerului în Împărăția Tatălui nostru ceresc. R.

Veșnice Dumnezeule, fă ca întreaga lume să ajungă la cunoașterea iubirii 
tale mântuitoare și a Veștii cele Bune a lui Cristos Isus, care viețuiește și 
domnește în toți veci vecilor. Amin

Rugăciunea zilei 8 pentru unitatea creștinilor

Dumnezeule milostiv, tu vii în întâmpinarea noastră când ne încăpățânăm să 
urmăm o cale în ciuda faptului că știm că este blocată și aduce cu sine disperare. 
Ești Dumnezeul promisiunilor reînnoite. Te găsim inventând o nouă cărare 
care era de neimaginat pentru noi. Îți mulțumim că ne depășeşti încontinuu 
așteptările. Îţi mulțumim pentru înțelepciunea ta infinită care ne depășește 
inteligența. Îţi mulțumim pentru căile tale creative, care ne deschid către 
posibilități neprevăzute. Rămâi, Doamne, ghidul nostru când nu găsim rute 
pentru a avansa în hărțile noastre. Îți cerem aceasta prin Isus Cristos Domnul 
nostru, în comuniunea Duhului Sfânt, care ne face din nou și din nou să ne 
întoarcem la tine. Amin.



8 Miercuri, 26 ianuarie 2022
Săptămâna a 3-a de peste an

Ss. Timotei şi Tit, ep. **

Fraților preaiubiți, acum după ce am primit cuvântul lui Isus 
în inimile noastre, să ne rugăm ca acesta să aducă roade în viața 
noastră de zi cu zi. Să spunem împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm ca Cuvântul lui Dumnezeu să aducă o recoltă bogată în 
inimile fiecăruia dintre noi, pentru ca astfel să putem fi discipoli 
credincioși ai lui Isus Cristos. R.

- Ne rugăm ca cei în care Cuvântul lui Dumnezeu s-a veștejit să fie 
reîmprospătat de Duhul Sfânt, pentru ca și ei să poată îmbrățișa 
credința creștină cu un nou entuziasm. R.

- Ne rugăm ca cei care sădesc sămânța cuvântului lui Isus în inimile 
oamenilor prin predica și învățăturile lor să o facă cu multă 
umilință. R.

- Ne rugăm ca episcopi din țara noastră să aibă același entuziasm 
față de cuvântul lui Dumnezeu și față de oameni după cum au avut 
și episcopi Timotei și Tit pe care îi comemorăm astăzi. R.

- Ne rugăm ca misionari, care asemenea sfinților Timotei și Tit, duc 
mesajul lui Cristos celor care nu au auzit niciodată de numele său 
sfânt, să fie plini de caritatea și iubirea lui Cristos. R.

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

Doamne Dumnezeul nostru, tu ești stânca care ne mântuiește și 
care ne salvează. Dă-te te rugăm harul de a rămâne mereu fermi în 
iubirea ta. Prin Cristos Domnul nostru. Amin. 



9Joi, 27 ianuarie 2022
Săptămâna a 3-a de peste an

Sf. Angela Merici, fc. *

Fraților preaiubiți, în textul evangheliei de astăzi am văzut cum 
Isus ne-a urgentat să trăim zi de zi în lumina sa. Să ne rugăm și 
noi pentru harul de a avea mereu lumina sa in sufletele noastre 
spunând împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm pentru creștini de pretutindeni, ca bunătatea vieții lor 
să fie o lumină care să reveleze fața plină de milostivire a lui 
Cristos tuturor celorlalți. R.

- Ne rugăm ca noi să fim oameni cu inimi pline de generozitate, 
dornici să fim buni cu toți și plini de dorința de a-i ajuta pe cei 
aflați în nevoie. R.

- Ne rugăm pentru familiile în care membri ei ascund secrete unul 
de celălalt, ca ei să fie capabili să crească în încredere unul față 
de celălalt. R.

- Ne rugăm și pentru victimele holocaustului, ca lumea să își 
amintească de ororile războiului și a răutății uciderii oameni din 
cauza rasei sau a religiei. R.

- Ne rugăm și pentru cei care o cinstesc pe sfânta Angela Merici, 
care a fost un adevărat model al carității și înțelepciunii când a 
avut de-a face cu problemele Bisericii din secolul 16. R.

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

Doamne Dumnezeule, umple-ne te rugăm cu iubire față de 
adevărul tău pentru ca astfel să putem cunoaște mereu iubirea ta 
față de noi și față de toți cei din jurul nostru. Prin Cristos Domnul 
nostru. Amin



10 Vineri, 28 ianuarie 2022
Săptămâna a 3-a de peste an

Sf. Toma de Aquino, pr. înv. **; Fer. Olimpia, 
călug. m.

Fraților preaiubiți, Cuvântul lui Dumnezeu lucrează în tăcere în 
inimile noastre, aducând roadele sale prin acțiunea Duhului său cel 
Sfânt. Să spunem împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm ca noi să permitem Duhului să lucreze în viețile noastre, 
pentru ca tot binele pe care îl facem să fie spre mai marea glorie a 
lui Dumnezeu și nu a noastră. R.

- Ne rugăm ca Biserica să fie o comunitate, care asemenea seminței 
de muștar, să ofere un adăpost sigur pentru toți cei care sunt au 
rămas fără. R.

- Ne rugăm ca tineri, să crească în credința lor pentru ca astfel zelul 
lor să îmbogățească și să însuflețească întreaga comunitate. R.

- Ne rugăm ca cei care, își acoperă greșelile sau păcate prin a face 
rău altora, asemenea Regelui David, să se căiască de astfel de 
înșelăciuni și lașitate și să caute iertarea și dreptatea. R.

- Ne rugăm ca sfântul Toma de Aquino să fie un mijlocitor puternic 
pentru cei care au fost puși sub patronajul lui. R.

- Ne rugăm ca toți credincioși noștri răposați, să se bucure în ceruri 
de vederea strălucită a feței lui Dumnezeu. R.

Dumnezeule, atotputernic și sfânt, tu ești stânca care ne mântuiește 
și ne salvează. Dă-ne te rugăm harul de a fi mereu alături de noi acum 
și întotdeauna și să ne protejezi de tot răul. Prin Cristos Domnul 
nostru. Amin



11Sâmbătă, 29 ianuarie 2022
Săptămâna a 3-a de peste an

Sf. Valeriu, ep.

Fraților preaiubiți, în Isus noi îl putem vedea pe cel care poate 
liniști furtunile vieții noastre dar mai ales pe cel care ne poate aduce 
pacea mult dorită. Să spunem împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm ca atunci când simțim că viața este dificilă sau când 
suntem împovărați de neliniști, să ne punem încrederea în Cristos 
Isus și în iubirea sa liniștitoare. R.

- Ne rugăm ca cei care întâmpină dificultăți în viață, ca ei să 
primească darul credinței în Cristos Isus prin care speranța lor să 
fie reînnoită și susținută. R.

- Ne rugăm ca cei care duc cu ei poveri teribile de adulter și crimă 
să primească harul căinței, să fie iertați și să își reformeze viețile 
asemenea Regelui David. R.

- Ne rugăm ca doctori și asistentele, care acum sunt supuse unui 
mare stres, să aibă parte de rugăciunile și recunoștința noastră, 
precum și de ajutorul autorităților. R.

- Ne rugăm ca toți credincioși noștri răposați să aibă parte de odihna 
veșnică în casa Tatălui nostru ceresc. R.

Tată din ceruri, dă-ne te rugăm bucuria ajutorului tău, și ajută-
ne să dăm mărturie, atât prin cuvânt cât mai ales prin faptă, de 
bunătatea ta divină față de noi tuturor celor din jurul nostru. Prin 
Cristos Domnul nostru. Amin 
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