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4 Duminică, 30 ianuarie 2022
Săptămâna a 4-a de peste an

Sf. Martina, m.

Fraților preaiubiți, Isus a avut parte de respingere din partea 
propriului său popor. Ne rugăm ca noi să nu ne împietrim niciodată 
inimile și dorințele sau să îi ridiculizăm pe cei care nu sunt de 
acord cu noi. Să ne întoarcem acum la Domnul prezentându-i 
toate nevoile noastre și ale celor din lume spunând împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm pentru sfântul nostru părinte papa Francisc și pentru 
episcopul nostru Iosif, ca ei să aibă mereu curajul de a predica 
valorile chiar și atunci când vor fi respinși sau ne-populari. R.

- Ne rugăm ca noi să fim recunoscători pentru darul iubirii lui 
Dumnezeu, iar prin răbdarea, bunătatea și grija noastră față de 
ceilalți, să trăim acest dar în tot ceea ce facem. R.

- Ne rugăm ca noi să învățăm să citim semnele timpului și să 
înțelegem ceea ce Dumnezeu dorește de la Biserică și de la 
lume. R.

- Ne rugăm pentru copii din lume, ca ei să fie prețuiți și iubiți de 
familiile lor și de societățile în care trăiesc. R.

- Ne rugăm pentru harul de a avea mai mult respect pentru tot 
ceea ce Dumnezeu ne-a oferit și pentru toată creația sa. R.

- Ne rugăm pentru toți cei care au murit, ca ei să vadă strălucirea 
feței lui Dumnezeu. R.

Dumnezeule Tatăl nostru, tu ne chemi la slujirea în lume și în 
Biserică. Învață-ne primatul iubirii în tot ceea ce prețuim  și în tot 
ceea ce facem. Prin Cristos Domnul nostru. Amin



5Luni, 31 ianuarie 2022
Săptămâna a 4-a de peste an

Ss. Ioan Bosco, pr. **; Marcela, văduvă

Fraților preaiubiți, astăzi am avut ocazia să vedem cum Isus 
și-a arătat puterea asupra forțelor răului iar prin cuvântul său 
a adus liniștea asupra acelui om profund tulburat. Să spunem 
împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm ca cei a căror boli de minte îi face să își provoace 
răni să aibă parte de susținerea medicală și emoțională care să 
le aline suferințele. R.

- Ne rugăm ca cei care lucrează cu oameni cu boli severe de minte 
să fie plini de curaj și compasiune și să de-a mereu dovadă de 
respect. R.

- Ne rugăm ca părinți și copii care se află în conflict asemenea 
regelui David cu fiul său Absalom, să fie atinși de milostivirea 
lui Dumnezeu și să fie vindecați de toată amărăciunea. R.

- Ne rugăm ca cei care se află sub patronajul sfântului Ioan Bosco, 
pe care îl comemorăm astăzi, dar mai ales casele fondate de el, 
să găsească în bunătatea lui față de tineri un model pentru viața 
lor creștină. R.

- Ne rugăm ca tineri, ucenici și cei care abia au intrat pe câmpul 
muncii, și care se află sub patronajul sfântului Ioan Bosco, să 
fie în siguranță mereu, să aibă parte de dreptate la locurile lor 
de muncă și să se susțină reciproc. R.

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

Tată ceresc, tu ai arătat minunile iubirii tale infinite față de 
noi prin Fiul tău Isus Cristos. Te rugăm să ne ferești mereu de tot 
răul și să ne ajuți să creștem în harul tău. Prin Cristos Domnul 
nostru. Amin



6
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, 1 februarie 2022
Săptămâna a 4-a de peste an

Sf. Veridiana, fc.

Fraților preaiubiți, cuvântul lui Dumnezeu de astăzi ne-a 
revelat durerea unor părinți din cauza morții unuia dintre copii 
lor. Să spunem împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm ca părinți care plâng moartea unui copil să primească 
Duhul mângâierii, luând aminte și de durerea regelui David la 
moartea fiului său Absalom, și să le prețuiască memoria cu 
recunoștință. R.

- Ne rugăm ca părinți care sunt neliniștiți sau tulburați de boala 
unui fiu sau fiică să găsească în puterea divină tot ceea ce au 
nevoie în aceste momente dificile. R.

- Ne rugăm ca femeile care trăiesc cu boli cronice să găsească 
inspirație în credința femeii din evanghelie și să se apropie de 
Isus în rugăciune, cu simplitate, încredere și umilință. R.

- Ne rugăm ca cei care celebrează noul an chinezesc să intre în 
anul tigrului cu tăria duhului, generozitatea inimii, și cu un 
angajament tot mai mare față de dreptate și respect. R.

- Ne rugăm ca toți credincioși noștri răposați, să fie iertați de 
păcate și prin mila lui Dumnezeu să se odihnească în pace. R.

Veșnice Dumnezeule, te rugăm să privești spre nevoile poporului 
tău dar mai ales să aibă milă față de noi toți și față de tot ceea ce 
îți cerem acum în rugăciune. Prin Cristos Domnul nostru. Amin



8 Miercuri, 2 februarie 2022
Săptămâna a 4-a de peste an

ÎNTÂMPINAREA DOMNULUI

Fraților preaiubiți, astăzi celebrăm sărbătoarea Întâmpinării 
Domnului, și totodată comemorăm și ziua de rugăciune pentru 
viața consacrată cu tema, eu ştiu gândurile pe care le am faţă de 
voi (Ier 29,11). Să spunem împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm pentru papa Francisc și pentru toți cei care asemenea 
lui, și-au consacrat viața lui Dumnezeu în viața consacrată, ca 
cu încredere ei să urmeze mereu voința lui Dumnezeu. R.

- Ne rugăm pentru persoanele consacrate care slujesc în dieceza 
și parohia noastră, ca multele daruri ale Duhului, prezente în 
slujirile lor, să ajute la construirea Bisericii, Trupul lui Cristos. 
R.

- Ne rugăm pentru cei care discern scopul lor în viață și vocația 
lor la Biserică și în lume, ca ei să reflecte asupra cuvintelor 
scripturii, Eu știu gândurile pe care le am față de voi cu credință 
și încredere. R.

- Ne rugăm pentru familii, ca tineri să crească în maturitate 
asemenea lui Isus, iar bătrâni să își împărtășească înțelepciunea 
și credință asemenea lui Simeon și Ana, iar părinți să își îndrume 
familia cu iubire și respect asemenea Mariei și a lui Iosif. R.

- Ne rugăm și pentru persoanele consacrate care se luptă cu boli, 
dizabilități și fragilitate, ca ei să își unească suferințele cu ale 
lui Isus, și să găsească în Maria și Iosif exemple de răbdare. R.

- Ne rugăm și pentru persoanele consacrate care au plecat 
deja dintre noi, ca mergând în pace, să aibă parte de vederea 
Mântuitorului lor, Isus Cristos. R.

Atotputernice Dumnezeule, după cum pruncul Isus a fost 
prezentat ție astăzi de Iosif și de Maria cu recunoștință, fă te 
rugăm ca și noi să ne oferim pe noi înșine ție cu același duh de 
recunoștință. Prin Cristos Domnul nostru. Amin.



9Joi, 3 februarie 2022
Săptămâna a 4-a de peste an

Ss. Blaziu, ep. m. *; Oscar, ep. *; Simeon Bătrânul

Fraților preaiubiți, astăzi am văzut cum Isus i-a adunat pe cei 
12 apostoli în jurul lui pentru a-l asista în slujirea lui de predicare 
și de vindecare. Să ne rugăm pentru cei care continuă și astăzi 
slujirea lor în Biserică. Să spunem împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm pentru episcopi noștri, preoți și diaconi, ca slujirea 
lor să fie una de vindecare, unitate și învățare a oamenilor. R.

- Ne rugăm pentru toți cei care lucrează cu episcopi într-o slujire 
de colaborare, ca mărturia lor față de Cristos să promoveze 
unitatea poporului lui Dumnezeu. R.

- Ne rugăm ca părinți care sunt pe moarte, să își binecuvânteze 
copii, după cum David l-a binecuvântat pe fiul său Solomon, 
pentru ca credința și iubirea să fie trecută de la o generație la 
alta. R.

- Ne rugăm pentru oameni care suferă de boli de gât, ca prin 
mijlocirea sfântului Blaziu, patronul lor, să aibă parte de alinare 
și de vindecare. R.

- Ne rugăm și pentru toți cei care se află sub patronajul sfântului 
episcop Blaziu, ca ei să aibă parte de ocrotirea și de mijlocirea 
patronului lor ceresc. R.

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

Doamne Dumnezeul nostru, tu ești conducătorul nostru, cel 
care ne dă puterea și tăria în fața tuturor adversităților noastre. 
Dă-ne te rugăm harul de a simți mereu alături de noi iubirea ta 
infinită. Prin Cristos Domnul nostru. Amin



10 Vineri, 4 februarie 2022
Săptămâna a 4-a de peste an

Sf. Gilbert, pr.

Fraților preaiubiți, urmând inițiativa papei Francisc și a marelui 
Iman, astăzi comemorăm ziua Internațională a Fraternității 
umane. Să spunem împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm ca contribuțiile neprețuite pe care oameni de credință 
le fac spre cooperarea, slujirea și dorința de pace, să fie o mărturie 
pentru toți oameni de bună voință că fraternitatea îmbogățește 
întreaga omenire. R.

- Ne rugăm ca noi să rezistăm ispitei de a apropia de Biserica 
noastră, loialitățile politice, originile etnice și propria noastră 
națiune, ci într-un spirit de fraternitate umană, să ne bucurăm că 
putem învățăm despre și de la ceilalți. R.

- Ne rugăm ca cei care îi manipulează pe ceilalți oameni spre 
propriile lor ambiții, asemenea Irodiadei, și cei care acționează 
fără nici un principiu asemenea regelui Irod, să își schimbe 
viețile de la rău și de la căile lor distructive. R.

- Ne rugăm ca cei care sunt în închisori, mai ales cei care sunt 
torturați și tratați cu brutalitate din cauza convingerilor lor 
religioase sau politice, să fie plini de curaj și să își redobândească 
libertatea. R.

- Ne rugăm ca noi să aducem mereu cinstea cuvenită înaintașilor 
noștri pentru tot binele pe care l-au făcut, după cum autorul 
cărții Ecleziasticului a adus cinste și onoare regelui David. R.

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

Dumnezeule atotputernic și bun, tu ești lumina și mântuirea 
noastră. Ajută-ne te rugăm în toate clipele vieții noastre și 
păstrează-ne mereu fideli față de Isus Cristos, care viețuiește și 
domnește în toți veci vecilor. Amin



11Sâmbătă, 5 februarie 2022
Săptămâna a 4-a de peste an

Sf. Agata, fc. m. **

Fraților preaiubiți, compasiunea lui Isus față de mulțimile 
care îl urmau, din textul evangheliei de astăzi, continuă să inspire 
Biserica să aibă o iubire și o grijă tot mai mare față de toți oameni. 
Să spunem împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm ca Biserica prin membri ei să lucreze spre binele 
tuturor popoarelor de toate rasele, religiile și culturile prin 
promovarea dreptății cu milostivire. R.

- Ne rugăm ca, asemenea lui Isus, și noi să găsim acel lor liniștit 
în care să putem fi singuri cu Tatăl în rugăciune. R.

- Ne rugăm ca noi să continuăm să facem fapte bune și să 
împărtășim ceea ce am primit cu cei care nu au. R.

- Ne rugăm ca sfânta Agata, să mijlocească pentru toți cei puși 
sub patronajul ei, pentru a-i feri de pericolele ce în înconjoară. 
R.

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

Doamne Dumnezeule, tu care ești păstorul și regele nostru, 
îndrumă-ne pe calea cea dreaptă iar prin bunătatea și blândețea 
ta condu-ne te rugăm la casa ta cerească. Prin Cristos Domnul 
nostru. Amin.
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