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4 Duminică, 6 februarie 2022
Săptămâna a 5-a de peste an

Ss. Paul Miki şi îns., m.; Doroteea şi Teofil, m.

Fraților preaiubiți, Petru era conștient de nevrednicia sa însă 
Isus tot la chemat să fie un pescar de oameni. Fiind și noi conștienți 
de nevrednicia noastră să aducem acum toate rugăciunile noastre 
și ale Bisericii lui Isus. Să spunem împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm ca noi să avem curajul de a persevera în trăirea 
evangheliei prin o viață de slujire și grijă față de ceilalți. R.

- Ne rugăm ca fiecare dintre noi să ierte greșelile pe care ni le-au 
făcut alți ca astfel să fim vindecați de rănile care ne paralizează și 
care ne împiedică să acceptăm iubirea lui Cristos și iubirea celor 
din jurul nostru. R.

- Ne rugăm pentru toți părinți care prin rugăciune și exemplu bun 
hrănesc chemarea lui Dumnezeu în fiecare copil al lor. R.

- Ne rugăm și pentru toți cei care suferă din comunitatea noastră, 
ca Dumnezeu să aibă o mai mare sensibilitate față de suferințele 
lor și să ne ajute să ajungem la ei. R.

- Ne rugăm pentru cei care și-au pierdut speranța, ca ei să aibă parte 
de experiența atingerii vindecătoare a Duhului lui Dumnezeu în 
viețile lor. R.

- Ne rugăm și pentru toți răposați noștri, ca Domnul să îi primească 
în împărăția sa veșnică alături de sfinți din ceruri. R.

Doamne Dumnezeule, în tine trăim ne mișcăm și suntem. Dă-ne 
te rugăm harul de a umbla mereu pe calea Fiului tău Isus, să trăim 
conform adevărului său și să dăm mărturie de acea iubire oriunde 
ne-am afla. Prin Cristos Domnul nostru. Amin.



5Luni, 7 februarie 2022
Săptămâna a 5-a de peste an

Sf. Richard, rege; Fer. Ana-Maria Adorni, călug.

Fraților preaiubiți, puterea vindecătoare a lui Isus ne umple cu 
uimire și ne inspiră să îi respectăm și noi pe cei care sunt bolnavi și 
vulnerabili. Să spunem împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm ca noi să îi aducem lui Dumnezeu în rugăciune pe cei 
care sunt bolnavi din familiile noastre și din parohia noastră, 
precum și cei din spitale și azile. R.

- Ne rugăm ca cei care lucrează pentru îngrijirea celor bolnavi 
să o facă cu compasiune și respect, folosindu-și abilitățile spre 
ușurarea durerii, spre vindecare și alinare. R.

- Ne rugăm ca noi să ne tratăm biserica cu cinstea si respectul 
care se cuvine Casei lui Dumnezeu, după cum a făcut Solomon 
și poporul său atunci când au dus Arca alianței în templul din 
Ierusalim. R.

- Ne rugăm ca pacea să se reverse asupra celor profund neliniștiți 
de pandemia de covid care acum intră în cel de-al treilea an al ei. 
R.

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

Tată ceresc, în acest loc preasfânt al tău noi ne-am adunat cu 
cinste pentru a preamări numele tău cel sfânt, dar mai ales pentru 
a-ți mulțumi pentru toate harurile pe care ni le-ai dat. 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, 8 februarie 2022
Săptămâna a 5-a de peste an

Ss. Ieronim Emiliani, călug. *; Iosefina Bakhita, 
fc. *; Fer. Speranţa a lui Isus, călug.

Fraților preaiubiți, Isus a fost tare și ferm în acele cuvinte 
ale sale prin care i-a condamnat pe cei care răstălmăcesc după 
propriul lor plac și propriul lor avantaj poruncile lui Dumnezeu. 
Să spunem împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm pentru fiecare dintre noi, ca noi să găsim în poruncile 
lui Dumnezeu un ghid sigur pentru o viață dreaptă și corectă. 
R.

- Ne rugăm pentru oameni de toate credințele, ca ei să fie fideli 
credinței lor, și să nu îi manipuleze pe ceilalți pentru a obține 
putere asupra lor. R.

- Ne rugăm pentru toți cei care au venit în această biserică pentru 
a se ruga, ca ei să găsească în prezența lui Dumnezeu, pace în 
momente de neliniște, iertare de păcate și bucurie în cinstea și 
recunoștința lor față de Dumnezeu. R.

- Ne rugăm pentru ca sfânta Iosefina Bahkita să fie o adevărată 
sursă de inspirație pentru toți, prin a ne arăta frumusețea vieții 
creștine, curajul în situații de pericol și neliniști precum și 
umilința de a-i sluji pe ceilalți. R.

- Ne rugăm pentru copii abandonați, ca patronul lor Ieronim 
Emiliani, care s-a dedicat îngrijirii lor în secolul 16, să aducă în 
viețile lor oameni buni și sfinți care să îi apere. R.

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

Doamne Dumnezeul nostru, fă ca locuințele noastre să fie 
adevărate locuri de sfințenie după cum tu însuți faci ca această 
casă a ta să fie un adevărat loc sfânt, pentru ca noi să nu mai 
locuim niciodată printre cei răi și vicleni. Prin Cristos Domnul 
nostru. Amin.



8 Miercuri, 9 februarie 2022
Săptămâna a 5-a de peste an

Sf. Apolonia, fc. m.

Fraților preaiubiți, în textul evangheliei de astăzi am văzut 
cum Isus a scos în evidență faptul că inima omului este centrul 
adevăratei bunătăți a oricărei persoane. Să spunem împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm ca toți creștini să învețe să fie ascultători față de 
Dumnezeu prin a fi fideli evangheliei lui Isus. R.

- Ne rugăm ca noi să căutăm mereu curăția inimii pentru ca în tot 
ceea ce gândim și spunem să reflectăm integritatea lui Cristos. 
R.

- Ne rugăm ca cei care se găsesc pe ei înșiși acționând cu intenții 
rele să învețe o cale mai bună de viață, una înrădăcinată în 
adevăr, bunătate și frumusețe. R.

- Ne rugăm ca toți cei care îi ajută pe oameni să se confrunte cu 
proprii lor demoni, să fie oameni cu înțelepciune, sensibilitate 
și adevăr. R.

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

Dumnezeule atotputernic și bun, tu care ești îmbrăcat în 
maiestate și glorie, te rugăm să fii mereu atent cu cei care au mai 
mare nevoie de ajutorul tău dar mai ales să nu îi neglijezi pe cei 
săraci. Prin Cristos Domnul nostru. Amin



9Joi, 10 februarie 2022
Săptămâna a 5-a de peste an

Sf. Scolastica, fc. **

Fraților preaiubiți, credința femeii siro-feniciene, din textul 
evangheliei de astăzi, continuă să ne inspire să fim încrezători în 
rugăciunile noastre adresate lui Dumnezeu. Să spunem împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm pentru Biserica din toate locurile, ca cu fidelitatea 
papei Francisc, toți membri să trăiască pentru Cristos și în 
slujirea celor din jur. R.

- Ne rugăm pentru părinți îngrijorați de sănătatea și bunăstarea 
copiilor lor, mai ales în timpul acestei pandemii, ca ei să 
primească ajutorul și siguranța de care au nevoie. R.

- Ne rugăm pentru persistența în rugăciune, mai ales atunci când 
credința noastră este pusă la încercare. R.

- Ne rugăm pentru pace în toate țările din lume care sunt în pragul 
războiului. R.

- Ne rugăm pentru frați și surorile noastre, ca sfințenia sfintei 
Scolastica, și legătura pe care ea a avut-o cu fratele ei sfântul 
Benedict, să ne încurajeze să fim plini de respect, iubire și 
susținere unul față de celălalt. R.

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

Doamne Dumnezeul nostru, binecuvântează-ne în toate 
zilele vieții noastre, și dă-ne te rugăm acea fericire care vine 
din cunoașterea ta și a fiului tău Isus Cristos, care viețuiește și 
Domnește în toți veci vecilor. Amin.



10 Vineri, 11 februarie 2022
Săptămâna a 5-a de peste an

Sf. Fecioară Maria de la Lourdes *
Fraților preaiubiți, în aceasta a 30-a zi mondială de rugăciune 

pentru bolnavi, să reflectăm asupra temei pe care ne-a oferit-o 
papa Francisc, Fi-ți milostivi, precum Tatăl vostru milostiv este! Să 
spunem împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm pentru Biserică, ca sub conducerea papei Francisc, să 
crească în acea milostivire a lui Dumnezeu cu tăria unui tată și 
gingășia unei mame. R.

- Ne rugăm pentru cei care au parte de dureri, ca odată cu 
îngreunarea inimii lor, a răspândirii fricii și a incertitudinilor 
tot mai mari, noi să îi ascultăm și să răspundem cu grijă și 
respect. R.

- Ne rugăm pentru sănătatea asistenților medicali, a celor a căror 
mâini ating suferințele trupului lui Cristos, ca ei să fie un semn 
al milostivirii Tatălui și atenți față de demnitatea profesiei lor. 
R.

- Ne rugăm pentru spitalele și toate locurile de îngrijire din țară, 
adevărate comori prețioase ce trebuie protejate și păstrate, ca 
ele să fie, case ale milostivirii, îngrijiri vieții, chiar și a celor 
mai fragile, de la începutul până la finalul ei. R.

- Ne rugăm pentru capelanii, preoții și laicii care oferă îngrijire 
pastorală bolnavilor din spitale, ca ei să le aducă apropierea, 
binecuvântarea, cuvântul și sacramentele lui Dumnezeu în 
călătoria lor de creștere. R.

- Ne rugăm pentru toți credincioși noștri răposați care au murit în 
urma unor boli lungi și dureroase, ca ei fie iertați de păcate și 
primiți în casa Regelui Veșnic. R.

Tată ceresc, fă ca Maria, mama lui Isus și a Bisericii, să fie 
Mama milostivirii, sănătății și a bolnavilor pentru ca să poată să 
aducă alinarea celor bolnavi, acum când noi celebrăm cu bucurie 
aparițiile ei sfintei Bernadeta din Lourdes. Prin Cristos Domnul 
nostru. Amin



11Sâmbătă, 12 februarie 2022
Săptămâna a 5-a de peste an

Ss. Martiri din Abitina

Fraților preaiubiți, hrănirea celor 4000 de oameni din 
evanghelia de astăzi ne revelează imensa compasiune a lui Isus 
dar mai ales ne îndreaptă spre darul preasfintei Euharistii. Să 
spunem împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm ca toți oameni de pretutindeni să aibă parte de hrana 
necesară acum și pentru totdeauna. R.

- Ne rugăm ca noi să oferim din surplusul nostru celor cărora le 
lipsește de pe masă hrana cea de toate zilele. R.

- Ne rugăm ca cei care sunt fără hrană, sau care trăiesc în condiții 
primitive ori sunt victime ale dezastrelor naturale, să aibă parte 
de cele esențiale unei trai cât mai bun. R.

- Ne rugăm ca guvernele lumii să înlăture corupția și jaful, pentru 
a permite trimiterea surplusului de hrană ca ajutor și pentru 
refacerea dreptății celor mai săraci și vulnerabili. R.

- Ne rugăm ca cei care lucrează ca voluntari în adăposturile de 
zi și de noapte pentru cei fără adăpost, și care merg pe străzi cu 
hrană pentru cei înfometați, să îl vadă pe Cristos în cei pe care 
îi slujesc și să fie binecuvântați prin ei. R.

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

Dumnezeule, Tatăl și Regele nostru, tu mereu ai fost refugiul și 
adăpostul nostru, în timp de încercare cât și în timp de fericire. 
Privește te rugăm spre cei aflați în nevoie, și salvează-i de pericolele 
prezente. Prin Cristos Domnul nostru. Amin
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