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4 Duminică, 13 februarie 2022
Săptămâna a 6-a de peste an

Sf. Martinian, pustnic

Fraților preaiubiți, fericirile pe care Isus ni le-a spus astăzi, în 
textul evangheliei din Luca sunt echilibrate de avertismentele față 
de cei care aleg calea egoismului și a lăcomiei. Să spunem împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm ca Biserica să urmeze exemplul papei Francisc și să 
îi cinstească și îngrijească pe cei care sunt săraci, înfometați, în 
lacrimi și persecutați. R.

- Ne rugăm ca toți cei care suferă de foame din țările sărace, și cei 
care varsă lacrimi din cauza vieții prea grele, să fie amintiți în 
rugăciuni astăzi de toți creștini. R.

- Ne rugăm ca cei care sunt credincioși lui Cristos și sunt denunțați 
și urâți de ceilalți din cauza situației vieții lor și a credinței lor, 
să râdă și să danseze de bucurie fiindcă Cristos este viața lor. R.

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

- Ne rugăm pentru cei care au murit în sărăcie, de foame sau de 
orice altă formă de persecuție, ca ei să aibă parte de bucuria 
cerului. R.

Doamne Dumnezeul nostru, îți mulțumim pentru toate 
binecuvântările pe care ni le-ai dat, pentru harul iertării tale și 
pentru continua ta iubire și compasiune pe care ni le-ai revelat în 
Isus, Fiul tău, care viețuiește și domnește în toți veci vecilor. Amin.



5Luni, 14 februarie 2022
SS. CIRIL, călug., şi METODIU, ep., patroni ai 

Europei; Valentin, pr. m.

Fraților preaiubiți, în prima lectură de astăzi, apostolul Iacob 
ne-a amintit că Dumnezeu este liber și generos în toate harurile sale 
pe care le oferă fiecăruia dintre noi. Să spunem împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm ca noi să căutăm înțelepciunea cu sinceritatea inimii și 
cu o credință tot mai mare. R.

- Ne rugăm ca noi să înțelegem că bogățiile noastre nu vor dura 
mai mult decât florile și iarba, pentru ca astfel să învățăm să 
împărtășim ceea ce avem cu cei care nu au. R.

- Ne rugăm ca noi, în momentele noastre de nevoie, să învățăm 
adevărata sărăcie a duhului și încrederea în providența lui 
Dumnezeu. R.

- Ne rugăm ca națiunile Europei, puse sub patronajul sfinților Ciril 
și Metodiu, să fie adevărate instrumente pentru pacea lumii. R.

- Ne rugăm ca țările în care au lucrat sfinți Ciril și Metodiu să 
primească multe haruri astăzi cu ocazia sărbătorii lor. R.

- Ne rugăm ca cei care sunt îndrăgostiți, să găsească în patronajul 
sfântului Valentin harul de a fi sinceri, generoși și curați în iubirea 
lor. R.

Tată ceresc, acum când ne-am adunat pentru a aduce Jertfa 
acestei sfinte Liturghii, curăță te rugăm inimile noastre și umple-le 
cu harul Fiului tău, Isus Cristos, care viețuiește și domnește în toți 
veci vecilor. 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, 15 februarie 2022
Săptămâna a 6-a de peste an

Sf. Claudiu de la Colombiere, pr.

Fraților preaiubiți, astăzi suntem invitați să apreciem, mai mult 
ca niciodată, toată bunătatea ce vine de la Dumnezeu, dar mai ales 
harul său primit gratuit prin Isus Cristos. Să spunem împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm ca toți creștini să prețuiască darul botezului lor și să 
dorească să trăiască pentru Cristos zi de zi, într-un spirit de iubire. 
R.

- Ne rugăm ca toți cei care au parte de experiența încercărilor în 
viețile lor să găsească tărie în credința lor pentru ca astfel să poată 
spera și rezista. R.

- Ne rugăm ca noi să fim mai atenți față de evanghelia lui Isus, 
și luminați de Duhul Sfânt să căutăm să îi înțelegem mesajul în 
profunzimea lui. R.

- Ne rugăm ca toate școlile și locurile de învățământ din țara 
noastră să fie centre de creștere și învățare, animate de Duhul 
lui Isus, pentru ca personalul și elevi lor să crească în credință și 
înțelepciune. R.

- Ne rugăm ca toți credincioși noștri răposați să fie primiți în casa 
regelui veșnic. R.

Veșnice Dumnezeule, ascultă te rugăm toate aceste rugăciuni ale 
noastre pe care le aducem cu umilință în fața maiestății tale. Dă-ne 
te rugăm harul de a le asculta și de a răspunde la ele așa cum numai 
tu știi mai bine. Prin Cristos Domnul nostru. Amin.



8 Miercuri, 16 februarie 2022
Săptămâna a 6-a de peste an

Ss. Pamfil şi îns., m.

Fraților preaiubiți, în prima lectură de astăzi am văzut cum 
apostolul Iacob ne-a spus că cuvântul lui Dumnezeu ne-a fost adresat 
pentru ca noi să putem acționa mereu în numele și în duhul lui Isus 
Cristos. Să spunem împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm ca noi să ascultăm cu atenție cuvântul lui Dumnezeu, 
de la fiecare sfântă Liturghie, pentru ca să îi trăim mesajul prin 
rugăciune și fapte bune. R.

- Ne rugăm ca credința noastră să fie pură, împărtășită prin modul 
în care venim în ajutorul celor orfani și a văduvelor atunci când au 
nevoie. R.

- Ne rugăm pentru cei a căror vedere este tot mai slabă și care trăiesc 
în întuneric, percep cu inima lor, și experimentează minunile vieții 
prin celelalte simțuri. R.

- Ne rugăm pentru o cooperare tot mai mare și tot mai bună între stat 
și sistemul medical, mai ales acum când am intrat deja în al treilea 
an al acestei pandemii. R.

- Ne rugăm ca cei care nu au pe nimeni să îi ajute în rugăciune să fie 
în inimile noastre astăzi. R.

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

Dumnezeule atotputernic și bun, cu un duh de recunoștință, de 
preamărire și de laudă, îți oferim astăzi această jertfă sfântă de 
închinare. Prin Cristos Domnul nostru. Amin.



9Joi, 17 februarie 2022
Săptămâna a 6-a de peste an

Ss. Întemeietori ai Societăţii „Slujitorii Sf. Fecioare 
Maria” *; Teodor, soldat m.

Fraților preaiubiți, sfântul apostol Iacob, în prima lectură de 
astăzi ne-a îndrumat spre construirea unei relații drepte în viața 
noastră. Să spunem împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm pentru un duh de respect în care să tratăm toți oameni 
cu bunătate egală, și ca niciodată să nu facem distincție între ei. R.

- Ne rugăm pentru o mai mare apreciere a credinței noastre creștine 
prin care noi să îl vedem pe Isus în cei săraci, nevoiași și oprimați. 
R.

- Ne rugăm ca în toată viața noastră să credem ceea ce a crezut și 
Petru, că Isus este Cristos. R.

- Ne rugăm pentru fidelitate față de voința lui Dumnezeu, mai ales 
atunci când această voință este dificilă și pare să nu aibă nici un 
sens. R.

- Ne rugăm ca cei șapte întemeietori ai societății „Slujitorii Sf. 
Fecioare Maria” din secolul 13, prin rugăciunea și grija lor față 
de cei bolnavi și săraci, să fie un adevărat exemplu pentru lideri 
de astăzi. R.

- Ne rugăm pentru cei care lucrează în sistemul medical, ca ei să 
fie feriți de orice pericol și să aibă forța necesară de a merge mai 
departe. R.

Doamne Dumnezeule, te binecuvântăm și te preamărim astăzi și 
întotdeauna și te rugăm să faci ca cetatea Ierusalimului să fie iar 
un loc de pace în care creștini, musulmani și evrei să se respecte 
reciproc. Prin Cristos Domnul nostru. Amin



10 Vineri, 18 februarie 2022
Săptămâna a 6-a de peste an

Sf. Francisc Regis Clet, pr. m.; Fer. Ioan de 
Fiesole (Fra Angelico), călug.

Fraților preaiubiți, sfântul Iacob ne-a arătat astăzi legătura 
esențială dintre credință și fapte bune. Să ne rugăm ca noi să putem 
traduce mereu asta în viața noastră de zi cu zi. Să spunem împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm ca credința noastră să nu fie doar cuvinte, ci să fie trăită 
prin faptele bune pe care le facem pentru și cu ceilalți. R.

- Ne rugăm ca noi, asemenea lui Abraham, să fim prieteni lui 
Dumnezeu, fiindcă ascultarea noastră față de credință este 
exprimată cel mai bine prin jertfă și fapte bune. R.

- Ne rugăm ca creștini să învețe importanța urmării lui Isus prin 
purtarea propriilor cruci cu demnitate, umilință și încredere. R.

- Ne rugăm ca cuvintele lui Isus, asupra avertismentul adunării 
bunurilor lumești cu prețul propriului suflet, să atingă sufletele 
celor tineri și să îi conducă pe unii dintre ei la acceptarea vocației 
la preoție și la viața consacrată. R.

- Ne rugăm ca artiști să interpreteze viața, lucrurile lui Dumnezeu 
și creația într-un mod care să îmbunătățească valorile umane și 
demnitatea, astăzi când îl sărbătoresc pe patronul lor, fericitul Fra 
Angelico. R.

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

Dumnezeule atotputernic și bun, noi ne bucurăm că tu ne-ai ales 
ca popor al tău. Te rugăm să nu ne lași să fim egoiști în credința 
noastră ci să fim misionari iubirii tale în viața noastră de zi cu zi. 
Prin Cristos Domnul nostru. Amin



11Sâmbătă, 19 februarie 2022
Săptămâna a 6-a de peste an

Sf. Mansuet, ep.

Fraților preaiubiți, să aducem cu încredere toate rugăciunile 
noastre în fața Tatălui nostru ceresc, și să îl rugăm să ni le asculte. 
Să spunem împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm ca noi să ne folosim mereu limbile pentru binecuvântarea 
Domnului, Tatăl nostru. R.

- Ne rugăm ca noi să ne folosim mereu limbile spre binecuvântarea 
fraților și surorilor noastre care au fost făcute după chipul și 
asemănarea lui Dumnezeu. R.

- Ne rugăm ca noi să ne folosim mereu limbile pentru a-l transmite 
pe Isus celorlalți. R.

- Ne rugăm ca noi să ascultăm mereu de Isus, Fiul preaiubit al lui 
Dumnezeu. R.

- Ne rugăm ca gloria lui Cristos, experimentată de Petru, Iacob și 
Ioan, să fie bucuria și destinul nostru. R.

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

Veșnice Dumnezeule, ajută-ne te rugăm să ascultăm cum se 
cuvine de Fiul tău preaiubit, pentru ca astfel să putem trăi legea 
iubirii sale cu încredere și bucurie. El care viețuiește și domnește în 
toți veci vecilor. Amin.



Pr. Mihail-Andrei Iacob
www.paxvobis.ro


