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4 Duminică, 20 februarie 2022
Săptămâna a 7-a de peste an

Sf. Elefterie, ep.

Fraților preaiubiți, cerințele pe care Isus ni le face astăzi de a ne 
iubi este o chemare la a da dovadă de o profunzime uimitoare de 
milostivire și compasiune, care e posibilă numai prin harul său. Să 
spunem împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm ca Biserica să de-a mărturie de acea iubire prin care 
fiecare membru al ei să fie respectat și nu judecat, și ca fiecare 
persoană din lume să aibă parte de compasiune. R.

- Ne rugăm ca diplomația să fie atât de puternică încât dușmani 
să poată vorbi unul cu altul fără frică, iar divergențele să fie 
rezolvate în pace. R.

- Ne rugăm ca această zi a dreptății sociale, cu tema, Realizând 
dreptatea socială prin angajare, să asigure locuri de muncă 
sigure pentru toți cetățeni și refugiați. R.

- Ne rugăm ca fiecare dintre noi să învețe de la Isus adevăratul 
duh de compasiune, pentru ca noi să putem învinge divergențele, 
gelozia și amărăciunea, aducând armonia în toate relațiile 
noastre. R.

- Ne rugăm ca vaccinul de covid să fie recunoscut ca dar de la 
Dumnezeu, și să fie primit ca act de iubire față de noi și față de 
ceilalți. R.

- Ne rugăm pentru toți cei născuți din Adam și au murit, ca ei să 
primească duhul dătător de viață de la noul Adam, Isus Cristos. 
R.

Doamne Dumnezeul nostru, te rugăm să ai milă de noi, de toți 
cei care acum binecuvântează numele tău sfânt, și care aduc laude 
pentru iertarea ta, dar mai ales care caută iubirea și compasiunea 
ta. Prin Cristos Domnul nostru. Amin



5Luni, 21 februarie 2022
Săptămâna a 7-a de peste an

Sf. Petru Damian, ep. înv. *

Fraților preaiubiți, în textul evangheliei de astăzi am văzut cum 
puterea lui Dumnezeu în Isus a adus vindecare pentru cei care au 
venit la el în credință. Să spunem și noi cu credință acum:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm ca noi, în timpuri de boală, să avem o credință puternică 
în Isus Cristos și în voința sa față de noi. R.

- Ne rugăm pentru cei care lucrează în spitale, azile, ospicii și care 
au grijă de bătrâni la casele lor, ca să aibă grijă de cei bolnavi cu 
respect. R.

- Ne rugăm ca viețile noastre să reflecte darul înțelepciunii printr-o 
viață bună și cu umilință în acțiunile noastre. R.

- Ne rugăm ca noi să fim făcători de pace, prin a fi buni, înțelegători 
și plini de compasiune în relațiile noastre. R.

- Ne rugăm ca faptele sfântului Petru Damian, de reformare 
a Bisericii din secolul 11, să continue și astăzi când lucrăm 
împreună spre reînnoirea Bisericii. R.

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

Tată ceresc, trimite te rugăm Duhul tău cel Sfânt pentru ca 
întreaga creație să fie reînnoită în viziunea ta. 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, 22 februarie 2022
CATEDRA SF. AP. PETRU;

Sf. Margareta din Cortona, călug.

Fraților preaiubiți, astăzi când celebrăm sărbătoarea catedrei 
sfântului apostol Petru, să ne rugăm pentru succesorul său papa 
Francisc, și pentru Biserica ce i-a fost încredințată. Să spunem 
împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm ca papa  Francisc, prin îndrumarea Bisericii pe calea 
dialogului, să aibă grijă ca toate vocile să fie auzite și respectate. 
R.

- Ne rugăm ca episcopi români să de-a dovadă de o conducere 
puternică a Bisericii și fie adevărați păstori pentru turma ce le-a 
fost încredințată. R.

- Ne rugăm ca toți episcopi să vegheze asupra Bisericii care le-a 
fost încredințată, nu ca o simplă datorie ci cu bucurie, fiindcă 
Dumnezeu o dorește. R.

- Ne rugăm ca credința creștinilor în Isus, Cristosul lui Dumnezeu, 
să ne ajute ca săraci din jurul nostru să devină o adevărate prioritate 
pentru toți. R.

- Ne rugăm ca toți cei care sunt în funcții de putere în Biserică, să 
nu vadă aceste funcții în termeni de cinstea și faimă ci ca pe o 
chemare la slujirea față de Cristos și poporul său. R.

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

Păstorule veșnic, îndrumă-ne te rugăm pe calea cea dreaptă 
și lasă-ne să simțim bunătatea și blândețea ta, pentru ca astfel să 
te putem urma în toate zilele vieții noastre. Prin Cristos Domnul 
nostru. Amin.



8 Miercuri, 23 februarie 2022
Săptămâna a 7-a de peste an

Sf. Policarp, ep. m. **

Fraților preaiubiți, sfântul apostol Iacob ne-a încurajat astăzi de 
faptul că mereu trebuie să luăm decizii în viață în lumina voinței pe 
care Domnul o are față de noi. Să spunem împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm ca Biserica să nu se îndepărteze niciodată de la căutarea 
unității creștinilor, din moment ce aceasta este voința lui Cristos, 
exprimată atât de clar la Ultima sa cină. R.

- Ne rugăm ca noi să trăim fiecare zi ca pe un dar de la Domnul dar 
și ca pe ultima zi din viața noastră, pentru ca astfel să fim mereu 
gata pentru a-l întâlni pe Domnul. R.

- Ne rugăm ca noi să ne bucurăm de harul Domnului oriunde l-am 
afla și să nu încercăm să restrângem puterea și prezența sa doar la 
Biserica noastră. R.

- Ne rugăm ca cei care au parte de foamete, să primească ajutorul de 
care au nevoie de la țările din jurul lumii. R.

- Ne rugăm ca sfântul Policarp, un discipol al sfântului apostol Ioan, 
să ne inspire să iubim sfânta Scriptură și să trăim mesajul ei cu 
credință. R.

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

Tată ceresc, ai milă de noi și ajută-ne să creștem în imaginea lui 
Isus Cristos, Fiul tău preaiubit, care viețuiește și domnește în toți 
veci vecilor. Amin.



9Joi, 24 februarie 2022
Săptămâna a 7-a de peste an

Fer. Marcu de Marconi, pr.

Fraților preaiubiți, Isus a scos astăzi în evidență că sunt multe căi 
simple prin care noi putem să îl slujim prin grija pe care o putem 
avea față de cei nevoiași. Să spunem împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm pentru o înțelegere mai mare asupra importanței 
lucrurilor simple din viață care ne leagă de Cristos și unul de 
celălalt, precum oferirea unui pahar cu apă. R.

- Ne rugăm pentru ca noi să devenim tot mai atenți față de nevoile 
celor din jurul nostru. R.

- Ne rugăm ca noi să nu devenim niciodată plictisitori în viața 
noastră creștină, ci să avem mereu zelul și bucuria de a face fapte 
bune. R.

- Ne rugăm pentru cei care au parte de foame în multe state din 
lume, ca ei să primească ajutorul de care au nevoie de la statele 
lumii din jurul lor. R.

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

Dumnezeule atotputernic și veșnic, ferește-ne te rugăm de 
compania celor păcătoși, întărește legăturile acestei comunități de 
credință, și ajută-ne pe noi toți să creștem în iubire față de Cristos. 
Prin Cristos Domnul nostru. Amin.



10 Vineri, 25 februarie 2022
Săptămâna a 7-a de peste an

Sf. Cezar, medic

Fraților preaiubiți, cuvântul lui Dumnezeu de la această sfântă 
Liturghie ne-a vorbit despre darul prieteniei și al sfintei căsătorii. 
Să spunem împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm ca prieteni noștri să fie neprețuiți față de noi și ca noi să 
le fim mereu fideli. R.

- Ne rugăm ca preoți și persoanele consacrate să fie mai dedicate 
slujirii lor, pentru ca astfel relațiile lor cu cei pe care îi slujesc să 
fie mereu pline de respect, și de ajutor. R.

- Ne rugăm ca noi să devenim o Biserică mai milostivă, umilă, plină 
de adevăr și mai cooperantă. R.

- Ne rugăm ca legătura căsătoriei să fie întărită în toate familiile din 
parohia noastră. R.

- Ne rugăm ca noi să privim căsătoria ca legătură sacră care unește 
un bărbat și o femeie spre sfințenia reciprocă, deschiși darului 
copiilor. R.

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

Doamne Dumnezeul nostru, ne dedicăm viețile față de tine la 
fiecare masă Euharistică la care participăm și ne punem încrederea 
în grija ta față de toți oameni, știind că dreptatea și milostivirea ta 
va triumfa mereu. Prin Cristos Domnul nostru. Amin.



11Sâmbătă, 26 februarie 2022
Săptămâna a 7-a de peste an

Sf. Alexandru, ep.

Fraților preaiubiți, iubirea plină de gingășie a lui Isus față de 
copii precum și importanța lor față de comunitate este un dar imens 
pentru timpul în care trăim. Să spunem împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm pentru episcopi noștri, Iosif și Petru, ca ei să crească în 
sfințenie, și să îndrume dieceza noastră cu înțelepciune și bucurie. 
R.

- Ne rugăm pentru Biserica de pretutindeni, ca căindu-se de păcatele 
din trecut să poată înainta cu mai mult curaj pe calea dreptății și 
a sfințeniei. R.

- Ne rugăm ca fiecare copil să se simtă protejat și apărat în brațele 
milostive ale lui Cristos. R.

- Ne rugăm ca bolnavi să găsească tărie, confort, vindecare și iertare 
prin Sacramentul Ungerii Bolnavilor. R.

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

Dumnezeule, tu care ești Tatăl și Regele nostru, te rugăm să 
asculți sunetul vocilor noastre și să ai milă de noi. Prin Cristos 
Domnul nostru. Amin.



Pr. Mihail-Andrei Iacob
www.paxvobis.ro


