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4 Duminică, 27 februarie 2022
Săptămâna a 8-a de peste an

Ss. Gabriel al Maicii Îndurerate, călug.; Grigore 
de Narek, abate înv. *

Fraților preaiubiți, oriunde se duce inima noastră când e liberă 
acolo e și Dumnezeul nostru. Cuvintele și faptele noastre revelează 
cât de aproape sau de departe suntem de singurul Dumnezeu 
adevărat. Să ne rugăm la această sfântă Liturghie să găsim drumul 
nostru spre casa în care se află El. Să spunem împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm pentru toți cei care sunt una în Cristos, ca ei să 
vorbească cu integritate, și să reveleze bunătatea lor celor din 
jur. R.

- Ne rugăm pentru pacea în lume, ca tensiunile dintre Ucraina 
și Rusia să se îndepărteze pentru ca diplomația să îi atragă pe 
oameni la dialog. R.

- Ne rugăm pentru onestitate între toți politicieni, ca ei să aibă 
un spirit de slujire care să lucreze spre binele comun și spre 
bunăstarea celor care se zbat în viață. R.

- Ne rugăm pentru bolnavi noștri și pentru cei bătrâni, ca ei să 
primească ajutor în toate nevoile lor prin grija și compasiunea 
celor din jurul lor. R.

- Ne rugăm pentru cei care se consideră mai buni ca ceilalți, ca ei 
să reflecte asupra propriului lor mod de a acționa, de a vorbi și de 
a gândi, și să nu îi judece sau critice pe cei din jurul lor. R.

- Ne rugăm și pentru toți cei care au murit singuri sau cu frică, ca 
ei să fie părtași la victoria Domnului nostru Isus Cristos. R.

Doamne Dumnezeul nostru, prin harul Fiului tău, fă te rugăm 
ca noi să înflorim în credința noastră creștină și să aducem roade 
de fapte bune. Tu care viețuiești și domnești în toți veci vecilor. 
Amin.



5Luni, 28 februarie 2022
Săptămâna a 8-a de peste an

Sf. Roman, abate; Fer. Antonia, călug.

Fraților preaiubiți, chemarea de a-l urma pe Isus Cristos în 
mijlocul lumii mereu aduce cu sine un cost care cere sacrificiu și 
angajament. Să spunem împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm pentru papa emerit Benedict, care a demisionat în ziua 
de astăzi ca episcop al Romei în urmă cu 9 ani, ca el să aibă parte 
de viața sa de rugăciune, pace și liniște, și să își ofere suferințele 
spre binele Bisericii. R.

- Ne rugăm ca noi cei care am fost botezați să fim întăriți prin 
această masă Euharistică și să fim credincioși și plini de iubire în 
răspunsul nostru. R.

- Ne rugăm pentru cei care cred fără să vadă, ca ei să aibă parte de 
bucuria promisă, o bucurie care nu poate fi descrisă. R.

- Ne rugăm pentru cei care au trăit în dificultăți în acest timp, ca 
ei să nu dispere, ci prin credința lor să crească în încredere și 
speranță. R.

- Ne rugăm ca tineri parohiei noastre care trăiesc adevăratul spirit 
al Evangheliei, ca ei să continue să de-a mărturie de adevărul lui 
Isus și să fie o lumină pentru cei care caută un sens în viață. R.

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

Tată ceresc, fă ca tot ceea ce spunem să aducă glorie veșnică 
Numelui tău preasfânt și să fie o sursă de binecuvântare și încurajare 
pentru toți cei din jurul nostru. 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 martie 2022
Săptămâna a 8-a de peste an

Sf. Albin, ep.

Fraților preaiubiți, Dumnezeu niciodată nu poate fi întrecut în 
generozitate din moment ce Isus însuși ne-a promis binecuvântări 
de o sută de ori mai multe pentru toți cei care îl urmează cu credință. 
Să spunem împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm ca fiecare creștin să aprecieze oportunitatea de a-i sluji 
pe ceilalți în numele și după exemplul lui Isus. R.

- Ne rugăm ca cei care au parte de persecuții pentru credința lor, 
să găsească în promisiunea vieții veșnice o sursă constantă de 
speranță. R.

- Ne rugăm ca fiecare dintre noi să urmeze sfatul sfântului Petru 
și să își facă un obicei din ascultare și din a fi sfinți în tot ceea ce 
facem. R.

- Ne rugăm ca în această zi mondială a discriminării, toți cei din 
Biserică și din comunitatea noastră să își schimbe atitudinea și 
să se angajeze spre o atitudine corectă față de cei din jurul lor. R.

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

Veșnice Dumnezeule, binecuvântează-ne te rugăm cu adevărul și 
cu iubirea ta pentru ca astfel să putem fi fideli în urmarea lui Isus 
Cristos. Tu care viețuiești și domnești în toți veci vecilor. Amin



8 Miercuri, 2 martie 2022
MIERCUREA CENUŞII (post şi ab.)

Sf. Angela a Crucii, călug.

Fraților preaiubiți, la începutul acestui Post Mare să ne lăsăm 
îndrumați de papa Francisc, care, prin cuvintele sfântului Paul, ne 
cheamă să nu obosim în a face fapte bune și să profităm de orice ocazie 
de a face fapte bune tuturor. Să spunem împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm ca Biserica să fie reînnoită în acest timp al Postului 
Mare, pentru ca prin disciplină, rugăciune și caritate, cu toți să 
devenim una în Isus. R.

- Ne rugăm ca rugăciunile noastre făcute în acel loc secret, să ne 
apropie mai mult de Isus într-o prietenie sfântă. R.

- Ne rugăm ca postul și penitența noastră din acest timp să ne ajute 
să înlăturăm egoismul pentru ca astfel să ne putem dărui viața cu 
generozitate celor din jur. R.

- Ne rugăm ca dăruirea noastră în caritate celorlalți să vină dintr-un 
profund sens al dreptății față de cei aflați în nevoie, pentru ca astfel 
să fim plin de milostivire. R.

- Ne rugăm ca toți cei care îl urmează pe Cristos să fie ambasadori 
ai iertării sale, pentru ca astfel toți să putem experimenta mântuirea 
lui Dumnezeu. R.

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

Dumnezeule atotputernic și sfânt, te rugăm să ai milă de noi în 
bunătatea ta și să ne ajuți să creștem în imaginea lui Isus Cristos, 
care viețuiește și domnește în toți veci vecilor. Amin



9Joi, 3 martie 2022
Joi după Miercurea Cenuşii

Ss. Cunegunda, împ.; Marin, ostaş m.

Fraților preaiubiți, cu ajutorul lui Dumnezeu să ne rugăm acum 
pentru ca noi mereu să alegem viața și binecuvântările sale și să 
putem renunța la săvârșirea voinței noastre. Să spunem împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm pentru fiecare creștin în timpul acestui Post Mare, ca 
prin convertirea lor la Cristos, să poată abandona acele lucruri 
care duc la moarte și să le aleagă pe cele care duc la viața pe care 
o aduce Cristos. R.

- Ne rugăm pentru fiecare dintre noi, ca în timpul acestui Post Mare, 
noi să îl putem urma pe Isus cu încredere și speranță. R.

- Ne rugăm pentru cei care sunt conduși de ambiție și lăcomie și 
care caută să stăpânească lumea, ca ei să recunoască nevoile lor 
spirituale și să își găsească calea la Cristos. R.

- Ne rugăm de această zi mondială a vieții sălbatice, ca munca de 
recuperare a speciilor amenințate să readucă echilibrul creației, și 
să o păstreze pentru generațiile viitoare. R.

- Ne rugăm 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, te rugăm să ne ții departe de compania 
celor păcătoși, să ne întărești legăturile din această comunitate de 
credință, și să ne ajuți pe toți să creștem în iubirea față de Cristos, 
care viețuiește și domnește în toți veci vecilor. Amin.



10 Vineri, 4 martie 2022
Vineri după Miercurea Cenuşii

Sf. Cazimir, rege *

Fraților preaiubiți, să ne rugăm astăzi ca noi să putem înțelege 
adevăratul spirit al postului și al pocăinței pentru ca astfel să ne 
apropiem mai mult de Isus Cristos și de poporul său. Să spunem 
împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm pentru acel angajament de a posti și de a ne căi care 
aduce o disciplină sfântă în viețile noastre. R.

- Ne rugăm pentru cei care fac un adevărat spectacol din rugăciunea 
și postul lor, ca ei să își întoarcă inimile spre Domnul și să lucreze 
pentru dreptate. R.

- Ne rugăm ca noi să putem lucra mereu pentru fapte de dreptate și 
să putem ușura suferințele din jurul nostru din iubire față de Isus. 
R.

- Ne rugăm în această zi mondială de rugăciune, care îi adună pe 
toți creștini în rugăciune, ca toți să fie dedicați lui Isus cu credință, 
speranță și prin caritate. R.

- Ne rugăm ca sfântul Cazimir să se roage pentru toți cei care se află 
sub patronajul lui. R.

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

Dumnezeule atotputernic și milostiv, te rugăm să ai milă de noi și 
să accepți această jertfă de iubire pentru ca astfel să putem să fim 
tot mai aproape de Cristos, care viețuiește și domnește în toți veci 
vecilor. Amin.



11Sâmbătă, 5 martie 2022
Sâmbătă după Miercurea Cenuşii

Ss. Luciu I, pp.; Teofil, ep; Adrian din Cezareea, m.

Fraților preaiubiți, Isus a venit în lume pentru fiecare dintre noi, 
și pentru toți oameni pentru ca toți cei care sunt împovărați de păcat 
să poată cunoaște harul milostivirii sale. Să spunem împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm ca inimile noastre să fie centrate pe Isus Cristos după 
cum a fost inima lui Matei, care a părăsit toate și l-a urmat, chiar 
și cu prețul martiriului. R.

- Ne rugăm ca acest timp al Postului Mare să ne ajute să privim cu 
onestitate în inimile noastre, să ne căim de păcate și să căutăm 
iertarea lui Dumnezeu. R.

- Ne rugăm ca toți oameni de toate națiunile și religiile să învețe să 
înlăture pumnul strâns și cuvântul plin de viclenie, pentru ca astfel 
să îi poată hrăni pe cei înfometați și să îi ajute pe cei oprimați. R.

- Ne rugăm ca popoarele și oameni bogați din lume să accepte 
responsabilitatea lor de a lucra împreună spre înlăturarea sărăciei 
de pretutindeni. R.

- Ne rugăm ca creștini de pretutindeni să redescopere sfințenia 
acestui timp sfânt, pentru ca astfel să îl poată adora pe Dumnezeu 
în celebrarea sfintei Euharistii. R.

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

Dumnezeule, tu care ești Tatăl și Regele nostru, ascultă sunetul 
vocii noastre și ai milă de noi pentru ca astfel să putem fi instrumentele 
iubirii Fiului tău. Prin Cristos Domnul nostru. Amin
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