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3Duminica, 6 martie 2022
Săptămâna 1 din Postul Mare

Sf. Coletta, fc.; Fer. Roza din Viterbo, fc.

Fraților preaiubiți, lumea noastră este în criză din cauza 
pandemiei de covid în care încă ne aflăm, din cauza războiului din 
Ucraina și din alte locuri din lume și din cauza foamei din unele 
țări. Să spunem împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm ca papa Francisc să ne îndrume în acest timp al Postului 
Mare, pentru ca împreună, Biserica să poată intra într-un timp de 
curățire și de convertire, urmând-l pe Isus care a învins ispitele 
sale. R.

- Ne rugăm ca războiul dintre Ucraina și Rusia să ajungă la un 
sfârșit, pentru ca pacea, rodul mântuirii dată de Isus, să revină în 
viețile frânte și să conducă la stabilitate și la armonie. R.

- Ne rugăm și pentru celelalte locuri afectate de dezastrele naturale 
ca și ei să primească ajutorul de care au nevoie pentru a-și reface 
viețile distruse. R.

- Te rugăm, Doamne, pentru Ucraina și pentru toate țările lovite 
de orori și suferințe: Fiul tău, care a învins orice dușmănie cu 
sângele său, să ne înrădăcineze inimile în iubire, iar Duhul Sfânt, 
Domnul comuniunii, să ne transforme pe toți în instrumente ale 
păcii și înfăptuitori ai dreptății. R. 

- Ne rugăm ca sutele de copii care au rămas orfani în întreaga lume, 
din cauza decesului părinților sau a îngrijitorilor lor, din cauza 
pandemiei de Covid, să nu fie uitați, ci să primească protecție și 
grija de care au nevoie. R.

- Ne rugăm ca toți cei care mor să fie chemați în numele Domnului 
la mântuire. Ne rugăm în mod deosebit pentru cei care au murit 
în războiul din Ucraina. R.

Atotputernice Dumnezeule, te rugăm să fii milostiv cu noi 
păcătoși pentru ca să ne dai harul de a ne reînnoi în Fiul tău Isus 
Cristos, și să înaintăm cu mai multă încredere pe calea credinței 
prin puterea Duhului tău Sfânt. Prin Cristos Domnul nostru. Amin



4 Luni, 7 martie 2022
Săptămâna 1 din Postul Mare
Ss. Perpetua şi Felicitas, m. *

Fraților preaiubiți, textul evangheliei de astăzi dorește să ne 
învețe că a trăi pentru Cristos în credință înseamnă să trăiești 
pentru aproapele cu iubire. Să spunem împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm ca această masă Euharistică din Postul Mare să aducă 
multe binecuvântări asupra oamenilor din comunitatea noastră. 
R.

- Ne rugăm ca războiul dintre Ucraina și Rusia să ajungă la un 
sfârșit, pentru ca pacea, rodul mântuirii dată de Isus, să revină în 
viețile frânte și să conducă la stabilitate și la armonie. R.

- Ne rugăm ca noi să îl vedem pe Cristos în cei care se află în 
nevoie și să îi ajutăm în duhul lui Isus care a venit în mijlocul 
nostru, ca unul care slujește. R.

- Ne rugăm ca străini din mijlocul nostru, mai ales refugiați să 
fie primiți cum trebuie, să fie tratați cu respect și să primească 
oportunitatea de a-și vedea visele împlinite. R.

- Ne rugăm ca credința plină de curaj a sfintelor Perpetua și 
Felicitas, în fața persecuțiilor din Nordul Africii, să dobândească 
harul gingășiei și a credinței pentru mamele care așteaptă un copil 
și pentru cele cu copii mici. R.

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

Tată ceresc, cuvântul tău dă lumină ochilor noștri pentru ca noi 
să putem vedea cu credință și să umblăm cu speranță. Prin Cristos 
Domnul nostru. Amin



5

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.



6 Marți, 8 martie 2022
Săptămâna 1 din Postul Mare

Sf. Ioan al lui Dumnezeu, călug. *

Fraților preaiubiți, în textul evangheliei de astăzi am văzut cum 
Isus ne-a învățat cum să ne rugăm. Să ne rugăm acum ca noi să 
fim mereu sinceri în aceea ce spunem în rugăciune. Să spunem 
împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm ca această masă Euharistică din Postul Mare să fie o 
rugăciune puternică prin care guvernul Rus să pună deoparte ura, 
pentru ca dialogul cu Ucraina să asigure pacea mult dorită. R.

- Ne rugăm ca fiecare creștin să se roage cu credință în timpul Postului 
Mare, preamărindu-l pe Dumnezeu, aducându-i recunoștința 
cuvenită, căutând iertarea și exprimându-și încrederea. R.

- Ne rugăm ca împărăția lui Dumnezeu să fie stabilită în toate 
inimile pentru ca fiecare persoană să cunoască că sunt iubite de 
Dumnezeu. R.

- Ne rugăm ca ziua internațională a femeii de astăzi, să dobândească 
femeilor din întreaga lume harurile mult dorite din partea Tatălui 
ceresc. R.

- Ne rugăm ca dedicarea sfântului Ioan al lui Dumnezeu spre 
îngrijirea celor bolnavi să de-a curaj tuturor celor aflați sub 
patronajul lui în a se dedica mai mult bolnavilor aflați sub îngrijirea 
lor. R.

- Ne rugăm ca războiul dintre Ucraina și Rusia să ajungă la un 
sfârșit, pentru ca pacea, rodul mântuirii dată de Isus, să revină în 
viețile frânte și să conducă la stabilitate și la armonie. R.

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

Veșnice Dumnezeule, privește te rugăm asupra celor care în lumea 
noastră trăiesc în neliniște. Întărește hotărârile oamenilor liberi de 
a lucra mereu pentru menținerea libertății lor. Prin Cristos Domnul 
nostru. Amin.



7Miercuri, 9 martie 2022
Săptămâna 1 din Postul Mare

Ss. Francisca Romana, călug. *; Dominic Savio; 40 de 
soldați, m.

Fraților preaiubiți, Sfânta Scriptură e plină de exemple de oameni 
care s-au convertit de la păcat la harul lui Dumnezeu. Să ne rugăm 
ca această acțiune a Duhului lui Dumnezeu să continue în lumea 
noastră de astăzi. Să spunem împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm ca papa Francisc să trăiască bucuria evangheliei pentru 
ca credința creștinilor să fie plină de bucurie și de roade bune. R.

- Ne rugăm ca noi să ne căim de păcate și să lucrăm la acele obiceiuri 
rele care ne împiedică din a trăi pe deplin cu Cristos. R.

- Ne rugăm ca cei care ezită să fie martori ai credinței lor, să urmeze 
exemplul lui Iona, a cărui frică de voința lui Dumnezeu a fost 
învinsă atunci când s-a renunțat complet căii lui Dumnezeu. R.

- Ne rugăm ca exemplul sfintei Francisca Romana din secolul 16, de 
a fi o mamă și soție iubitoare, și de a se dedica bolnavilor într-o altă 
pandemie, să fie o adevărată încurajare pentru femeile și mamele 
căsătorite, și pentru toate asistentele din lume. R.

- Ne rugăm ca războiul din Ucraina să ajungă la un sfârșit, răniți să 
fie vindecați, refugiați să se întoarcă la casele lor, iar cei morți să 
primească viața veșnică. R.

- Ne rugăm ca toți credincioși noștri să aibă parte în ceruri de 
strălucirea feței lui Dumnezeu. R.

Doamne Dumnezeul nostru, în fața dificultăților vieții fă te rugăm 
ca fiecare dintre noi să aibă un duh de credință ferm pentru ca noi 
să putem trăi pentru Cristos, care viețuiește și domnește în toți veci 
vecilor. Amin



8 Joi, 10 martie 2022
Săptămâna 1 din Postul Mare

Sf. Simpliciu, pp.

Fraților preaiubiți, Isus în textul evangheliei de astăzi ne-a 
încurajat să ne rugăm cu încredere în toate circumstanțele în care 
ne aflăm. Să spunem împreună:

R: Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm pentru cei care simt că rugăciunea lor e inutilă, ca Duhul 
Sfânt să stârnească în ei un simț reînnoit al încrederii și credinței 
în Tatăl ceresc. R.

- Ne rugăm pentru cei care își găsesc plăcerea în rugăciune, ca ei să 
fie capabili să îi învețe pe ceilalți frumusețea, bunătatea și bucuria 
rugăciunii. R.

- Ne rugăm pentru cei care se află în situații disperate sau imposibile, 
ca ei să nu dispere, ci să își găsească speranța în rugăciune după 
cum a făcut și regina Estera cu mult timp în urmă. R.

- Ne rugăm pentru cei care trăiesc cu experiența abuzurilor în viața 
lor, ca noi să facem reparație pentru astfel de fapte rele în această 
pocăință a noastră de Post Mare. R.

- Ne rugăm ca războiul din Ucraina să ajungă la un sfârșit, răniți să 
fie vindecați, refugiați să se întoarcă la casele lor, iar cei morți să 
primească viața veșnică. R.

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

Dumnezeule atotputernic și sfânt, dă-ne te rugăm un duh de 
recunoștință și fă-ne să recunoaște și să avem parte de experiența 
iubiri tale veșnice care niciodată nu ne abandonează. Prin Cristos 
Domnul nostru. Amin



9Vineri, 11 martie 2022
Săptămâna 1 din Postul Mare

Sf. Constantin, rege m.

Fraților preaiubiți, Isus ne-a chemat să ne împăcăm cu cei care au 
devenit dușmani noștri și cu cei pe care noi i-am rănit sau jignit. Să 
spunem împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm pentru harul de a ne împăca cu prieteni noștri față de 
care ne-am înstrăinat sau am devenit chiar dușmani. R.

- Ne rugăm pentru cei care se enervează repede, ca ei să primească 
harul pocăinței și să fie capabili la dialog cu ceilalți atunci când 
sunt supărați. R.

- Ne rugăm pentru comunitatea noastră parohială, ca în timpul 
acestui Post Mare orice diferență dintre oameni sau tot ceea ce 
ne separă, să fie vindecate pentru ca noi să fim cu adevărat una în 
Cristos. R.

- Ne rugăm pentru toți cei care sunt persecutați sau urâți din cauza 
credinței lor în Cristos Isus. R.

- Ne rugăm pentru pace în Ucraina, vindecarea celor răniți, 
reconstruirea caselor, întoarcerea în siguranță a refugiaților și 
odihna veșnică pentru răposați. R.

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

Doamne Dumnezeul nostru, cu compasiune nu tu ne copleșești cu 
vină, ci ne ierți și ne reînnoiești pentru ca astfel să putem trăi viața 
creștină spre binele celorlalți. Prin Cristos Domnul nostru. Amin



10 Sâmbătă, 12 martie 2022
Săptămâna 1 din Postul Mare

Ss. Inocenţiu I, pp.; Alois Orione, pr.; Maximilian, m.

Fraților preaiubiți, Isus este mereu alături de noi pentru a ne 
ajuta să creștem față de acea perfecțiune și compasiune pe care o 
găsim în inima Tatălui ceresc. Să spunem împreună: 

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm ca Biserica, sub îndrumarea papei Francisc, să fie un 
popor consacrat Domnului. R.

- Ne rugăm ca noi să avem în inimile noastre puterea iubirii lui 
Dumnezeu pentru ca astfel noi înșine să putem iubi, chiar și pe 
dușmani noștri. R.

- Ne rugăm ca cei care sunt persecutați pentru credința lor, să se 
roage pentru cei care îi tratează rău, ca cu răbdare și bunătate să îi 
câștige la Dumnezeu. R.

- Ne rugăm ca creștini, să ia în serios responsabilitatea lor de a-l 
iubi pe Dumnezeu și pe aproapele, pentru ca să poată deveni o 
lumină a adevărului și a bunătății față de cei din jur. R.

- Ne rugăm ca războiul din Ucraina să ajungă la un sfârșit, răniți să 
fie vindecați, refugiați să se întoarcă la casele lor, iar cei morți să 
primească viața veșnică. R.

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

Dumnezeule, tu care ești Tatăl și Regele nostru, cât de fericiți 
sunt cei care umblă pe calea bunătății tale. Te rugăm să îi ții mereu 
fideli față de tine. Prin Cristos Domnul nostru. Amin.



Rugăciunea pentru pace a papei Francisc

Doamne al părinților noștri, mare și milostiv, Stăpânul păcii și al 
vieții, Tatăl tuturor, Tu ai doar gânduri de pace și nu de suferință, 
condamni războaiele și înjosești mândria celor violenți.

Tu l-ai trimis pe Fiul tău Isus Cristos pentru a vesti pacea celor de 
aproape și de departe, pentru a aduna laolaltă într-o singură familie 
oamenii de orice neam și rasă.

Ascultă strigătul unanim al fiilor tăi și rugăciunea sinceră a întregii 
umanități: nu mai vrem război, aventură fără întoarcere; nu mai vrem 
război, spirală de durere și violență; pune capăt războiului din Ucraina 
care îți amenință făpturile din cer, de pe pământ și din mare.

În unire cu Sfânta Fecioară Maria, Mama lui Isus, te implorăm: 
schimbă inimile celor responsabili cu destinele popoarelor, oprește 
logica represaliilor și a răzbunării, inspiră prin Duhul tău soluții 
noi, gesturi generoase și onorabile, spații de dialog și de așteptare 
răbdătoare, mai rodnice decât orice ultimatum al războiului.  Dă 
timpurilor noastre pacea ta. Să nu mai fie niciodată război! Amin.

Tatăl nostru..., Bucură-te, Marie..., Slavă Tatălui...



Pr. Mihail-Andrei Iacob
www.paxvobis.ro


