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3Duminică, 13 martie 2022
Săptămâna a 2-a din Postul Mare

Sf. Sabin, m.

Fraților preaiubiți, duminica trecută am auzit despre ispitele de 
care a avut parte Isus în deșert, pentru ca astăzi să fim duși alături 
de El sus pe munte, pentru a-l vedea pe Isus în toată strălucirea sa 
cerească. Să spunem împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm pentru papa Francisc care celebrează astăzi cea de-a 9 
aniversare a alegerii sale ca episcop al Romei, ca el să fie plin cu 
milostivirea lui Dumnezeu, să reveleze compasiunea lui Isus și 
să fie îndrumat de Duhul Sfânt. R.

- Ne rugăm pentru poporul suferind al Ucrainei, pentru cei care au 
devenit refugiați, și pentru familiile lor împrăștiate pe glob, ca 
războiul să înceteze și ca Rusia cu Ucraina să construiască din 
nou împreună pacea. R.

- Ne rugăm pentru oameni care caută credința, ca ei să descopere 
adevărata lumină, care este Isus, și ca noi să ajungem la înțelegerea 
sensului vieții care duce la gloria veșnică. R.

- Ne rugăm cu cuvintele sfântului Paul, ca noi să nu cedăm ci să 
rămânem credincioși în Domnul. R.

- Ne rugăm ca asemenea apostolilor și noi să îl vedem pe Cristos 
în gloria sa în ceruri. R.

- Ne rugăm pentru cei care au murit în Ucraina și în alte dezastre 
naturale de pe pământ, ca ei să ajungă la adevărata lor casă care 
este cerul. R.

Doamne Dumnezeul nostru, tu care ești Domnul luminii și al 
mântuirii, te rugăm necontenit ca în acest timp al Postului Mare 
să ne hrănești credința, să ne mărești speranța și să ne întărești 
caritatea. Prin Cristos Domnul nostru. Amin.



4 Luni, 14 martie 2022
Săptămâna a 2-a din Postul Mare

Sf. Matilda, regină; Fer. Iacob Cusmano, pr.

Fraților preaiubiți, în textul evangheliei de astăzi am văzut cum 
Isus ne-a chemat să fim la fel de milostivi și plini de compasiune 
asemenea Tatălui nostru. Să ne rugăm ca și noi să avem parte de 
harul minții și inimii lui Cristos. Să spunem împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm ca creștini să acorde o prioritate mai mare căutării 
darului compasiunii pentru ca astfel să îi poată ajuta pe toți cei 
aflați în nevoie. R.

- Ne rugăm ca creștini să continue acest Post Mare cu un duh plin 
de generozitate, pentru ca toate proiectele lor de compasiune să 
aducă speranța în inimile tuturor celor care au nevoie. R.

- Ne rugăm ca noi toți să căutăm convertirea inimii în acest Post 
Mare, prin care ne confruntăm cu realitatea păcatului nostru și să 
avem parte de experiența iertării lui Cristos. R.

- Ne rugăm ca națiunile bogate să de-a dovadă de o profundă 
compasiune prin care să facă disponibil vaccinul de Covid și la 
cei care nu au mijloacele necesare de a-l procura. R.

- Ne rugăm ca cei care ajută și contribuie la ajutorul refugiaților 
din Ucraina, să aibă parte de toată susținerea de care au nevoie, 
iar prin bunătate celor din jur să fie susținuți în speranță. R.

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

Dumnezeule atotputernic și veșnic, privește cu iubire asupra 
turmei tale adunată în rugăciune. Dă-ne te rugăm harul ca fiecare 
dintre noi să poată umbla în lumina lui Isus 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.



6 Marți, 15 martie 2022
Săptămâna a 2-a din Postul Mare

Sf. Luiza de Marillac, călug.

Fraților preaiubiți, Isus ne-a adresat astăzi o invitație specială 
în care ne-a îndemnat ca noi să fim mereu sinceri în viața noastră 
creștină. Să spunem împreună:

R: Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm ca papa Francisc, care cheamă Biserica să intre în 
dialog, să ne unească în această călătorie a noastră comună de 
credință, fără să ne judecăm reciproc. R.

- Ne rugăm ca toți cei care sunt ispitiți să facă un adevărat show din 
practicile lor religioase să învețe cum să fie umili în iubirea lor 
față de Dumnezeu și față de aproapele. R.

- Ne rugăm ca toate persoanele de pe pământ să audă chemarea 
profetului Isaia și să înceteze a mai face răul, să învețe să facă 
binele, și să caute dreptatea și să îi ajute pe cei oprimați. R.

- Ne rugăm ca poporul Ucrainian să fie eliberați de răul prezent al 
războiului, și să primească susținerea din jurul lumii pentru ca 
pacea să fie din nou a lor. R.

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

Veșnice Dumnezeule, primește te rugăm această jertfă a noastră 
de mulțumire și unește-ne te rugăm cu Fiul tău, Isus Cristos care 
viețuiește și domnește în toți veci vecilor. Amin



7Miercuri, 16 martie 2022
Săptămâna a 2-a din Postul Mare

Sf. Iulian, m.

Fraților preaiubiți, umilința lui Isus în acceptarea realității morții 
sale este contrastată de ambiția mamei lui Iacob și a lui Ioan de a 
căuta onoruri pentru fii ei. Să spunem împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm ca acest timp al Postului Mare să ajute orice creștin în 
a fi mai umil în iubirea lor față de Dumnezeu și în grija față de 
aproapele. R.

- Ne rugăm ca cei care sunt înflăcărați cu o ambiție egoistă de putere, 
bani și onoruri să audă chemarea papei Francisc de a căuta să fie 
umili în slujba poporului lui Dumnezeu. R.

- Ne rugăm ca cei care caută să găsească greșeli în oameni buni să 
ajungă la înțelegerea a cât de crude și viclene sunt intențiile lor. R.

- Ne rugăm ca Biserica, în diversitatea ei din Ucraina, să fie un 
instrument al păcii, pentru ca în experiența războiului prezent, să îi 
ajute pe cei suferinzi, răniți și în durere și în restabilirea respectului 
și armoniei reciproce. R.

- Ne rugăm ca cei care suferă pentru credința lor creștină din jurul 
lumii și ca cei din închisori, să fie amintiți în toate rugăciunile 
noastre de astăzi. R.

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

Tată ceresc, fi alături de toți cei care sunt luați în râs și insultați 
de cei din jurul lor. Susține-i cu harul tău și permite-le să meargă cu 
mai multă încredere în iubirea ta. Prin Cristos Domnul nostru. Amin



8 Joi, 17 martie 2022
Săptămâna a 2-a din Postul Mare

Sf. Patriciu, ep. *

Fraților preaiubiți, în textul evangheliei de astăzi am auzit despre 
greșeala tragică a aceluia care se încrede numai în sine și în bunurile 
sale. Să spunem împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm ca Biserica să nu înceteze să denunțe păcatul egoismului 
și să propună idealul evanghelic al fraternității și al solidarității. R.

- Ne rugăm ca nimeni să nu uite de nenorocirea care planează asupra 
omului care se încrede în sine însuși și-și închide inima proprie 
față de persoanele fără apărare și abandonate. R.

- Ne rugăm ca meditarea zilnică a evangheliei să alimenteze aspirația 
creștinilor spre iubire și dreptate. R.

- Ne rugăm ca exemplul lui Isus, care frânge pâinea pentru toți, 
să fie imitat nu numai la această sfântă Liturghie, ci și în viața 
zilnică. R.

- Ne rugăm ca persoanele bogate care-și risipesc averile pe lucruri 
inutile să se transforme în persoane generoase față de cei săraci. 
R.

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

Dumnezeule, părintele celor săraci, fă-ne sensibili față de cuvântul 
tău și față de nevoile fraților noștri, pentru ca așteptarea ocaziilor 
sau semnelor extraordinare să nu întârzie convertirea noastră la 
acea iubire care vine de la tine. Prin Cristos, Domnul nostru. Amin



9Vineri, 18 martie 2022
Săptămâna a 2-a din Postul Mare

Sf. Ciril din Ierusalim, ep. înv. *

Fraților preaiubiți, ambele lecturi de astăzi ne vorbesc despre 
faptul că oameni nevinovați sunt subiecții violenței. Să ne rugăm 
acum pentru toți cei care au parte de aceiași pericole și astăzi. Să 
spunem împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm ca Biserica să nu fie vinovată de violențe față de ceilalți 
în cuvintele folosite în predicarea evangheliei, în modul în care își 
tratează angajați, din spitale, școli, azile și instituții. R.

- Ne rugăm ca violențele războiului din Ucraina, să ajungă la un 
sfârșit pentru ca pacea să fie posibilă pretutindeni. R.

- Ne rugăm ca violențele din casă și din familii, fizice, emoționale și 
spirituale, să fie transformate în respect, începuturi noi și armonie. 
R.

- Ne rugăm ca violențele de care au parte oameni de credință din 
jurul lumii să facă cale liberă libertății religioase care este un drept 
al tuturor. R.

- Ne rugăm ca sfântul Ciril din Ierusalim, care mereu a apărat natura 
divină a lui Isus, și a fost exilat din orașul său de mai multe ori, 
să mijlocească pentru episcopi din China care sunt în închisoare 
pentru credința lor. R.

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

Doamne Dumnezeul nostru, binecuvântează lumea noastră fragilă 
pentru ca dreptatea și milostivirea să ne îmbogățească viețile. Prin 
Cristos Domnul nostru. Amin.



10 Sâmbătă, 19 martie 2022
† SF. IOSIF, soţul Sf. Fecioare Maria

Fer. Marcel Callo, m.

Fraților preaiubiți, astăzi cu mare bucurie celebrăm sărbătoarea 
sfântului Iosif, soțul preasfintei Fecioare Maria și tatăl purtător de 
grijă al lui Isus. Să spunem împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ca patron al Bisericii Universale, ne rugăm ca sfântul Iosif 
să vegheze asupra Papei Francisc și asupra întregii Bisericii 
încredințată grijii sale. R.

- Ca soț al Mariei și tată purtător de grijă a lui Isus, ne rugăm ca 
familiile să găsească în sfântul Iosif un exemplu de loialitate 
curajoasă, grijă fermă și rugăciune. R.

- Ca cel care a ascultat cu atenție de Dumnezeu întreaga sa viață, 
ne rugăm ca comunitățile aflate sub patronajul lui să crească în 
sfințenie. R.

- Ca unul care a lucrat cu mâinile sale și l-a învățat pe Isus, ne rugăm 
ca sfântul Iosif să ne arate demnitatea muncii și să mijlocească 
pentru toți cei care suferă de lipsa locului de muncă. R.

- Ca patron al morților fericite, ne rugăm ca sfântul Iosif, să 
primească în casa cerească pe toți cei care au murit în această 
pandemie iar în conflictele armate să fie aproape de toți cei care 
se află în pragul morții. R.

Doamne Dumnezeul nostru, în Iosif noi putem vedea un om 
drept, plin de integritate. Fă te rugăm ca el să ne arate cum să îl 
urmăm pe Fiul tău, Isus Cristos, cu aceiași iubire a sa gingașă față 
de Maria. 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


