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3Duminică, 20 martie 2022
Săptămâna a 3-a de peste an

Ss. Ioan Nepomuk, pr. m.; Paul, Ciril, Eugen şi îns. 
m.

Fraților preaiubiți, sfințenia lui Dumnezeu a fost revelată în 
mod deosebit atunci când Dumnezeu și-a revelat propriul nume 
lui Moise, iar milostivirea Sa atunci când El a auzit strigătele de 
durere ale poporului său aflat în sclavie. Să spunem împreună:

R: Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm ca noi să cinstim mereu numele lui Dumnezeu și să îl 
folosim doar pentru binecuvântări și niciodată pentru blesteme. 
R.

- Ne rugăm ca noi să respectăm pământul sfânt al planetei noastre, 
și să respectăm toate persoanele care umblă pe el. R.

- Ne rugăm ca noi să nu judecăm niciodată oameni atunci când 
lucruri rele li se întâmplă, ci mereu să căutăm să ne căim de 
propriile noastre păcate. R.

- Ne rugăm și pentru oameni din Ucraina care se află în mijlocul 
unui război teribil, ne rugăm pentru o schimbare a inimii în 
guvernul rus, și ca eforturile diplomatice să găsească pacea mult 
dorită. R.

- Ne rugăm pentru o mai mare compasiune, în acest timp al 
Postului Mare, ca noi să fim mai atenți și mai generoși cu cei 
care se află în nevoie din jurul nostru. R.

- Ne rugăm și pentru victimele războiului și a dezastrelor naturale, 
ca și ele să primească mântuirea de la Dumnezeul lui Abraham, 
Dumnezeul lui Isaac și Dumnezeul lui Iacob. R.

Atotputernice Dumnezeule, zi de zi cinstim numele tău sfânt, 
depindem și ne bazăm pe milostivirea ta dar mai ales suntem 
binecuvântați cu compasiunea ta. Te rugăm să ne ierți păcatele, să 
ne vindeci de toate bolile și să ne reîmprospătezi cu harul tău. Prin 
Cristos Domnul nostru. Amin



4 Luni, 21 martie 2022
Săptămâna a 3-a de peste an

Sf. Nicolae de Flüe, pustnic

Fraților preaiubiți, în textul evangheliei de astăzi am văzut cum 
Isus prin rostirea adevărului a trebuit să aibă de-a face cu mânia 
propriului său popor. Să ne rugăm pentru toți cei care trăiesc în 
același pericol. Să spunem împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm ca toți cei care caută vindecarea să o primească ca dar 
prin Cristos Isus. R.

- Ne rugăm pentru libertatea religiei în toate țările din lume, pentru 
ca oameni să se poată închina lui Dumnezeu în duh și adevăr. R.

- Ne rugăm și pentru eliminarea discriminării rasiale și a rasismului 
de orice alt fel, ca oameni să fie tot mai conștienți de răul 
rasismului. R.

- Ne rugăm și pentru oameni care au diferite boli grave sau vizibile, 
ca ei să fie respectați și apreciați de comunitatea lor, să fie iubiți 
de familiile lor, dar mai ales de societate. R.

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

Tată preabun și milostiv, sufletele noastre sunt însetate de tine, 
de Dumnezeul lor cel viu. Trimite te rugăm lumina și adevărul tău 
pentru ca ele să fie ghidul nostru. 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, 22 martie 2022
Săptămâna a 3-a de peste an

Sf. Lia, văduvă

Fraților preaiubiți, Isus ne-a chemat să fim părtași dar mai ales 
să căutăm iertarea în toate relațiile noastre unul cu celălalt dar în 
mod deosebit de la Dumnezeu Tatăl. Să spunem împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm ca cei care nu reușesc să ierte să descopere în învățăturile 
și exemplul lui Cristos ajutorul de care eu nevoie pentru a găsi 
împăcarea. R.

- Ne rugăm ca cei care sunt în situații în care nu au nici un conducător, 
preot, sau profet, ca prin rugăciuni sincere, să descopere că Cristos 
e mereu prezent cu ei. R.

- Ne rugăm și pentru guvernul nostru, ca ei să învețe arta dialogului 
care e plină de respect față de toți oameni. R.

- Ne rugăm și pentru o apreciere mai mare a importanței mediului 
înconjurător, ca guvernele lumii să facă tot ce pot pentru protejarea 
planetei noastre. R.

- Ne rugăm și pentru o apreciere mai mare a apei și a rolului ei 
esențial în agricultură, sănătate, ecosisteme și schimbările 
climatice. R.

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

Doamne Dumnezeul nostru, în marea ta milostivire nu îți aminti 
de păcatele noastre, ci adune la bucuria iertării tale. Prin Cristos 
Domnul nostru. Amin



7Miercuri, 23 martie 2022
Săptămâna a 3-a de peste an

Sf. Turibiu de Mongrovejo, ep. *

Fraților preaiubiți, Isus ne-a învățat astăzi cât de important e 
ca noi mereu să îi învățăm pe cei din jurul nostru adevărul legii și 
învățăturilor sale. Să spunem împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm ca episcopi, preoți și diaconi, părinți, învățători și 
cateheți, să învețe legea iubirii și a milostivirii celorlalți prin cuvânt 
și exemplu. R.

- Ne rugăm ca cei care i-au învățat pe ceilalți să încalce legea lui 
Dumnezeu, să se căiască de păcatele lor și să caute restaurarea 
răului pe care l-au făcut. R.

- Ne rugăm ca fiecare dintre noi, care se bazează pe Duhul Sfânt, să 
nu permitem cuvântului lui Dumnezeu să plece din inimile noastre 
atâta timp cât vom trăi. R.

- Ne rugăm ca noi să nu uităm suferința poporului Ucrainian care au 
fugit din țara lor și care acum se bazează pe dreptatea și caritatea 
celorlalți. R.

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

Tată ceresc, binecuvântează-i te rugăm pe toți acești copii ai tăi 
cu legea și decretele tale pentru ca astfel să putem umbla mereu în 
adevărul tău acum și pentru totdeauna. Prin Cristos Domnul nostru. 
Amin.



8 Joi, 24 martie 2022
Săptămâna a 3-a de peste an

Ss. Ecaterina a Suediei, călug.; Oscar Romero, ep., 
m.

Fraților preaiubiți, Isus ne-a avertizat asupra diviziunilor care 
nu fac nimic altceva decât să ne rănească, ba chiar să ne distrugă 
și comunitățile în care trăim și pe care ne bazăm atât de mult. Să 
spunem împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm pentru Biserica Universală, ca sub îndrumarea papei 
Francisc, unitatea ei să fie mereu în Cristos Isus. R.

- Ne rugăm ca noi să fim o națiune care ascultă de vocea lui 
Dumnezeu și acționează cu dreptate și milostivire față de toți. R.

- Ne rugăm ca noi să nu îl vedem pe diavol ca pe un merit, ci susținuți 
de Duhul Sfânt, să punem tot efortul în rezistarea la ispitele sale. 
R.

- Ne rugăm ca toți cei bolnavi, să aibă parte de susținerea și îngrijirea 
de care au nevoie prin eforturile prietenilor, familiei și a celor din 
jurul lor. 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, dă-ne te rugăm harul de a 
asculta cu atenție la vocea ta, de a nu ne împietri inimile și de a nu ne 
îndepărta de credința noastră în tine. Prin Cristos Domnul nostru. 
Amin.



9Vineri, 25 martie 2022
† BUNA-VESTIRE

Sf. Dismas

Fraților preaiubiți, astăzi celebrăm misterul Cuvântului Veșnic 
care s-a întrupat prin Maria Fecioară. Să ne rugăm ca toți creștini să 
primească același Cuvânt veșnic în inimile lor. Să spunem împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm ca toți creștini, în acest timp al Postului Mare să se 
bucure de voința lui Dumnezeu, după cum a făcut și Maria cu mult 
timp în urmă. R.

- Ne rugăm ca Cristos să locuiască mereu în inimile noastre. R.

- Ne rugăm ca această solemnitate a Fiului lui Dumnezeu din noi, în 
pântecul Mariei, să aducă binecuvântări de adevăr și pace fraților 
și surorilor noastre creștine care au parte de persecuții din cauza 
credinței lor în Isus. R.

- Ne rugăm ca toți cei care au patronajul Bunei-Vestiri, să găsească 
în Fiul Mariei adevăratul sens în viața lor. R.

- Ne rugăm ca încheierea acestui an în Biserică dedicat reflectării 
asupra documentului Iubirii și a vieții de familie a papei Francisc, 
să întărească familiile, să îi încurajeze pe cei cu dificultăți și să 
genereze speranța în toate familiile și casele. R.

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

Doamne Dumnezeule, după cum Fiul tău a fost zămislit după 
mesajul unui înger, fă te rugăm ca și noi să primim evanghelia lui 
Isus, conștienți că noi nu mai trăim singuri, ci că Cristos trăiește în 
noi. El care viețuiește și domnește în toți veci vecilor. Amin



10 Sâmbătă, 26 martie 2022
Săptămâna a 3-a de peste an

Sf. Emanuel, m.

Fraților preaiubiți, astăzi suntem invitați să avem aceiași umilință 
de care a dat dovadă și acel vameș din evanghelie care a recunoscut 
că el era un păcătos care avea nevoie de milostivirea lui Dumnezeu. 
Să spunem împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm ca papa Francisc să continue să ne arate cum să avem 
grijă de cei săraci și nevoiași, de refugiați și de cei singuri, de cei 
persecutați și de victimele de război, pentru ca harul lui Dumnezeu 
să le calmeze orice frică. R.

- Ne rugăm ca creștini, în această călătorie a lor de Postul Mare, să 
caute iertarea lui Dumnezeu în sacramentul Pocăinței. R.

- Ne rugăm ca cei care sunt aroganți în credința lor să ajungă la acea 
umilință a inimii în care ei își recunosc nevoia lor de milostivire 
a lui Dumnezeu. R.

- Ne rugăm ca noi să ne pregătim pentru judecata lui Dumnezeu, nu 
cu frică și teamă, ci cu speranță și bucurie, din moment ce el este 
Mântuitorul nostru preaiubit. R.

- Ne rugăm ca teribilele suferințe ale poporului Ucrainian să 
cunoască iubirea patroanei lor cerești, Preasfânta Fecioară Maria 
și să trăiască în pace din nou. R.

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

Doamne Dumnezeul nostru, ne încredem în marea ta milostivire 
pe care tu ai revărsat-o asupra noastră. 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


