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3Duminică, 27 martie 2022
Săptămâna a 4-a din Postul Mare

Sf. Rupert, ep.

Fraților preaiubiți, parabola fiului risipitor sau a Tatălui iubitor 
din textul evangheliei de astăzi e cea care ne atinge profund, dar 
mai ales care ne revelează imensa milostivire a lui Isus. Să spunem 
împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm ca prin evanghelia de astăzi noi să înțelegem mai 
bine cuvintele papei Francisc, că numele lui Dumnezeu este 
Milostivire. R.

- Ne rugăm ca toți păcătoși, indiferent de care e păcatul lor, să 
ajungă la credința în milostivirea lui Dumnezeu, să se căiască 
din toată inima lor pentru a se converti căii lui Dumnezeu. R.

- Ne rugăm ca milostivirea lui Dumnezeu să schimbe inimile, 
ca Ucraina să fie eliberată de neliniștea ei prezentă, de arme și 
rachetele care cad în liniște; ne rugăm ca rănile să fie vindecate, 
cei fără casă să primească adăpost iar refugiați să se întoarcă 
liniștiți la casele lor. R.

- Ne rugăm și pentru copii din țările sărace din lume, ca și ei să 
aibă parte de demnitatea cuvenită, dar mai ales de educație, 
sănătate și iubire familială. R.

- Ne rugăm și pentru toate intențiile pe care le păstrăm în adâncul 
inimii noastre. R.

- Ne rugăm pentru cei care au murit în războiul din Ucraina, ca și 
ei să fie părtași la banchetul ceresc. R.

Tată ceresc, deschide te rugăm brațele tale pentru a-i primi pe 
noi toți cei care suntem atât de păcătoși și lasă-ne să simțim căldura 
brațelor tale, gingășia iubirii tale dar mai ales zâmbetul acceptării 
tale. Prin Cristos Domnul nostru. Amin.



4 Luni, 28 martie 2022
Săptămâna a 4-a din Postul Mare

Fer. Renata, m.

Fraților preaiubiți, cuvintele lui Isus din evanghelia de astăzi 
au adus vindecarea fiului acelui funcționar regal. Să ne rugăm ca 
aceiași vindecare să îi restaureze pe cei bolnavi și să îi ierte pe cei 
păcătoși. Să spunem împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm ca cuvântul lui Dumnezeu să fie primit cu credință 
și cunoscut pentru puterea lui de iertare, restaurare, vindecare și 
reconciliere. R.

- Ne rugăm ca creștini persecutați pentru credința lor să simtă 
susținerea rugăciunii Bisericii. R.

- Ne rugăm ca părinți îngrijorați pentru sănătatea copiilor lor să nu 
dispere ci cu credință în Dumnezeu să coopereze cu doctori. R.

- Ne rugăm ca cei care au coronavirus astăzi să primească îngrijirea 
de care au nevoie, să primească vindecarea și să îi mulțumească 
lui Dumnezeu pentru darul vieții. R.

- Ne rugăm pentru pace în orașul Ierusalim și ca toți oameni să 
primească bucuria ei. R.

- Ne rugăm ca pacea să vină și în Ucraina prin intermediul 
diplomației și nu prin alte violențe. R.

Doamne Dumnezeul nostru, aducem mulțumire pentru numele 
tău cel sfânt, fiindcă tu ești ajutorul și bucuria inimilor noastre 
acum și pentru totdeauna. 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.



6 Marți, 29 martie 2022
Săptămâna a 4-a din Postul Mare

Sf. Eustasie, ep.

Fraților preaiubiți, vindecarea acelui bărbat de lângă piscină de 
către Isus de astăzi ne învață despre botez, în care căile vechi sunt 
date deoparte iar cele noi sunt primite. Să spunem împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm pentru cei care urmează să primească botezul în acest 
an, ca ei să fie plini de speranță și bucurie. R.

- Ne rugăm ca cei care se pregătesc pentru deplina comuniune cu 
Biserica să își aprofundeze angajamentul lor baptismal față de 
Cristos. R.

- Ne rugăm ca noi să nu fim vinovați de judecăți asupra celor care 
fac binele, ci mereu să ne bucurăm când Dumnezeu își revarsă 
lucrările sale bune asupra celorlalți. R.

- Să ne rugăm împreună cu papa Francisc pentru aceia care au grijă 
de oameni cu coronavirus și cu cei care sunt neliniștiți și tulburați. 
R.

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

Dumnezeule atotputernic și bun, tu ești refugiul și tăria noastră 
în momente de neliniște. Privește cu iubire asupra celor care trăiesc 
în dificultate sau condiții periculoase și du-i la pacea și siguranța ta. 
Prin Cristos Domnul nostru. Amin.



7Miercuri, 30 martie 2022
Săptămâna a 4-a din Postul Mare

Ss. Ioan Climac (Scărarul), abate; Leonard Murialdo, 
pr.

Fraților preaiubiți, în textul evangheliei de astăzi am văzut cum 
darul vieții veșnice este asigurat pentru toți cei care cred în Isus și 
care își pun încrederea în el. Să spunem împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm pentru o credință mai profundă în Isus, ca el să fie un 
judecător milostiv cu noi și să ne ducă la viața veșnică. R.

- Ne rugăm pentru toți elevi și studenți, ca cu propria lor credință 
întărită în acest Post Mare, să poată da mărturie în fața tuturor 
celorlalți de Cristos. R.

- Ne rugăm ca Dumnezeu să redea Ucrainei pacea mult dorită și să îi 
cheme pe oameni de la întunericul războiului la pacea și libertatea 
care este un dar. R.

- Îi încredințăm Domnului pe toți cei care se simt abandonați 
de părinți și familie, ca ei să primească harul de a cunoaște că 
Dumnezeu nu îi uită niciodată. R.

- Îi încredințăm Domnului și pe toți răposați noștri, ca ei să audă 
vocea lui Dumnezeu și să fie înviați de la moarte la glorie. R.

Părinte milostiv, primește rugăciunile noastre rostite din inimă, 
pentru ca pacea ta să învingă ura și violența, dar mai ales că tu ești 
plin de compasiune. Prin Cristos Domnul nostru. Amin



8 Joi, 31 martie 2022
Săptămâna a 4-a din Postul Mare

Sf. Beniamin, diacon m.

Fraților preaiubiți, Isus a venit în mijlocul nostru ca împlinire 
a tuturor profețiilor Vechiului Testament, dar mai ales pentru a ne 
chema să credem în El. Să spunem împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm ca creștini să aprecieze mai mult scripturile iudaice care 
alături de cele creștine, au dezvăluit treptat misterul lui Cristos. R.

- Ne rugăm ca cei care nu au nici o iubire pentru Dumnezeu în ei, să 
primească acel har care să îi conducă la credință. R.

- Ne rugăm ca oameni care caută semne minunate sau devoțiunii 
excesive pentru a-și hrăni credința, să se întoarcă la Cristos, 
lumina cea adevărată, la Cel trimis de Tatăl pentru a ne aduce 
mântuirea. R.

- Ne rugăm și pentru cei care caută idolii falși ai averii, puterii și 
onoarei, după cum a făcut și poporul evreu în deșert, ca ei să audă 
chemarea lui Isus a acestui post, și să permită să fie îmbrățișați de 
iubirea sa. R.

- Ne rugăm ca poporul Ucrainian să cunoască faptul că lumea este 
unită în rugăciune pentru ei și ca ei fie eliberați de pericolele 
prezente. R.

Doamne Dumnezeul nostru, tu care ești nespus de blând și 
milostiv. Umple-ne te rugăm cu încredere în cuvântul tău pentru 
ca noi să putem să ne prezentăm în fața judecății tale cu încredere. 
Prin Cristos Domnul nostru. Amin.



9Vineri, 1 aprilie 2022
Săptămâna a 4-a din Postul Mare

Sf. Hugo, ep.

Fraților preaiubiți, pentru Isus, misiunea de a proclama Vestea 
cea Bună a fost mereu una plină de pericole. Însă El tot a rostit 
adevărul fără pic de frică din cauza credinței sale în voința Tatălui 
ceresc. Să spunem împreună: 

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm ca Biserica să fie îndrăzneață în proclamarea evangheliei 
lui Isus și a milostivirii Tatălui, pentru ca oameni să se poată bucura 
de iubirea lui Dumnezeu și să nu trăiască în frica de a fi criticat. R.

- Ne rugăm și pentru cei care dau mărturie de evanghelie în fața 
persecuțiilor, ca Duhul Sfânt să îi întărească și să le de-a o inimă 
plină de compasiune și de iertare. R.

- Ne rugăm pentru cei care au ură față de religie, ca ei să respecte 
drepturile umane a fiecărei persoane, inclusiv cea a libertății 
religioase. R.

- Ne rugăm pentru familiile celor care au Covid, ca ei să lucreze 
împreună pentru susținerea celor bolnavi. R.

- Ne rugăm pentru victimele războiului din Ucraina, ca bunul 
Dumnezeu să îi primească în casa sa cerească, iar celor răniți să le 
acorde vindecarea. R.

Milostive Dumnezeule, atrage-i la tine pe cei cu inima frântă și 
redă speranța tuturor celor care au pierdut-o dar mai ales salvează-i 
de pericole pe cei care se află în ele. Prin Cristos Domnul nostru. 
Amin.



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

Sf. Emanuel, m.

Fraților preaiubiți, Isus a fost nevoit să se confrunte cu opoziție 
din partea celor cu care împărtășea aceiași credință. A purtat cu 
sine această tristețe cu demnitate. Să spunem împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm ca Biserica să fie dreaptă în relația cu membri ei, pentru 
ca ea să urmeze un proces demn al discernerii în momente atât de 
dificile. R.

- Ne rugăm ca, asemenea lui Nicodim, și noi să avem curajul de 
a vorbi în numele oamenilor care sunt judecați și condamnați pe 
nedrept. R.

- Ne rugăm ca judecători de la tribunale să acționeze mereu drept, 
fără frică și favoritisme și mereu cu dreptate și milostivire. R.

- Ne rugăm ca sfântul Francisc de Paola, care a făcut votul de a 
nu mânca niciodată carne, să mijlocească pentru oameni care 
îmbrățișează acest stil de viață vegetarian. R.

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

Dumnezeule atotputernic și milostiv, fi alături de cei cu inimile 
frânte. Dă-ne tuturor harul mântuirii tale veșnice. 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


