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3Duminică, 1 mai 2022
Săptămâna a 3-a de peste an

Ss. Iosif Muncitorul; Ieremia, profet

Fraților preaiubiți, Isus înviat este în mijlocul nostru la fel de 
viu precum a fost și pe malul mării Tiberiadei. El continuă să 
aibă grijă de toate nevoile noastre după cum a avut și de cele ale 
apostolilor în acea dimineață Pascală. Să spunem împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm pentru Biserică, pentru papa Francisc și pentru tot 
poporul lui Dumnezeu, ca toți împreună să îl primim pe Cristos 
în Scriptură și în frângerea pâinii. R. 

- Ne rugăm pentru pace și pentru toți cei din funcții publice ca ei 
să aibă parte de siguranță, pace și dreptate. R.

- Ne rugăm pentru cei de curând botezați și miruiți, pentru cei 
care se pregătesc pentru căsătorie, ca chemarea din evanghelia 
de astăzi să ne confirme credința în Cristos înviat. R.

- Ne rugăm pentru voluntari, cei fără loc de muncă și pentru 
nevoile fiecăruia dintre noi, ca în viețile noastre să dăm mărturie 
de iubirea lui Dumnezeu pentru noi. R.

- Ne rugăm și pentru binele spiritual și fizic al celor care sunt 
vulnerabili prin boală și vârstă, ca cei care au grijă de ei să o facă 
cu dedicare și compasiune. R.

- Ne rugăm și pentru toți credincioși noștri răposați, ca ei să se 
odihnească acum în ceruri în compania tuturor sfinților și în 
brațele iubitoare ale Tatălui ceresc. R.

Doamne Dumnezeul nostru, ascultă cu îndurare toate aceste 
rugăciuni ale noastre. Dă-ne te rugăm harul ca noi să găsim mereu 
bucuria în noua viață pe care tu ne-ai oferit-o. Prin Cristos Domnul 
nostru. Amin.



4 Luni, 2 mai 2022
Săptămâna a 3-a de peste an

Ss. Atanasiu, ep. înv. **; Antonin din Florenţa, ep.

Fraților preaiubiți, după cum mulțimea la urmat pe Isus după ce 
a înmulțit pâinile, tot la fel și noi va trebui să continuăm să îl urmăm 
după ce vom fi hrăniți de Cuvântul și Sacramentul său. Să spunem 
împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm ca noi să putem să urmăm datoria de a lucra pentru 
Dumnezeu, după cum ne-a învățat Isus astăzi, să credeți în cel pe 
care l-a trimis El! R.

- Ne rugăm ca fiecare dintre noi să aprecieze darul Euharistiei în 
care ne facem părtași de Pâinea Vieții: Isus însuși. R.

- Ne rugăm ca cei care sunt persecutați pentru credința lor să rămână 
fermi asemenea sfântului Ștefan. R.

- Ne rugăm ca teribilele violențe, persecuții etnice, și corupția să 
ofere cale liberă pentru dialog, cooperare și reîntoarcerea păcii 
mult dorite. R.

- Ne rugăm ca sfântul Atanasiu, care a predicat divinitatea lui 
Cristos, și a fost exilat de nenumărate ori, să fie alături de creștini 
persecutați, mai ales de episcopi închiși pentru credința lor. R.

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

Tată ceresc, acum când ne aflăm pe drumul Fiului tău, te rugăm 
să ne binecuvântezi în cât mai multe moduri pentru ca să putem 
rămâne fideli lui, care viețuiește și domnește în toți veci vecilor. 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, 3 mai 2022
Săptămâna a 3-a de peste an

SS. FILIP ŞI IACOB, ap.

Fraților preaiubiți, astăzi în sărbătoarea sfinților apostoli Filip 
și Iacob, să îl rugăm pe bunul Dumnezeu să ne acorde toate aceste 
rugăciuni pe care le punem acum în fața lui spunând cu toți împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm pentru papa Francisc și pentru toți episcopi Bisericii, ca 
mărturia apostolilor Filip și Iacob să le de-a harul de a-l proclama 
pe Cristos înviat. R.

- Ne rugăm pentru toți cei care îl cinstesc pe sfântul Filip și Iacob 
ca patron al lor, ca ei să crească în sfințenie și cu respect reciproc 
asemenea apostolilor. R.

- Ne rugăm ca apostoli Filip și Iacob să vegheze asupra bisericii 
noastre, pentru ca toți să devenim cu adevărat frați în totală grijă 
și iubire reciprocă. R.

- Ne rugăm în această zi mondială a libertății presei pentru munca 
esențială de aducere a adevărului la oameni, fără frică sau 
favoritisme. R.

- Ne rugăm și pentru toți membri profesioniști ai presei care au murit 
dar și pentru toți cei închiși de guverne dictatoare, ca adevărul să 
prevaleze mereu. R.

- Ne rugăm și pentru toți preoți și episcopi răposați, ca bunul 
Dumnezeu să îi ducă cât mai repede în casa sa cerească. R.

Doamne Dumnezeul nostru, permite te rugăm ca adevărul și 
iubirea ta să rămână mereu în noi, pentru ca astfel să putem trăi 
viața noastră creștină pe deplin. Îți cerem acestea prin Cristos 
Domnul Nostru. Amin



7Miercuri, 4 mai 2022
Săptămâna a 3-a de peste an

Sf. Florian, m.

Fraților preaiubiți, Biserica primară a înfruntat persecuțiile cu 
mare curaj, un dar și o virtute de care avem atât de mare nevoie 
în ziua de astăzi, mai ales în acele locuri din lume în care credința 
creștină încă e aprig persecutată. Să spunem împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm ca cei care sunt persecutați pentru credința lor creștină 
să fie continuu inspirați de primi creștini. R.

- Ne rugăm ca cei care lucrează pentru distrugerea Bisericii din timpul 
nostru să fie atinși de harul lui Isus înviat și să se convertească la 
toleranța și respectul religios. R.

- Ne rugăm și pentru toți membri parohiei și familiilor noastre care 
s-au îndepărtat de credință, ca și ei să ajungă să cunoască că Cristos 
nu îi va abandona niciodată. R.

- Ne rugăm ca războiul dintre Ucraina și Rusia să ajungă la un sfârșit 
pentru ca refugiați să se întoarcă în țara lor pentru a-și reface casele 
și viața. R.

- Ne rugăm și pentru toți credincioși noștri răposați, ca să fie primiți 
cât mai repede în fericirea veșnică. R.

Dumnezeule Tată atotputernic, permite te rugăm întregii creații 
să se bucure de viața pascală a Fiului tău, pentru ca Duhul lui cel 
Sfânt să reînnoiască toată fața pământului. Prin Cristos Domnul 
Nostru. Amin



8 Joi, 5 mai 2022
Săptămâna a 3-a de peste an

Ss. Angelo, călug. m.; Gottard, ep.

Fraților preaiubiți, botezul bărbatului etiopian a fost un moment 
de mare har pentru Biserică, din moment ce porunca lui Cristos, 
mergeți în toată lumea, a fost realizată. De aceea să spunem și noi 
acum împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm ca vestea cea bună a morții, învierii și vieții lui Isus să 
fie proclamată până la marginile pământului. R.

- Ne rugăm ca bucuria și credința bărbatului etiopian să fie o sursă 
de încurajare pentru toți credincioși parohiei noastre. R.

- Ne rugăm ca Biserica din Etiopia să găsească în botezul urmașului 
lor de către apostolul Filip, o sursă de binecuvântare în acest 
moment de celebrare a bucuriei Pascale. R.

- Ne rugăm ca acele comunități private de Euharistie din cauza 
numărului mic de preoți din ținutul lor, să arate Bisericii importanța 
găsirii de noi căi în modelarea vieții sacramentale din viitor. R.

- Ne rugăm ca toți credincioși noștri răposați să fie primiți în 
împărăția Regelui Veșnic. R.

Dumnezeule veșnic, fă te rugăm ca întreaga lume să ajungă la 
cunoașterea iubirii mântuitoare și a veștii cele bune a lui Isus Cristos, 
Domnul Nostru, în toți veci vecilor. Amin



9Vineri, 6 mai 2022
Săptămâna a 3-a de peste an

Ss. Benedicta, fc.; Petru Nolasco, călug.

Fraților preaiubiți, convertirea lui Paul de la a fi un persecutor al 
creștinilor în a deveni apostolul lui Cristos pentru popoare, este un 
semn dramatic a faptului că Dumnezeu nu abandonează niciodată 
pe nimeni. Să spunem împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm ca  părinți care îngrijorează de aparenta lipsă de credință 
a copiilor lor să nu își piardă inima, ci să vadă în convertirea lui 
Paul toate motivele pentru care încă mai trebuie să creadă în harul 
lui Cristos. R.

- Ne rugăm ca în Biserică să existe oameni blânzi asemenea lui 
Anania, care nu l-a judecat pe Paul, ci l-a primit ca frate și l-a dus 
la o mai profundă relație cu Isus. R.

- Ne rugăm ca noi să nu uităm niciodată de responsabilitatea noastră 
morală de a-i proteja pe cei slabi, bolnavi sau părăsiți. R.

- Ne rugăm ca războiul dintre Ucraina și Rusia să ajungă la un sfârșit 
pentru ca refugiați să se întoarcă în țara lor pentru a-și reface casele 
și viața. R.

- Ne rugăm ca toți credincioși răposați să aibă parte de fericirea 
veșnică în casa Tatălui nostru ceresc. R.

Dumnezeu Atotputernic și veșnic, fă ca mesajul lui Cristos să 
ajungă până la marginile lumii pentru ca toți să cunoască cât de 
puternică este iubirea ta pentru ei. Prin Cristos Domnul Nostru. 
Amin



10 Sâmbătă, 7 mai 2022
Săptămâna a 3-a de peste an

Ss. Roza Venerini, călug.; Ghizela, regină; Anton 
Pecerski, pustnic

Fraților preaiubiți, mulți din admiratori lui Isus au găsit 
învățăturile sale despre Pâinea vieții prea dificile pentru a le accepta 
motiv pentru care l-au și părăsit. Să ne rugăm acum pentru cei care 
astăzi se luptă să își păstreze credința. Să spunem împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm ca cei care iubesc Euharistia să îi ajute pe cei care nu 
cred. R.

- Ne rugăm care se îndoiesc de prezența lui Cristos în Euharistie să 
fie atinși de harul său și să fie atinși de acest dar prețios al său. R.

- Ne rugăm ca credincioși parohiei noastre care au pierdut contactul 
cu această comunitate Euharistică să aibă din nou ocazia de a 
experimenta acest dar minunat al lui Cristos ce ni se oferă astăzi. 
R.

- Ne rugăm ca cei care au rămas fideli lui Isus, chiar dacă nu înțeleg 
pe deplin credința lor, să se țină fermi de credința că el este Cel 
Sfânt al lui Dumnezeu. R.

- Ne rugăm și pentru toți cei care au grijă de casele pământești ale 
lui Dumnezeu, ca ei să o facă în continuare cu iubirea Tabitei, 
care în slujirea ei, a dus o viață de caritate, mereu făcând bine 
pentru ceilalți. R.

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

Dumnezeule Tată și Regele nostru, prin puterea Duhului tău cel 
Sfânt, te rugăm să ne ajuți să te slujim în sfințenie și dreptate. Prin 
Cristos Domnul Nostru. Amin
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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..., 



Pr. Mihail-Andrei Iacob
www.paxvobis.ro


