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3Duminică, 3 aprilie 2022
Săptămâna a 5-a din Postul Mare
Ss. Alois Scrosoppi, pr.; Sixt I, pp.

Fraților preaiubiți, astăzi am avut ocazia să vedem cu toți 
sensibilitatea și compasiunea lui Isus față de acea femeie pe care 
toți ceilalți o condamnau. Să urmăm cu toți exemplul său și să 
spunem împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm ca în aceste ultime săptămâni din Postul Mare să 
dorim doar un singur lucru: să îl cunoaștem pe Cristos și puterea 
învierii sale și să fim făcuți părtași la suferințele sale. R.

- Ne rugăm ca noi cei care căutăm milostivirea lui Dumnezeu 
pentru propriile noastre păcate, să dăm dovadă de milostivire 
față de ceilalți cu blândețe și abținere față de criticile din trecut 
față de ei. R.

- Ne rugăm ca milostivirea lui Dumnezeu, să elibereze poporul 
Ucrainian de răul distructiv al războiului și ca pacea să fie 
posibilă. R.

- Ne rugăm ca toți cei afectați de pandemia de covid, să fie capabili 
să lucreze împreună spre binele tuturor. R.

- Ne rugăm ca în timpul acestui Post Mare, noi să dăm dovadă de 
milostivire față de cei aflați în nevoie. R.

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

- Ne rugăm ca toți credincioși noștri răposați, alături de cei care 
au murit în Ucraina, să dobândească de la Dumnezeu moștenirea 
promisă tuturor copiilor săi. R.

Îți aduc mulțumire ție, Domnul meu Isus pentru toate harurile 
pe care mi le-ai dat, pentru toată durerea și insultele pe care le-ai 
purtat pentru mine. O milostive Răscumpărătorule, Prietenul și 
Fratele meu, mă rog ție pentru ca să te pot vedea mai clar, să te pot 
iubi mai mult, și să te pot urma mai îndeaproape zi de zi, acum și 
în toți veci vecilor. Amin



4 Luni, 4 aprilie 2022
Săptămâna a 5-a din Postul Mare

Sf. Isidor, ep. înv. *

Fraților preaiubiți, Isus ne-a arătat astăzi puterea sa asupra 
forțelor răului, și cum prin cuvântul său a adus liniștea asupra 
acelui om atât de tulburat. Să spunem împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm ca cei care au diferite boli ale minții ce îi fac să se 
rănească singuri să aibă parte de ajutorul medical, emoțional și 
spiritual care să îi aline în neliniștea lor. R.

- Ne rugăm ca cei care lucrează cu oameni care au boli de minte, 
să fie plini de curaj și compasiune, pentru ca fie mereu plini de 
respect față de cei aflați în grija lor. R.

- Ne rugăm ca noi să găsim eliberare de la Dumnezeu de războaiele 
care au afectat atât de mulți oameni, mai ales în Ucraina, pentru 
ca pacea să devină posibilă din nou printr-un spirit de fraternitate. 
R.

- Ne rugăm ca sfântul Isidor, patronul internetului, a cărui 
cunoștințe erau o adevărată enciclopedie, să îi îndrume pe toți cei 
care folosesc internetul pentru muncă, educație, divertisment sau 
comunicare cu familia și prieteni. R.

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

Tată ceresc, tu ne-ai arătat în repetate rânduri minunile iubirii 
tale prin Fiul tău Isus Cristos. Ferește-ne te rugăm mereu de tot 
răul și ajută-ne să creștem în harul tău. 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, 5 aprilie 2022
Săptămâna a 5-a din Postul Mare
Ss. Vincențiu Ferrer, pr. *; Irina, m.

Fraților preaiubiți, odată cu înaintarea în acest Post Mare, ne 
apropiem tot mai mult de comemorarea pătimirii și a morții, dar 
mai ales de celebrarea învierii lui Isus. Să spunem împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm ca crucea lui Isus Cristos să fie un semn al speranței, 
vieții și iubirii pentru toți cei care privesc la ea. R.

- Ne rugăm ca creștini să mediteze mai mult asupra misterului 
morții lui Cristos prin care noi dobândim viața veșnică. R.

- Ne rugăm ca cei care sunt morți în păcatele lor să primească 
milostivirea lui Dumnezeu, pentru ca astfel să ajungă din nou la 
viață. R.

- Ne rugăm ca poporul suferind al Ucrainei precum și poporul 
de bună credință al Rusiei să găsească solidaritate în dorința lor 
comună de pace. R.

- Ne rugăm ca sfântul Vincențiu Ferrer, care a slujit Biserica ca 
misionar și sfătuitor papal în timpul marei schisme, să mijlocească 
pentru cei care îl critică pe papa Francisc și condamnă alegerea 
sa. R.

Doamne Dumnezeul nostru, primește această jertfă de iubire a 
noastră, din moment ce tu ești stânca noastră, fortăreața noastră, 
Mântuitorul nostru, adăpostul dar mai ales ajutorul nostru. Prin 
Cristos Domnul nostru. Amin.



7Miercuri, 6 aprilie 2022
Săptămâna a 5-a din Postul Mare

Sf. Eutihie, patriarhul Constantinopolului

Fraților preaiubiți, în textul evangheliei de astăzi am văzut cum 
Isus ne-a învățat că noi mereu va trebui să găsim adevărata libertate 
prin a trăi în adevăr. Să spunem împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm ca toți creștini să iubească adevărul, să îi caute îndrumările 
în Scriptură și să îl trăiască în toate relațiile lor. R.

- Ne rugăm ca cei care rostesc atât de ușor minciuni sau acționează 
fără onestitate, să găsească prin Isus adevărul eliberator care vine 
odată cu adevărul. R.

- Ne rugăm ca toți copii spirituali ai lui Abraham, evrei, musulmani 
și creștini, să iubească adevărul, pentru ca astfel să poată crește în 
respect și în înțelegere reciprocă. R.

- Ne rugăm ca războiul din Ucraina să ajungă la un final, pentru ca 
reconstruirea să aibă loc, iar oameni să se întoarcă în siguranță la 
casele lor. R.

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

Dumnezeule, atotputernic și sfânt, fă te rugăm ca gloria și lauda 
să ți se aducă numai ție, în Biserică și în toată creația, atât în ceruri 
cât și pe pământ. Prin Cristos Domnul nostru. Amin



8 Joi, 7 aprilie 2022
Săptămâna a 5-a din Postul Mare

Sf. Ioan Baptist de La Salle, pr. *

Fraților preaiubiți, Isus ne-a asigurat că cuvântul său este sursă 
de viață veșnică. Să ne rugăm astăzi să ne de-a harul ca noi să îl 
primim mereu cu recunoștință și să îl trăim cu caritate. Să spunem 
împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm pentru o iubire mai mare față de Scriptură, ca noi să fim 
hrăniți de cuvântul lui Dumnezeu. R.

- Ne rugăm pentru harul de a crește în iubire față de Dumnezeu zi 
de zi, pentru ca viețile noastre să aibă un scop și un sens. R.

- Ne rugăm pentru toți cei care au fost persecutați pentru credința 
lor creștină, ca ei să își tragă puterea de la crucea lui Cristos. R.

- Ne rugăm pentru toți cei care sunt bolnavi și pentru toți cei care au 
grijă de ei, ca toți oameni să aibă acces la sistemul de sănătate, în 
ciuda situației lor financiare. R.

- Ne rugăm pentru toți cei care îl cinstesc astăzi pe sfântul Ioan 
Baptist de la Sales, ca să fie o adevărată sursă de inspirație și de 
angajament față de studenți care se zbat în viață. R.

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

Veșnice Dumnezeule, noi căutăm necontenit fața ta. Judecă-ne te 
rugăm cu milostivire și permite ca noi să fim tot mai plini cu pacea 
ta. Prin Cristos Domnul nostru. Amin



9Vineri, 8 aprilie 2022
Săptămâna a 5-a din Postul Mare

Ss. Iulia Billiart, călug.; Dionisie, ep.

Fraților preaiubiți, astăzi am văzut faptul că deși erau foarte 
mulți oameni care s-au opus cu înverșunare învățăturilor lui Isus, 
totuși, au fost mai mulți cei care au văzut bunătatea sa și au crezut 
în El. Să spunem împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm pentru acei creștini care pare că și-au pierdut credința 
în Isus, ca aceste ultime zile ale Postului Mare să redescopere 
adevărul cuvintelor sale și frumusețea iubiri sale. R.

- Ne rugăm pentru cei care au crezut în Isus în situațiile în care 
au avut parte de puțin sprijin, ca simțul lor de unitate în Biserica 
Universală să îi susțină în toate timpurile. R.

- Ne rugăm pentru cei care, asemenea lui Isus, au avut parte de 
ură și persecuții pentru credința lor, ca rugăciunile noastre să le 
dobândească harul curajului și fidelității. R.

- Ne rugăm pentru Ucraina care se află în această mare neliniște, ca 
pacea mult dorită să se reverse cât mai repede asupra ei. R.

- Ne rugăm pentru toți credincioși noștri răposați, ca ei să aibă parte 
de iertare și prin mila lui Dumnezeu să se odihnească în pace. R.

O Dumnezeule, fă te rugăm ca noi să rămânem mereu alături 
de Maria, mama lui Isus și a noastră, la picioarele Crucii pentru a 
contempla sacrificiul său cu umilință și iubire, dar mai ales pentru 
a ne ruga pentru mântuirea întregii omeniri. Prin Cristos Domnul 
nostru. Amin



10 Sâmbătă, 9 aprilie 2022
Săptămâna a 5-a din Postul Mare

Fer. Ubald, călug.

Fraților preaiubiți, Isus a murit pentru toți copii risipiți ai lui 
Dumnezeu pentru ca să îi poată aduna pe toți la aceiași unire în 
iubirea Tatălui ceresc. Să ne rugăm astăzi pentru Biserică și pentru 
lume spunând împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm pentru toți oameni de pe pământ, ca iubirea lui 
Dumnezeu să îi atragă pe toți la unitate. R.

- Ne rugăm pentru toți creștini, care asemenea lui Isus, nu sunt 
liberi între cei din jurul lor, și ca persecuția de care au parte să 
ajungă la un sfârșit. R.

- Ne rugăm pentru fiecare dintre noi, ca în dificultățile noastre, să 
cunoaștem că Domnul este de partea noastră. R.

- Ne rugăm pentru unitatea Bisericii dorită de Isus. R.

- Ne rugăm pentru toți cei care au cerut rugăciunile noastre dar mai 
ales pentru toți cei care au nevoie de rugăciunile noastre. R.

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

Doamne Dumnezeul nostru, ascultă te rugăm strigătul tuturor 
celor care se află în neliniște acum, fi tu adăpostul lor, ajutorul lor în 
timp de încercare dar mai ales fortăreața lor. 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


