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3Duminică, 24 aprilie 2022
Săptămâna a 2-a a Paștelui

Duminica Divinei Milostiviri

Fraților preaiubiți, Isus înviat care astăzi i-a salutat pe discipoli 
săi plini de frică cu binecuvântarea păcii este cel aclamat ca Domn 
și Dumnezeu de apostolul Toma. Să spunem împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm ca toate parohiile și comunitățile din Biserică să fie 
unite în rugăciune și în îngrijirea celor bolnavi, după cum a fost 
și prima comuniate creștină din Ierusalim. R.

- Ne rugăm ca toți creștini să își afirme credința în Isus înviat ca 
Domnul și Dumnezeul lor, și să aibă o iubire plină de respect 
unul față de celălalt. R.

- Ne rugăm ca poporul Ucrainian, plini de frică, să găsească 
pacea și curajul prin credința lor în Isus înviat și să fie liniștiți de 
cuvintele lor. R.

- Ne rugăm ca catolici orientali și creștini ortodocși care astăzi 
celebrează duminica învierii, să audă și să urmeze cuvintele lui 
Isus. R.

- Ne rugăm ca cei care au murit în războaie și violențe de tot felul 
să primească viața veșnică prin numele lui Isus. R.

Tată atotputernic și bun, alături de Toma și noi îl aclamăm pe 
Isus ca fiind Domnul și Dumnezeul nostru. Dă-ne te rugăm harul 
de a putea continua în aceste timpuri pline de neliniști și de griji, 
punându-ne credința în Isus, care viețuiește și domnește în toți veci 
vecilor. Amin.



4 Luni, 25 aprilie 2022
Săptămâna a 2-a a Paștelui

SF. MARCU, ev.

Fraților preaiubiți, Sfântul evanghelist Marcu pe care îl 
sărbătorim astăzi, a scris prima dar și cea mai scurtă evanghelie, 
pentru ca prin ea oameni să poată ajunge la credința în Isus Cristos, 
Fiul lui Dumnezeu. Să spunem împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm ca papa Francisc să conducă Biserica ca adevărat 
slujitor al lui Isus Cristos, cu credință, speranță și iubire. R.

- Ne rugăm ca cuvântul lui Dumnezeu să fie o hrană constantă 
pentru creștini, prin care să fie mai apropiați în prietenie cu Isus 
Cristos. R.

- Ne rugăm ca cei care sunt misionari în Biserică să lucreze 
împreună printr-un duh bun de susținere și încurajare reciprocă. 
R.

- Ne rugăm ca Biserica să își ducă la împlinire misiunea de 
proclamare a veștii cele bune în lume prin caritate, în speranță și 
respectarea drepturilor și a demnității fiecărei persoane umane. 
R.

- Ne rugăm și pentru toți cei care îl cinstesc pe sfântul Marcu ca 
patron al lor, ca ei să de-a mărturie de credința lor cu onestitate. 
R.

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

Veșnice Dumnezeule, astăzi când ne aflăm în sărbătoarea sfântului 
evanghelist Marcu îți aducem cântările de laudă care numai ție ți se 
cuvine. Dă-ne te rugăm harul curajului de a da mărturie în lume de 
cuvântul tău divin. 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, 26 aprilie 2022
Săptămâna a 2-a a Paștelui

Sf. Anaclet, pp.

Fraților preaiubiți, noi toți cei care am fost renăscuți în Cristos 
prin apele dătătoare de viață ale botezului suntem astăzi părtași la 
această masă Euharistică a Domnului. Să spunem împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm ca comunitatea noastră parohială să trăiască în spiritul 
primei comunități creștine din Ierusalim, și să fie unită în 
învățăturile apostolilor, prietenie și frângerea pâinii. R.

- Ne rugăm ca călugări care au promis să aibă totul la comun să 
trăiască cu bucurie adevăratul spirit al sărăciei prin care să imite 
generozitatea și bucuria primilor creștini. R.

- Ne rugăm ca în timpul acestei pandemii, și noi să avem un duh de 
respect și generozitate față de toți ceilalți. R.

- Ne rugăm ca bunul Dumnezeu să audă strigătele poporului 
Ucrainian, pentru ca viitorul lor să nu mai fie compromis de Rusia 
prin acest război. R.

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

Doamne Dumnezeul nostru, umple casa Bisericii tale cu sfințenie, 
pentru ca noi să ne putem bucura în iubirea ta. Prin Cristos Domnul 
nostru. Amin



7Miercuri, 27 aprilie 2022
Săptămâna a 2-a a Paștelui

Sf. Zita, fc.

Fraților preaiubiți, cuvintele lui Isus din textul evangheliei de 
astăzi sunt de o mare consolare fiindcă ne asigură de faptul că el a 
venit nu pentru a condamna lumea ci pentru a o salva. Să spunem 
împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm ca Dumnezeu să salveze lumea de crizele prezente, 
de pandemia de covid, de războiul din Ucraina, de foametea din 
Africa și Afganistan. R.

- Ne rugăm ca cei care s-au îndepărtat de credința lor creștină, să 
redescopere frumusețea și bunătatea lui Cristos în acest timp al 
învierii sale. R.

- Ne rugăm ca cei cărora le e frică de Cristos sau sunt plin de scrupule 
în practicile lor religioase, să ajungă la cunoașterea că Isus nu îi 
condamnă ci îi îmbrățișează cu mântuire. R.

- Ne rugăm ca poporul Ucrainian să aibă parte de pacea mult dorită 
a lui Cristos înviat. R.

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

Părinte atotputernic și iubitor, eliberează-ne te rugăm de toate 
fricile și grijile și dă-ne bucuria și pacea cunoașterii că Fiul tău Isus 
este cu noi până la sfârșitul lumii. Prin Cristos Domnul nostru. Amin



8 Joi, 28 aprilie 2022
Săptămâna a 2-a a Paștelui

Ss. Petru Chanel, pr. m. *; Ludovic M. Grignion de 
Montfort, pr. *; Valeria, m.

Fraților preaiubiți, Isus a venit în lume pentru a da mărturie 
înaintea noastră de toate acele lucruri care sunt ale cerului dar mai 
ales ale lui Dumnezeu. Să spunem împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm pentru biserică și pentru toți membri ei, ca prin porunca 
iubirii lui Cristos cel viu, lumea să creadă în el ca Domn și 
Mântuitor. R.

- Ne rugăm pentru un nou respect față de adevăr în societatea 
noastră, ca onestitatea, dreptatea și milostivirea să modeleze 
politicile partidelor. R.

- Ne rugăm pentru săraci și vulnerabili, familiile cu boli și fără 
locuri de muncă, cei bolnavi și singuri. R.

- Ne rugăm și pentru toți cei care îl cinstesc pe sfântul Petru Chanel, 
ca ei să beneficieze prin mijlocirea lui de toate harurile de care au 
nevoie. R.

- Ne rugăm ca grija sfântului Ludovic M. Grignion de Montfort față 
de cei săraci să ne încurajeze să trăim și noi în același mod. R.

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

Dumnezeule atotputernic și bun, ajută-ne te rugăm să trăim după 
adevăr pentru ca noi să fim mereu în lumina Fiului tău, Isus Cristos, 
răstignit și înviat. Prin Cristos Domnul nostru. Amin



9Vineri, 29 aprilie 2022
Săptămâna a 2-a a Paștelui

SF. ECATERINA DIN SIENA, fc. înv., patroană 
a Europei

Fraților preaiubiți, în evanghelia de astăzi am văzut cum Isus a 
hrănit mulțimea de oameni care îl urma iar astăzi El ne hrănește pe 
toți cu Pâinea sa Euharistică. Să spunem împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm ca papa Francisc, care și-a dedicat întreaga viață lui Isus 
Cristos și spre binele tuturor oamenilor, să fie o voce profetică în 
lumea noastră haotică. R.

- Ne rugăm ca cei care, asemenea apostolilor, au fost arestați datorită 
credinței lor în Isus, să se poată bucura în continuare în credință, 
chiar și în fața adversităților, torturii și a persecuției. R.

- Ne rugăm ca creștini din lume, care s-au confruntat cu persecuții 
violente, agresiuni, batjocură și resentimente din cauza lui Isus, să 
cunoască că Isus înviat este cu ei. R.

- Ne rugăm ca sfânta Ecaterina de Siena să fie o adevărată inspirație 
pentru femeile din Biserică pentru a avea un adevărat duh de 
rugăciune și de modestie. R.

- Ne rugăm ca toți cei care se află sub patronajul sfintei Ecaterina de 
Siena să crească necontenit în iubirea față de Isus înviat. R.

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

Doamne Dumnezeul nostru, tu ești ajutorul nostru în orice timp. 
Dă-ne te rugăm harul de a vedea bunătatea ta în Ierusalimul ceresc 
acolo unde Mielul este adevărata lumină și sursă a păcii. Prin Cristos 
Domnul nostru. Amin



10 Sâmbătă, 30 aprilie 2022
Săptămâna a 2-a a Paștelui

Ss. Pius al V-lea, pp. *; Iosif Cottolengo, pr.; Sofia, fc. 
m.

Fraților preaiubiți, alegerea celor șapte diaconi de a-i asista pe 
apostoli ne arată grija pe care a avut-o prima comunitate creștină 
față de bunăstarea totală, trup și suflet, al fiecărui membru al 
Bisericii. Să spunem împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm ca parohia noastră să fie cunoscută prin modul în 
care fiecare membru al ei are grijă unul de celălalt, cu respect și 
bucurie. R.

- Ne rugăm ca creștini din Ierusalim și din Țara Sfântă, care au 
parte de greutăți atât de mari, să fie susținuți de membri Bisericii 
din întreaga lume pentru ca și ei să poată continua să trăiască în 
spiritul primilor creștini. R.

- Ne rugăm ca cei care sunt înspăimântați, care suferă de depresie 
și de alte boli, să își amintească mereu de cuvintele lui Isus Eu 
sunt. Nu vă temeți. R.

- Ne rugăm ca munca sfântului papă Pius al V-lea de reformă a vieții 
și a liturgiei Bisericii de după Conciliul din Trento, să de-a curaj 
papei Francisc în eforturile sale de implementare a reformelor 
Conciliului Vatican II. R.

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

Veșnice Dumnezeule, tu care iubești dreptatea și corectitudinea, 
și care umpli lumea cu iubirea ta. Ascultă strigătele săracilor tăi și 
fă ca toți cei bogați să acționeze cu dreptate în ajutorarea tuturor 
celor care au nevoie de generozitatea lor. Prim 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


