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3Duminică, 8 mai 2022
Duminica Bunului Păstor

Ziua Mondială de Rugăciune pentru pocații la 
preoție și la viața consacrată

Fer. Ieremia Valahul, călug.; Sf. Victor, m.

Fraților preaiubiți, conștienți că Isus, păstorul cel bun, și-a dat 
propria viață spre binele poporului său, să ne rugăm ca și noi să fim 
conștienți de nevoile celor din jurul nostru și să ne folosim darurile în 
slujirea celorlalți. Să spunem împreună:

 R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm pentru poporul lui Dumnezeu din întreaga lume, pentru 
papa Francisc și pentru episcopul Iosif, ca iubirea și compasiunea 
lui Isus păstorul cel bun să le îndrume acțiunile. R.

- Ne rugăm pentru cei aflați în funcții de autoritate, ca ei să 
guverneze mereu cu înțelepciune și dreptate ținând cont și de cei 
mai vulnerabili din societatea noastră. R.

- Ne rugăm și pentru cei care sunt bolnavi, pentru suferinzi, fără 
adăpost sau cei care au diverse greutăți în viață, ca ei să găsească 
vindecare și alinare mai ales prin grija și iubirea pe care o primesc 
de la cei din jurul lor. R.

- Ne rugăm și pentru propria noastră comunitate, ca noi să proclamăm 
mereu iubirea lui Cristos în cuvânt și faptă. R.

- Ne rugăm pentru preoți și diaconi, precum și pentru cei care sunt 
gata să audă chemarea lui Isus după cum au făcut Paul și Barnaba. 
R.

- Ne rugăm și pentru toți cei care trăiesc viața consacrată, și pentru 
cei care doresc să își dedice viețile lui Isus, Păstorul cel bun. R.

- Ne rugăm și pentru toți cei care au murit, ca ei să fie făcuți părtași 
la bucuria învierii. R.

Milostive Dumnezeule, păstorul nostru cel bun, fă ca lumina feței 
tale și bunătatea inimii tale să se așeze peste membri comunității, 
familiei noastre și a tuturor celor cu care ne întâlnim. Fă ca cei pe 
care i-ai chemat la viața creștină, să creadă în Fiul tău și în puterea 
învierii sale. Prin Cristos Domnul nostru. Amin.



4 Luni, 9 mai 2022
Săptămâna a 4-a a Paștelui

Ss. Isaia, profet; Pahomie, pustnic

Fraților preaiubiți, continuăm și astăzi să reflectăm asupra 
lui Isus, păstorul nostru cel bun. De aceea aflați cu credință sub 
păstorirea lui plină de iubire și de grijă să spunem împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm ca cei care nu cred să ajungă să înțeleagă cine este Isus, 
pentru ca el să îi conducă înapoi în comunitatea Bisericii. R.

- Ne rugăm ca noi să ne bucurăm de natura universală a Bisericii și 
să primim cum se cuvine fiecare membru în parohia noastră fără 
vreo ezitare sau discriminare. R.

- Ne rugăm ca dieceza și ordinile religioase care slujesc aici, să fie 
binecuvântate cu vocații la preoție și la viața consacrată. R.

- Ne rugăm ca Bunul Păstor să țină cu gingășie în mâinile sale pe 
toți cei care suferă de Covid, să îi ducă pe cei care au murit prin 
poarta cea strâmtă, la un loc de liniște și pace. R.

- Ne rugăm ca toate nevoile deosebite ale parohiei, comunității și 
diecezei noastre adresate în spirit de fraternitate, pentru ca lucrând 
împreună să putem da mărturie de credința noastră în Isus. R.

Dumnezeule Tată Atotputernic, în toate încercările și dificultățile 
noastre te rugăm să privești spre cei care suferă acum și să îi 
îmbrățișezi cu iubirea ta. 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, 10 mai 2022
Săptămâna a 4-a a Paștelui

Sf. Ioan de Avila, pr. înv. *; Fer. Ivan Merz, laic

Fraților preaiubiți, continuăm și astăzi să reflectăm asupra lui Isus 
păstorul cel bun, sursa vieții veșnice. De aceea să spunem împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm ca în Biserică să existe un adevărat spirit misionar, 
pentru ca Isus să poată fi proclamat tuturor națiunilor pământului 
cu mare iubire. R.

- Ne rugăm ca toți cei care poartă numele de creștin să se roage și să 
lucreze spre unitatea Bisericii dorită de Isus, și să fie generoși în 
slujirea lor față de ceilalți în timpul acestei pandemii. R.

- Ne rugăm ca nimeni să nu fure din turma lui Cristos, Păstorul 
nostru cel Bun, pentru ca toți să putem fi părtași de viața veșnică 
promisă de Isus. R.

- Ne rugăm ca noi să fim fervenți în rugăciunile noastre pentru 
vocații la preoție, pentru ca Evanghelia să poată fi predicată și 
Euharistia să fie celebrată spre viața Bisericii. R.

- Ne rugăm ca energia și înțelepciunea sfântului Ioan de Avila, în 
predicarea cuvântului lui Dumnezeu, să îi inspire pe episcopi, 
preoți și diaconi în pregătirea cum se vine a propriilor lor predici. 
R.

- Ne rugăm ca toți credincioși noștri răposați să fie îndrumați spre 
casa Tatălui veșnic, de Isus Păstorul cel Bun. R.

Veșnice Dumnezeule, lumea și toți oameni ei îți aparțin ție. Te 
rugăm să umpli cu harul iubirii tale pe fiecare dintre noi și arată-ne 
fața milostivă a Fiului tău, Isus Cristos, care viețuiește și domnește 
în toți veci vecilor. Amin.



7Miercuri, 11 mai 2022
Săptămâna a 4-a a Paștelui

Sf. Mamert, ep.

Fraților preaiubiți, astăzi am văzut cum Isus ne spune că El este 
lumina lumii, de aceea să continuăm și noi să ne rugăm pentru 
Biserică, ca prin membri ei, lumina sfințeniei lui Cristos și a iubirii 
sale, să poată străluci mereu. Să spunem împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm ca întunericul lăcomiei și a violenței care seacă speranța 
din inimile atâtor oameni din lume, să fie risipită de lumina lui Isus 
Cristos. R.

- Ne rugăm ca toți români noștri care au plecat spre alte ținuturi ca 
misionari ai Evangheliei să fie încurajați de munca misionară de 
lui Paul și a lui Barnaba. R.

- Ne rugăm ca creștini din Cipru, acolo unde Paul și Barnaba 
au predicat Evanghelia, să își trăiască credința cu bucurie și 
angajament. R.

- Ne rugăm ca războiul din Ucraina să ajungă la un sfârșit, iar pacea 
mult dorită să se așterne din nou asupra Europei. R.

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

Dumnezeule Atotputernic și bun, primește recunoștința noastră 
fiindcă tu singur ești sfânt și bun, adevărata sursă a păcii și vieții. 
Prin Cristos Domnul Nostru. Amin



8 Joi, 12 mai 2022
Săptămâna a 4-a a Paștelui

Ss. Nereu şi Ahile, m. *; Pancraţiu, m. *

Fraților preaiubiți, astăzi Isus ne învață pe toți adevăratul spirit al 
slujirii. Înflăcărați de această învățătură a sa să spunem împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm pentru toți creștini, ca în mărturia pe care ei o dau pentru 
Cristos să nu îi domine pe ceilalți, ci mai degrabă să trăiască în 
umilință slujitorilor credincioși. R.

- Ne rugăm pentru toți cei de credință iudaică pe care Dumnezeu i-a 
legat de sine printr-o alianță sfântă, ca și ei să fie fideli singurului 
Dumnezeu, și să își iubească aproapele după cum li s-a poruncit. 
R.

- Ne rugăm pentru harul de al vedea pe Cristos prezent în cei săraci, 
nevoiași și bolnavi din lume, ca noi să avem curajul de a ușura 
suferința și singurătatea umană. R.

- Ne rugăm ca Duhul Sfânt să trezească în inimile celor tineri o 
dorință de a sluji Biserica ca preoți și persoane consacrate. R.

- Ne rugăm ca soldați martiri Nereus și Ahile, alături de Pancrațiu, 
să mijlocească pentru cei care sunt închiși pentru credința lor 
creștină și pentru poporul suferind al Ucrainei. R.

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

Doamne Dumnezeul nostru, te rugăm să permiți adevărului și 
iubirii tale să rămână cu noi mereu, pentru ca astfel să putem trăi 
viața noastră creștină pe deplin. Prin Cristos Domnul Nostru. Amin.



9Vineri, 13 mai 2022
Săptămâna a 4-a a Paștelui

Sf. Fecioară Maria de la Fatima *

Fraților preaiubiți, cuvintele lui Isus de la ultima sa cină, care fac 
parte din evanghelia noastră de astăzi, ne-au adus o consolare atât 
de mare multor creștini la sfintele Liturghii de înmormântare. De 
aceea să spunem împreună: 

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm ca cei care suferă după moartea unui membru al familiei, 
prieten sau coleg, să se încreadă cuvintelor lui Isus care a promis 
că se va întoarce și că ne va lua în casa Tatălui. R.

- Ne rugăm ca cei care sunt tulburați în suflet sau viață cu boli mintale 
și cu anxietăți asupra acestei pandemie de covid să găsească pacea 
și consolarea lui Cristos prin bunătatea familiei, prietenilor și a 
medicilor. R.

- Ne rugăm ca episcopi, preoți și diaconi să îl predice pe Cristos 
răstignit și înviat cu același entuziasm și curaj și claritate după 
cum făcuse și sfântul Paul în Antiohia. R.

- Ne rugăm ca rugăciunea de pace, făcută de preasfânta Fecioară 
Maria de la Fatima, să fie pe buzele creștinilor și a oamenilor 
de credință de astăzi, pentru ca războaiele din Ucraina, Yemen, 
Sudanul de sud și Siria, să ajungă la un sfârșit. R.

- Ne rugăm ca rugăciunile Fecioarei Maria să fie asemenea unei 
mantii care să îi acopere și să îi protejeze pe creștini care îndură 
persecuții pentru credința lor în Isus. R.

- Ne rugăm ca toți răposați noștri să fie primiți cât mai repede în 
casa părintelui nostru veșnic. R.

Doamne Dumnezeule, tu ai pus întreaga creație sub autoritatea 
Fiului tău Isus Cristos. Te rugăm să ne păstrezi fideli față de exemplul 
său de dreptate și milostivire. Tu care viețuiești și domnești în toți 
veci vecilor. Amin.



10 Sâmbătă, 14 mai 2022
Săptămâna a 4-a a Paștelui

SF. MATIA, ap.

Fraților preaiubiți, astăzi îl sărbătorim pe sfântul Matia, pentru 
care Duhul Sfânt a îndrumat Biserica primară în a-l alege ca apostol, 
în urma morții lui Iuda. Să spunem împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm ca mărturia sfântului apostol Matia, în predica și 
martiriul său, să fie o sursă de încurajare pentru creștini. R.

- Ne rugăm ca numele lui Matia, care tradus înseamnă Dar de la 
Dumnezeu, să fie un semn al faptului că toți cei botezați în numele 
Preasfintei Treimi au devenit un dar de la Dumnezeu pentru toți 
cei pe care îi vor întâlni în călătoria vieții lor. R. 

- Ne rugăm ca cei care discern vrednicia candidaților la preoților, 
diaconat și viața consacrată să facă asta prin îndrumarea Duhului 
Sfânt, rămânând sensibili la nevoile Bisericii. R.

- Ne rugăm ca noi să primim cuvântul lui Dumnezeu cu credință, să 
reflectăm asupra mesajului lui, și să găsim în el hrana pentru viața 
noastră creștină de zi cu zi. R.

- Ne rugăm ca Biserica să găsească noi moduri de susținere a 
comunităților creștine din acele locuri din lume care sunt private 
de Euharistie din cauza numărului mic de preoți. R.

- Ne rugăm ca toți credincioși noștri răposați să fie iertați de păcate 
și primiți în casa Regelui Veșnic. R.

Dumnezeule Tată, tu urăști violența și iubești dreptatea. 
Reînnoiește în inimile noastre prezența și puterea Duhului tău Sfânt 
pentru ca noi să putem fi conduși mereu pe căile ce duce la tine. 
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


