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3Duminică, 15 mai 2022
Săptămâna a 5-a a Paștelui

Sf. Isidor Plugarul

Fraților preaiubiți, în aceste zile pascale să aducem mulțumire 
pentru prezența Domnului înviat în mijlocul nostru, și să îl invităm 
să vină în viețile noastre pentru ca voința Tatălui să fie făcută și prin 
noi. Să spunem împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm ca noi să fim reîmprospătați în credința și curajul de a 
persevera în toate încercările și dificultățile vieții noastre. R.

- Ne rugăm și pentru cei care ne conduc ca ei să descopere voința lui 
Dumnezeu, iar prin rugăciunile noastre să putem forma o comunitate 
de iubire. R. 

- Ne rugăm ca noi să trăim chemarea noastră creștină într-un asemenea 
mod în care cei înfometați să fie hrăniți, cei fără casă să aibă parte 
de adăpost și ca toți să simtă că sunt acceptați. R.

- Ne rugăm ca porunca iubirii să ne inspire să trăim viața creștină fără 
frică și cu inimi deschise tuturor îndrumărilor Duhului Sfânt. R.

- Ne rugăm și pentru toți credincioși noștri răposați, ca prin puterea 
celui înviat să fie primiți în casa Regelui Veșnic. R.

Doamne Isuse, plini de admirație privim la misterul morții și 
învierii tale. Ne minunăm de profunzimea iubirii tale față de noi. Te 
rugăm ca toți oameni de pe pământ să primească vestea cea bună a 
evangheliei tale. Prin Cristos Domnul nostru. Amin.



4 Luni, 16 mai 2022
Săptămâna a 5-a a Paștelui

Fer. Vladimir Ghika, pr. m. **

Fraților preaiubiți, Isus ne invită astăzi să păstrăm cuvântul său 
din iubire față de el, cel care ne-a iubit atât de mult încât și-a dat 
viața pe cruce pentru noi, dar mai ales care ne iubește pentru toată 
veșnicia. Să spunem împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm ca fiecare dintre noi să iubească poruncile lui Cristos și 
să le trăiască într-un spirit de credință și încredere. R.

- Ne rugăm ca laudele oamenilor să nu ne distragă niciodată de la 
Dumnezeu, sursa a tot ceea ce e bun și nobil și sfânt. R.

- Ne rugăm ca angajamentul lui Paul și al lui Barnaba de a-l proclama 
pe Cristos să fie cu toți cei care astăzi sunt insultați și amenințați 
din cauza mărturiei față de Isus. R.

- Ne rugăm noi să fim tot mai receptivi la chemarea Papei Francisc 
de a ne ruga rozariul zi de zi pentru pacea din Ucraina. R.

- Ne rugăm ca începutul săptămânii Laudato Si, în care celebrăm 
documentul papei Francisc asupra creației și a mediului 
înconjurător, să unească oameni de bună voință pentru a munci 
împreună împotriva schimbărilor climatice. R.

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

Dumnezeule atotputernic și bun, binecuvântează te rugăm lumea 
noastră cu pacea care poate proveni numai din inima Domnului 
nostru Isus Cristos, înviat glorios din morți. Tu care viețuiești și 
domnești în toți veci vecilor. Amin



5Luni, 16 mai 2022
Săptămâna a 5-a a Paștelui

Fer. Vladimir Ghika, pr. m. **
Pentru comemorare

Fraților preaiubiți, Domnul nostru Isus Cristos a voit ca împărăția 
lui să se răspândească nu numai prin propovăduire, ci și prin sân-
gele martirilor. Să-1 rugăm prin mijlocirea fericitului Vladimir, 
preot martir, care, oferindu-i lui Dumnezeu jertfa de pe altar, a unit 
cu ea și jertfa vieții sale. Doamne Isuse, modelul și tăria martirilor:

- sfințește, întărește și ocrotește necontenit Biserica ta, ca ea să-i 
călăuzească pe toți oamenii spre împărăția ta veșnică.

R. Te rugăm, ascultă-ne!

- revarsă harul tău asupra Sfântului nostru Părinte papa N., asupra 
tu turor episcopilor și preoților, ca să poată călăuzi spre sfințenie 
popo rul care le-a fost încredințat de tine. R.

- binevoiește a priveghea cu grijă destinul poporului nostru, a-1 
călăuzi la fericire și pace, și a le dărui conducătorilor noștri 
înțelepciunea și bunătatea ta. R.

- dăruiește-ne nouă, care participăm la această sfântă Liturghie, 
harul de a fi, prin cuvânt și faptă, adevărați vestitori ai prezenței 
tale în această lume. R.

- luminează-i pe toți creștinii, ca să te recunoască și să te primească 
plini de iubire, asemenea fericitului Vladimir Ghika, în persoana 
fraților lor săraci, suferinzi și părăsiți. R.

- dă-ne harul ca, prin faptele noastre de fiecare zi, viața noastră să 
devină o jertfă plăcută în fața ta, după exemplul fericitului Vladi-
mir Ghika, preot martir. R.

- readu-i la viața harului pe cei morți sufletește și călăuzește-i la fe-
ricirea veșnică pe toți răposații noștri. R.

Dumnezeule, tăria celor care se încred în tine, ajută-ne să îndurăm 
cu răbdare toate suferințele și încercările, din dra goste față de tine, 
pentru ca, la sfârșitul vieții, să primim cu nuna biruinței alături de 
sfinții tăi. 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.



7Marți, 17 mai 2022
Săptămâna a 5-a a Paștelui

Sf. Pascal Baylon, călug.; Fer. Ioan Scheffler, ep. 
m.

Fraților preaiubiți, binecuvântarea păcii lui Cristos e atât de 
necesară în această lume a noastră care are atât de mare nevoie de 
ea. De aceea să spunem împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm ca papa Francisc să poată să conducă Biserica ca 
adevărat slujitor al lui Isus Cristos, proclamând mesajul său de 
pace tuturor popoarelor. R.

- Ne rugăm ca cei a căror inimi sunt tulburate sau speriate să poată 
să cunoască că pacea fără de sfârșit e un dar al lui Isus înviat. R.

- Ne rugăm ca asemenea lui Isus Cristos, și noi să facem tot ceea ce 
dorește Tatăl ceresc de la noi. R.

- Ne rugăm ca în această săptămână Laudato Si, noi să apreciem 
mai mult darul creației, să îi protejăm frumusețea din grădinile 
noastre și să le facem rodnice prin legume și fructe. R.

- Ne rugăm ca toți credincioșii noștri răposați să aibă parte de pacea 
fără de sfârșit din casa Tatălui veșnic. R.

Dumnezeule veșnic, îți aducem cinste și preamărire pentru că ni 
l-ai trimis pe Fiul tău între noi, pe Cuvântul Viu, care ne-a condus în 
adevăr acum și în toți veci vecilor. Amin



8 Miercuri, 18 mai 2022
Săptămâna a 5-a a Paștelui

Sf. Ioan I, pp. m. *.

Fraților preaiubiți, Isus ne-a atras spre sine însuși asemenea 
mlădițelor de viță pentru ca noi să putem fi părtași de viața sa 
dumnezeiască. Să spunem împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm ca fiecare creștin, mlădița lui Cristos adevărata viță, să 
crească în viața sa, pentru ca fiecare să poată da dovadă de dreptate 
și milostivire unul față de celălalt. R.

- Ne rugăm ca să ne încredem în cuvintele lui Isus și să cunoaștem 
că fiecare rugăciune pe care o oferim în credință va fi ascultată 
conform voinței lui Dumnezeu. R.

- Ne rugăm ca noi să învățăm să nu fim risipitori cu resursele 
pământului și să fim atenți la reciclare pe cât de mult posibil, 
acum când comemorăm săptămâna Laudato Si la invitația papei 
Francisc. R.

- Ne rugăm ca papa Ioan I, care a fost primul papă care la alegerea sa 
din secolul 6 și-a ales un alt nume, să fie un semn de curaj pentru 
toți cei care sunt prinși între facțiuni puternice opuse. R.

- Ne rugăm și pentru credincioși noștri răposați, ca să aibă parte de 
bucuria fără de sfârșit în Împărăția cerurilor. R.

Dumnezeule atotputernic, ascultă toate aceste rugăciuni ale 
noastre și oferă lumii în care trăim adevărata pace ce poate proveni 
numai de la Tine. Prin Cristos Domnul Nostru. Amin



9Joi, 19 mai 2022
Săptămâna a 5-a a Paștelui

Sf. Celestin al V-lea, pp.

Fraților preaiubiți, Isus ne-a învățat astăzi sensul adevăratei 
iubirii. Cu inimi pline de iubire să venim și noi acum în fața sa 
rugându-l să ne împlinească toate aceste cereri ale noastre spunând 
împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm ca noi să primim iubirea lui Dumnezeu la această masă 
euharistică și să rămânem mereu în acea iubire. R.

- Ne rugăm pentru duhul bucuriei între creștini, pentru ca ei să 
devină semne vii ale speranței într-o lume atât de frântă și fragilă. 
R.

- Ne rugăm pentru cei cu autoritate în Biserică, ca ei să conducă în 
spiritul apostolilor, și să nu facă viață grea inutil pentru cei care îl 
caută pe Dumnezeu. R.

- Ne rugăm ca pacea mult dorită să ajungă cât mai repede în Ucraina 
iar refugiați să se întoarcă sănătoși la casele lor. R.

- Ne rugăm în această săptămână Laudato Si, pentru cei care își 
oferă timpul pentru ca mediul nostru înconjurător să rămână cât 
mai curat și protejat. R.

- Ne rugăm și pentru toți credincioși noștri răposați, ca Tatăl ceresc 
să îi primească cât mai repede în casa sa veșnică. R.

Doamne Dumnezeul nostru, ne unim acum glasurile în cor pentru 
a te preamări pe tine, pentru a binecuvânta numele tău cel sfânt, și 
pentru a răspândi gloria ta la toate popoarele. Prin Cristos Domnul 
Nostru. Amin.



10 Vineri, 20 mai 2022
Săptămâna a 5-a a Paștelui

Ss. Bernardin din Siena, pr. *; Lidia, ucenica sf. 
Paul

Fraților preaiubiți, Isus ne-a încredințat în textul evangheliei de 
astăzi, acea poruncă pe care el a dat-o Bisericii sale la prima masă 
Euharistică: să vă iubiţi unii pe alţii aşa cum v-am iubit eu! Să spunem 
împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm pentru papa Francisc, episcopi, preoți și diaconii Bisericii 
ca ei să nu împovăreze creștini cu ceea ce nu este necesar, ci să 
susțină fiecare membru al Bisericii în purtarea cât mai ușoară a 
jugului lui Cristos, încrezători fiind în milostivirea lui Dumnezeu. 
R.

- Ne rugăm pentru un duh cât mai bun între toți creștini, pentru ca ei 
să poată da o autentică mărturie a poruncii iubirii lui Cristos, mai 
ales în timpul acestei pandemii de Covid 19. R.

- Ne rugăm ca cei care sunt înspăimântați de Dumnezeu să ajungă la 
cunoașterea că, prin Isus, toți oameni au fost chemați la prietenie 
cu Dumnezeu. R.

- Ne rugăm pentru autoritățile civile, ca ei să de-a dovadă de un 
adevărat spirit plin de grijă față de cei care trăiesc în această țară, 
dar și pentru a lucra necontenit la ușurarea anxietății, fricii și 
sărăciei. R.

- Ne rugăm ca devoțiunea pe care sfântul Bernardin din Siena a 
avut-o față de numele sfânt al lui Isus să ne inspire ca mereu să 
cinstim Numele Sfânt și să ținem piept celor care aduc blasfemii 
lui Isus. R.

- Ne rugăm și pentru toți credincioși noștri răposați, ca și ei să se 
bucure de odihna veșnică din ceruri datorită marii iubirii față de 
Dumnezeu și aproapele de care au dat dovadă cât timp au fost pe 
pământ. R.

Doamne Dumnezeul nostru, îți înălțăm laude din toate popoarele 
pământului și îți aducem mulțumiri pentru toate binecuvântările 
pe care ni le dai din prea marea ta bunătate. Prin Cristos Domnul 
Nostru. Amin



11Sâmbătă, 21 mai 2022
Săptămâna a 5-a a Paștelui

Ss. Cristofor Magallanes, pr. şi îns., m. *; Elena, mama 
împ. Constantin; Eugen de Mazenod, ep.

Fraților preaiubiți, cu toți știm că am fost aleși în Cristos și că 
acum ne bucurăm de faptul că suntem poporul său. Să spunem 
împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm ca noi să nu fim ademeniți de grijile și atracțiile acestei 
lumi, ci să ne păstrăm inimile centrate pe Împărăția lui Dumnezeu. 
R.

- Ne rugăm ca cei care sunt persecutați pentru credința lor, să fie tari 
în credință și vii în caritate pentru a putea avea parte de protecția 
divină. R.

- Ne rugăm ca vocile credincioșilor noștri și a celor din comunitățile 
bisericești, care caută ajutor spiritual, financiar și emoțional, să 
fie auzite de clerici în același spirit în care sfântul Paul a auzit 
strigătul oamenilor din Macedonia. R.

- Ne rugăm ca viața și moartea sfântului Cristofor Magallanes 
și a celor 24 de însoțitori martiri să câștige pentru poporul 
mexican, protecția de cartelele de droguri, libertatea de corupția 
politicienilor, și eliberarea de sărăcia cruntă a cetățenilor și a 
migraților. R.

- Ne rugăm și pentru toți misionari noștri, să transmită iubirea 
Tatălui ceresc la cât mai multe popoare. R.

- Ne rugăm și pentru toți răposați noștri, ca prin iubirea nemărginită 
a păstorului cel bun Isus Cristos, să aibă parte de fericirea fără de 
sfârșit. R.

Tată ceresc, dorim să îți slujim numai ție cu bucurie pentru 
ca astfel în inimile noastre să fie mereu iubirea, bucuria și pacea 
care sunt binecuvântările fiului tău Isus Cristos, care viețuiește și 
domnește în toți veci vecilor. Amin



Pr. Mihail-Andrei Iacob
www.paxvobis.ro


