
Rugăciunea Credincioșilor

Saptamana a 6-a a Paștelui

www.paxvobis.ro



Cuprins
Saptămâna a 6-a a Paștelui................................................................1

Duminica a 6-a a Paștelui.............................................................3

Luni din săptămâna a 6-a a Paștelui................................................4

Marţi - Sfântul Anton de Padova....................................................5

Marți din săptămâna a 6-a a Paștelui..............................................6

Miercuri din săptămâna a 6-a a Paștelui..........................................7

Joi din săptămâna a 6-a a Paștelui..................................................8

Vineri din săptămâna a 6-a a Paștelui.............................................9

Sâmbătă din săptămâna a 6-a a Paștelui.........................................10



3Duminică, 22 mai 2022
Săptămâna a 6-a a Paștelui

Ss. Rita din Cascia, călug.; Emil, m.

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

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm ca, după cum apostoli au căutat îndrumarea Duhului 
Sfânt în dificultățile și problemele lor, tot la fel să ne întoarcem și 
noi la el. R.

- Ne rugăm ca meditarea asupra milostivirii lui Dumnezeu să ne 
conducă la o mai bună înțelegere a nevoilor celor de lângă noi. R.

- Ne rugăm ca noi să avem parte de experiența iubirii și păcii lui 
Cristos. R.

- Ne rugăm pentru pacea în zonele afectate de război, ca ei să își 
poată reconstrui casele, comunitățile și viețile. R.

- Ne rugăm și pentru misionari care au murit în slujba lui Dumnezeu, 
ca ei să fie recompensați cu bucuria vederii feței sale. R.

Isuse, suntem plini de recunoștință față de misterul morții și învierii 
tale. Ne bucurăm nespus de profunzimea iubirii tale față de noi. Fă ca 
toți oameni să primească vestea cea bună a evangheliei tale. Ca popor 
al tău, te rugăm să ne dai harul de a trăi în bucuria învierii. Prin 
Cristos Domnul nostru. Amin



4 Luni, 23 mai 2022
Săptămâna a 6-a a Paștelui

Sf. Dezideriu, ep. m.

Fraților preaiubiți, ne rugăm ca Duhul Sfânt să ne de-a 
înțelepciunea și curajul de a da mărturie de Isus Cristos în viața 
noastră de zi cu zi. Să spunem împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm ca în mințile și inimile tuturor creștinilor să existe o 
iubire profundă față de adevăr. R.

- Ne rugăm ca adevărul să fie găsit în Biserică, politică, afaceri, 
industrie și în toate asociațiile și organizațiile, pentru ca dreptatea 
să poată prevala în toate circumstanțele. R.

- Ne rugăm ca acei creștini care se înfruntă cu greutăți, din cauza 
mărturiei pe care o dau față de Cristos, să fie susținuți de Duhul 
Sfânt. R.

- Ne rugăm ca credința și devoțiunea puternică a Lidiei, să fie o sursă 
de inspirație și încurajare pentru toate femeile parohiei noastre. 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 fie primiți în casa 
Tatălui veșnic. R.

Dumnezeu atotputernic și veșnic, ne bucurăm de harurile pe care 
ni le dai și îți mulțumim pentru mântuirea pe care am primit-o, prin 
Isus Cristos, Fiul tău, care viețuiește și domnește în toți veci vecilor. 
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, 24 mai 2022
Săptămâna a 6-a a Paștelui

Sf. Fecioară Maria, Ajutorul Creştinilor; Ss. 
Donaţian şi Rogaţian, m.

Fraților preaiubiți, promisiunea lui Isus că îl va trimite pe Duhul 
său cel sfânt, continuă să aline Biserica și astăzi, când trăim într-o 
lume atât de fragilă și de zbuciumată. Să spunem împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm ca Biserica să asculte cu grijă adevărul învățăturilor lui 
Cristos, și să îl proclame cu iubire și încredere. R.

- Ne rugăm ca Duhul Sfânt să îi ajute pe toți oameni de bună voință 
să recunoască păcatul, pentru ca astfel să facă alegeri față de tot 
ceea ce este bun și nobil. R.

- Ne rugăm ca Duhul Sfânt, să ne ajute să fim încrezători în judecata 
milostivă a lui Dumnezeu. R.

- Ne rugăm ca cei care sunt responsabili de siguranța și bunăstarea 
celor din închisori și a tinerilor din centrele de detenție din lume 
să își poată facă datoria cu respect și dreptate, mai ales în timpul 
acestei pandemii. R.

- Ne rugăm ca în această lună mai în care o căutăm pe Maria, 
vindecătoarea bolnavilor să fim mai fervenți în rugăciune, pentru 
a învinge cât ma repede puterea distructivă a pandemiei. R.

- Ne rugăm ca Isus păstorul cel bun și iubitor, să îi conducă în 
Împărăția Tatălui veșnic pe toți credincioși noștri răposați. R.

Dumnezeule veșnic, dă-ne te rugăm harul ca iubirea lui Isus să ne 
susțină mereu, și să ne de-a harul de a rămâne fermi pe drumul ce 
duce spre tine. Prin Cristos Domnul nostru. Amin



7Miercuri, 25 mai 2022
Săptămâna a 6-a a Paștelui

Ss. Beda Venerabilul, pr. înv. *; Grigore al VII-lea, pp. 
*; Maria Magdalena de’Pazzi, fc. *

Fraților preaiubiți, astăzi suntem plini de admirație față de 
abilitățile sfântului Paul de învățător, care era capabil să se folosească 
de experiența oamenilor pentru ai conduce la cunoașterea lui Isus. 
Să spunem împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm ca noi să rămânem în unire cu întreaga Biserică în 
timpul acestei luni mai în care ne rugăm pentru eliberarea de răul 
războiului și a pandemii. R.

- Ne rugăm ca cei care împărtășesc credința cu copii și adolescenții, 
să fie sensibili culturii lor și să le arate fața lui Isus prin integritatea 
vieții și înțelepciunea cuvintelor lor. R.

- Ne rugăm ca preoți să se apropie de oameni cu iubire pastorală, 
și să îi ajute să caute unde e Dumnezeu în viețile lor, mai ales 
acolo unde oameni doar pot să se adune în număr limitat la masa 
Euharistică. R.

- Ne rugăm ca Duhul adevărului să fie alături de toți politicienii 
pentru ca ei să fie adevărați slujitori, și să lucreze mereu spre bine 
tuturor, mai ales a celor împovărați, stresați sau plini de frică. R.

- Ne rugăm ca sfântul Beda Venerabilul, pe care îl comemorăm 
astăzi, să inspire toți creștini la construirea Bisericii în credință și 
caritate. R.

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

Dumnezeule Veșnic, cerul și pământul sunt pline de gloria ta. 
Primește cinstea, preamărirea și recunoștința noastră acum când ne 
punem încrederea în tine că ne vei asculta toate aceste rugăciuni ale 
noastre. Prin Cristos Domnul nostru. Amin



8 Joi, 26 mai 2022
† Înălțarea Domnului

Sf. Filip Neri, pr.

Fraților preaiubiți, astăzi celebrăm întoarcerea lui Isus la Tatăl 
său ceresc și al nostru. Să ne deschidem acum inimile și sufletele în 
fața împlinirii promisiunii sale de a ni-l trimite pe Duhul Sfânt. Să 
spunem împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm pentru duhul reînnoirii comunității noastre parohiale, 
ca Duhul Sfânt să binecuvânteze eforturile noastre de a crește în 
pace și iubire. R.

- Ne rugăm și pentru vocații, ca tineri să descopere frumusețea 
jertfei de sine față de iubirea lui Isus și bucuria care vine cu ea. R.

- Ne rugăm pentru cei care se simt copleșiți de griji și de povara 
vieții, ca ei să se întoarcă la Domnul pentru inspirație și încurajare. 
R.

- Ne rugăm ca noi să primim harul de a redescoperi darul împăcării 
și al păcii. R.

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

- Ne rugăm ca tuturor credincioșilor noștri răposați să li se deschidă 
porțile cerului.  R.

Doamne Dumnezeul nostru, suntem plini de recunoștință față de 
iubirea ta infinită față de noi. Dă-ne te rugăm harul să primim cu 
bucurie vestea cea bună a fiului tău și să dăm mărturie de ea tuturor 
celor cu care ne întâlnim. Prin Cristos Domnul nostru. Amin



9Vineri, 27 mai 2022
Săptămâna a 6-a a Paștelui

Sf. Augustin din Canterbury, ep. *

Fraților preaiubiți, în textul evangheliei de astăzi am văzut cum 
Isus ne-a spus că bucuria voastră nimeni nu o va lua de la voi. Cu 
inimi pline de bucurie să venim în fața sa spunând împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm ca prin predica și învățătura Bisericii și prin tot ceea ce 
ea suferă, toți oameni să ajungă la recunoașterea lui Cristos, ca 
Domn și Mântuitor. R.

- Ne rugăm și pentru autoritățile civile, ca ei să de-a dovadă de 
compasiunea creștină față de cei săraci și marginalizați. R.

- Ne rugăm pentru toate familiile creștine, ca milostivirea, curăția, 
și pacea lui Isus să domnească în inimile și în casele lor. R.

- Ne rugăm și pentru cei bolnavi, suferinzi, cei închiși și fără locuri 
de muncă, cei cu dependențe și îndurerați de moartea cuiva drag, 
ca Duhul mângâierii să le aline suferințele. R.

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

Doamne Dumnezeul nostru, tu știi că viața noastră de acum este 
supusă suferinței și nevoilor. Ascultă te rugăm rugăciunile celor care 
strigă la tine și primește toate cererile celor care cred în tine. Prin 
Cristos Domnul nostru. Amin



10 Sâmbătă 28 mai 2022
Săptămâna a 6-a a Paștelui

Sf. Gherman, ep.

Fraților preaiubiți, Isus ne-a spus în evanghelia de astăzi că tot 
ceea ce vom cere în numele lui cel sfânt, Tatăl ne va da. Încrezători 
în această promisiune a sa, să aducem și noi acum toate cererile 
noastre în fața sa spunând împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm ca preasfânta Euharistie să fie mereu o adevărată sursă 
a vieții noastre creștine. R.

- Ne rugăm ca bunul și milostivul Dumnezeu să aibă mereu grijă de 
familiile parohiei noastre. R.

- Ne rugăm ca toți oameni din lume să respecte rolul familiei în 
viața societății și să se găsească moduri de susținere a familiei. 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 rugăciunea unită a întregii Bisericii din această lună, 
în fața războiului și a pandemiei, să fie întărită de promisiunea lui 
Isus, orice veți cere de la Tatăl în numele meu, vă va da. R.

Dumnezeule Tată ceresc, ne unim vocile într-un singur cor în 
rugăciune și îți cerem să ne acorzi toate aceste cereri ale noastre. 
Prin Cristos Domnul Nostru. Amin
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