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5Duminică, 29 mai 2022
Săptămâna a 7-a a Paștelui

Ss. Paul al VI-lea, pp.; Maxim, ep.

Fraților preaiubiți, în marea rugăciune preoțească a lui Isus rostită 
la ultima sa cină, El s-a rugat pentru ca toți să fie una, ca astfel lumea 
să creadă că Tatăl l-a trimis. Să îi aducem și noi astăzi toate rugăciunile 
noastre, aceluiași Tată, în duhul unității spunând împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm pentru papa Francisc și pentru episcopul nostru Iosif, toți 
preoți și credincioși, ca toți să fim uniți ca o singură familie a lui 
Dumnezeu și să fim expresii vizibile ale Împărăției lui Dumnezeu 
pe pământ. R.

- Ne rugăm pentru pace, ca toate națiunile pământului să lucreze 
împreună pentru încheierea suferinței tuturor, mai ales a acelor zone 
sfâșiate de război. R.

- Ne rugăm pentru copii, ca locuința și școala lor să fie un loc de pace 
și bucurie pentru ca astfel ei să crească în iubirea față de Dumnezeu 
și față de aproapele. R.

- Ne rugăm ca în momentele noastre de slăbiciune să ne tragem tăria 
de la cunoașterea faptului că Isus e mereu cu noi. R.

- Ne rugăm și pentru toți cei bolnavi din comunitatea noastră, ca ei 
să aibă parte de experiența puterii vindecătoare a lui Dumnezeu. R.

- Ne rugăm și pentru cei dragi ai noștri care nu mai sunt printre noi, 
ca ei să fie una cu Dumnezeu la banchetul ceresc. R.

Dumnezeule atotputernic și bun, îți cerem cu îndurare să asculți 
toate aceste rugăciuni ale noastre. Dă-ne te rugăm harul ca să ne 
rugăm neîncetat așa cum Isus ne-a învățat. Prin Cristos Domnul 
nostru. Amin



6 Luni, 30 mai 2022
Săptămâna a 7-a a Paștelui

Ss. Ferdinand, rege; Ioana d’Arc, fc.

Fraților preaiubiți, astăzi suntem îndemnați mai mult ca niciodată 
să ne rugăm ca toți oameni, să descopere faptul că numai în Isus 
Cristos pot găsi adevărata pace. De aceea să spunem împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm ca cei care au parte de probleme în viețile lor, să fie 
curajoși, fiindcă Cristos a învins lumea. R.

- Ne rugăm ca ori de câte ori ne simțim singuri, să luăm aminte la 
cuvintele lui Isus, care ne-a spus astăzi că Tatăl este mereu cu noi. 
R.

- Ne rugăm ca toți creștini să înainteze tot mai mult spre unitatea 
creștină, spre reconcilierea dintre oameni, și spre grija față de cei 
săraci. R.

- Ne rugăm ca Duhul Sfânt, oferit nouă asemenea discipolilor din 
Efes, să trezească darul profeției în sfântul părinte papa Francisc 
și în toți episcopi. R.

- Ne rugăm pentru cei bolnavi care strigă acum atât de tare după 
ajutor și atenție, ca sub îndrumarea papei Francisc, toate națiunile 
pământului să lucreze necontenit spre vindecarea lor. R.

- Ne rugăm și pentru toți răposați noștri, ca Cristos prințul Păcii să 
îi primească cât mai repede pe pășunile Împărăției Cerurilor. R.

Dumnezeu atotputernic și sfânt, te rugăm necontenit să fii un 
adevărat Tată pentru cei orfani, un apărător pentru văduve, și un 
prieten pentru cei singuri, pentru ca toți împreună să poată preamări 
numele tău cel sfânt. Prin Cristos Domnul nostru. Amin



7

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.



8 Marți, 31 mai 2022
Vizita Sf. Fecioare Maria

Sf. Petronela, fc. m.

Fraților preaiubiți, caritatea Mariei față de Elisabeta și 
binecuvântarea pe care Cristos ne-născut a adus-o lui Ioan aduce 
o mare bucurie tuturor celor care cred. Cu aceiași bucurie plină de 
încredere să spunem și noi acum împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm ca odată cu finalul lunii mai, toți creștini să se alăture 
papei Francisc în rugăciunea adresată Mariei, pentru ca lumea să 
fie eliberată de pandemie dar mai ales de război. R.

- Ne rugăm ca asemenea Mariei să cântăm și noi laude lui Dumnezeu, 
dând mulțumire pentru toate binecuvântările primite. R.

- Ne rugăm ca, caritatea Mariei față de Elisabeta să ajute oameni să 
fie respectuoși față de generațiile ce vor veni. R.

- Ne rugăm ca milostivirea lui Dumnezeu să îmbrățișeze toți oameni, 
iertând păcatele și conducându-i pe calea adevărului și a dreptății. 
R.

- Ne rugăm ca toți răposați noștri să fie conduși de mama noastră 
cerească Maria, în lăcașurile veșnice. R.

Dumnezeule veșnic, tu ești mereu în mijlocul nostru, te rugăm 
să ne reînnoiești în iubirea ta. Ajută-ne să fim mereu recunoscători 
după cum a fost și Maria care a cântat laude ție. Prin Cristos Domnul 
nostru. Amin



9Miercuri, 1 iunie 2022
Săptămâna a 7-a a Paștelui

Sf. Iustin, filozof m. **

Fraților preaiubiți, la ultima sa cină Isus s-a rugat pentru discipoli 
săi cerând Tatălui său ceresc să îi apere de cursele celui rău. Urmând 
exemplu său cel sfânt să spunem și noi împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm ca fiecare dintre noi, cei botezați în Cristos, să fim mereu 
sinceri numelui Tatălui ceresc și să fim credincioși adevărului său. 
R.

- Ne rugăm ca bucuria lui Cristos să fie în inimile fiecărui creștin, în 
aceste fort comun de unitate vizibilă și deplină, care este și voința 
lui Cristos. R.

- Ne rugăm ca dialogul dintre creștini să fie construit pe tot ceea ce 
e în comun în credința noastră și să căutăm o înțelegere mai bună 
a ceea ce ne separă. R.

- Ne rugăm ca sfântul martirul Iustin, care a fost capabil să învețe 
înțelepciunea progresului cunoașterii umane prin filosofie și 
Scriptură ca și culme a Mântuirii în Cristos, să mijlocească pentru 
filosofii ce se află sub patronajul său. R.

- Ne rugăm ca creștini din lume să fie uniți în rugăciune cu Maria, 
Regina Păcii, pentru ca războiul din Ucraina să ajungă la un sfârșit. 
R.

- Ne rugăm ca toți credincioși noștri răposați să fie conduși cât mai 
repede în casa Tatălui veșnic. R.

Dumnezeule atotputernic, suntem conștienți de puterea ta care 
ne-a dat tuturor viață, și care l-a ridicat în glorie pe singurul tău Fiu, 
și ne-a binecuvântat cu credința în El. Te rugăm să ne unești și să ne 
faci sfinți după cum el însuși a dorit. Prin Cristos Domnul Nostru. 
Amin.



10 Miercuri, 1 iunie 2022
Săptămâna a 7-a a Paștelui

Sf. Iustin, filozof m. **
Pentru comemorare

Fraților preaiubiți, astăzi îl comemorăm pe sfântul martir Iustin 
care și-a folosit imensul său dar al intelectului și al rațiuni spre 
convertirea oamenilor la Cristos. Să spunem împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm ca sfântul martirul Iustin, care a fost capabil să învețe 
înțelepciunea progresului cunoașterii umane prin filosofie și 
Scriptură ca și culme a Mântuirii în Cristos, să mijlocească pentru 
filosofii ce se află sub patronajul său. R.

- Ne rugăm ca și noi să fim deschiși darurilor Duhului Sfânt, pentru 
ca să fim curajoși și clari în răspândirea și apărarea Evangheliei, 
asemenea sfântului Iustin. R.

- Ne rugăm ca credința sfântului martir Iustin, să ne de-a curaj în 
momentele noastre de persecuție și de suferință. R.

- Ne rugăm ca toți tineri noștri studenți, să urmeze exemplul 
sfântului martir Iustin spre folosirea darurilor pe care le-au primit 
spre convertirea celor din jur la Cristos. R.

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

Dumnezeule atotputernic și bun, prin mijlocirea sfântului martir 
Iustin te rugăm să asculți rugăciunile celor care strigă la tine și 
primește și ascultă toate aceste cereri ale noastre. Prin Cristos 
Domnul nostru. Amin



11Joi, 2 iunie 2022
Săptămâna a 7-a a Paștelui
Ss. Marcelin şi Petru, m. *

Fraților preaiubiți, în textul evangheliei de astăzi am văzut cum 
la ultima sa cină Isus s-a rugat pentru unitatea discipolilor săi. Să 
spunem și noi acum împreună cu Mântuitorul:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm ca slujirea papei Francisc să aibă susținerea fiecărei 
persoane care poartă numele lui Isus în inima lor. R.

- Ne rugăm pentru dialogul dintre creștini, ca el să aducă mult 
rod și să ducă cât mai repede la deplina comuniune care poate fi 
exprimată numai prin jertfa Euharistică la unica masă. R.

- Ne rugăm și pentru cei închiși din cauza credinței lor, ca asemenea 
lui Paul, cei cu autoritate să îi trateze cu dreptate. R.

- Ne rugăm ca noi să fim protectori lucrării lui Dumnezeu, ca parte 
esențială a vieții creștine. R.

- Ne rugăm ca curajul sfinților Marcelin și Petru, care au câștigat 
convertirea la Cristos a executorului lor, să continue să aducă celor 
care asistă și condamnă la pedeapsa capitală, valoarea și respectul 
vieții umane. R.

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

Doamne Dumnezeul nostru, ascultă aceste rugăciuni ale noastre 
rostite cu sinceritate și din toată inima, și te rugăm să ni le asculți 
așa cum numai tu știi mai bine. Prin Cristos Domnul Nostru. Amin



12 Vineri, 3 iunie 2022
Săptămâna a 7-a a Paștelui

Ss. Carol Lwanga şi îns., m. **

Fraților preaiubiți, astăzi Isus a întors tripla trădare a lui Petru, 
prin evocarea triplei mărturisii a iubirii sale față de El. Ne rugăm 
ca și credința noastră să poată fi exprimată prin iubire. Să spunem 
împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm ca papa Francisc, succesorul apostolului Petru, să îl 
iubească pe Isus Cristos din străfundul ființei sale, ca semn viu al 
unității tuturor creștinilor. R.

- Ne rugăm ca noi să fim deschiși la ceea ce dorește Dumnezeu de 
la viețile noastre, după cum a fost și sfântul Petru, care l-a urmat 
cu credință pe Isus, chiar și cu prețul răstignirii cu capul în jos. R.

- Ne rugăm ca creștini care sunt închiși pentru credința lor, să de-a 
mărturie de Isus cu același curaj de care a dat dovadă și apostolul 
Paul în fața regelui Agrippa și a soției sale Berenice, în Cesarea. R.

- Ne rugăm ca sfinți Carol Lwanga și însoțitori lui, să mijlocească 
pentru unitatea dintre catolici și anglicani, ca ea să fie mai mare 
prin împărtășirea faptelor de dreptate, milostivire și compasiune. 
R.

- Ne rugăm ca creștini din lume să fie uniți în rugăciune cu Maria, 
Regina Păcii, pentru ca războiul din Ucraina să ajungă la un sfârșit. 
R.

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

Doamne Dumnezeule, iubirea ta pentru noi și pentru lume e atât 
de puternică. Primește recunoștința și lauda noastră acum când ne 
pregătim să intrăm în misterul Euharistic. Prin Cristos Domnul 
Nostru. Amin



13Vineri, 3 iunie 2022
Săptămâna a 7-a a Paștelui

Ss. Carol Lwanga şi îns., m. **
Pentru comemorare

Fraților preaiubiți, comemorarea de astăzi a martirilor din 
Uganda, a acelor tineri și oameni adulți, între care au fost atât 
catolici cât și anglicani, este o zi de rugăciune spre reconciliere și 
unitate între ambele Bisericii. Să spunem împreună: 

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm ca sfinți Carol Lwanga și însoțitori lui, să mijlocească 
pentru unitatea dintre catolici și anglicani, ca ea să fie mai mare 
prin împărtășirea faptelor de dreptate, milostivire și compasiune. 
R.

- Ne rugăm ca dialogul dintre Arhiepiscopul de Canterbury și 
papa Francisc să îmbunătățească prietenia dintre ei pentru a fi un 
adevărat exemplu de cooperare sacră. R.

- Ne rugăm ca popoarele din Africa, să găsească în mărturia acestor 
martiri puterea de a învinge violențele, persecuțiile religioase și 
corupția, pentru ca să ajungă la pacea mult dorită. R.

- Ne rugăm ca curajul și credința tinerilor martiri din Uganda, să 
inspire tineretul Africa pentru a-i ajuta în modelarea unui viitor 
nou plin de speranță pentru toți. R.

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

Veșnice Dumnezeule, umple-ne te rugăm cu speranța că ne vei 
asculta toate aceste rugăciuni ale noastre, dar mai ales că ne vei 
întări credința în tine. Prin Cristos Domnul nostru. Amin



14 Sâmbătă, 4 iunie 2022
Săptămâna a 7-a a Paștelui
Sf. Francisc Caracciolo, pr.

Fraților preaiubiți, ne apropiem cu pași repezi de sfârșitul 
timpului Pascal și ne pregătim ca Duhul Sfânt să reînnoiască 
Biserica și lumea. De aceea să spunem cu încredere:

R. Ascultă-ne Doamne!

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

- Ne rugăm ca după cum Maria a fost în unire cu discipoli în 
așteptarea Duhului Sfânt, tot la fel să fie și cu noi în rugăciune în 
această pregătire a noastră a Rusaliilor de mâine. R.

- Ne rugăm ca noi să înțelegem că suntem legați unul de altul și 
de întreaga creație, spre mai marea glorie a lui Dumnezeu și spre 
sfințenia tuturor oamenilor. R.

- Ne rugăm ca creștini din lume să fie uniți în rugăciune cu Maria, 
Regina Păcii, pentru ca războiul din Ucraina să ajungă la un 
sfârșit. R.

- Ne rugăm și pentru credincioși noștri răposați, ca ei să fie primiți 
cât mai repede în odihna veșnică a paradisului. R.

Tată ceresc, tu urăști violența și iubești dreptatea. Reînnoiește în 
inimile noastre prezența și puterea Duhului Sfânt pentru ca să fim 
conduși pe căile tale. Prin Cristos Domnul Nostru. Amin
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