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5Duminică, 5 iunie 2022
Coborârea Sf. Duh (Rusaliile) 

Sf. Bonifaciu, ep. m.

Fraților preaiubiți, Dumnezeu e mereu activ în noi. Să îi cerem 
să ne ajute să ne încredem că prin Duhul Sfânt cel viu din noi, toate 
lucrurile să fie posibile. Să spunem împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm ca Biserica să promptă și îndrumată de Duhul Sfânt să 
continue să fie o Biserică a adevărului, slujirii și a iubirii. R.

- Ne rugăm pentru înțelepciunea de a crea spațiu în inimile, mințile 
și viețile noastre care să ne permită să fim plini de Duhul Sfânt. R.

- Ne rugăm ca darurile și roadele Duhului Sfânt să devină o adevărată 
sursă de putere și lumină în viețile noastre. R.

- Ne rugăm ca această sărbătoare a Rusaliilor să fie o ocazie de 
aprofundare a sensului nostru de sine și a Duhului ce caută să sufle 
prin noi. R.

- Ne rugăm și pentru cei bolnavi, singuri sau descurajați, ca ei să se 
întoarcă la Dumnezeu și să aibă parte de experiența puterii Duhului 
Sfânt. R.

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

Tată ceresc, tu ai revărsat Duhul tău cel Sfânt asupra membrilor 
Bisericii tale abia formată și adunată în rugăciune. Dă-ne te rugăm 
harul ca același Duh să ne de-a puterea necesară continuării acestei 
călătorii pământești. Prin Cristos Domnul nostru. Amin



6 Luni, 6 iunie 2022
Sf. Fecioară Maria, Maica Bisericii ** 

Sf. Norbert, ep. *
Pentru comemorare

Fraților preaiubiți, astăzi o sărbătorim pe sfânta Fecioară Maria 
ca Maică a Bisericii, titlu care își are originea în scrierile sfântului 
Ambroziu și care a fost promovat de papi încă din timpul sfântului 
papă Paul al VI-lea, la sfârșitul celui de-al doilea Conciliu din 
Vatican. Să spunem împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm ca Biserica din lume să cunoască mijlocirea Mariei, 
iar prin ascultarea Duhului, asemenea ei, să creștem și noi în 
sfințenie. R.

- Ne rugăm ca fiecare dintre noi să poarte în inimi caritatea Mariei, 
și după cum ea avut grijă de verișoara ei Elisabeta, tot la fel să 
avem și noi grijă de cei vulnerabili și nevoiași. R.

- Ne rugăm ca sfânta Fecioară Maria, Maica Bisericii și Regina 
Păcii să mijlocească la bunul Dumnezeu, pacea mult dorită în 
Ucraina. R.

- Ne rugăm ca Maria să privească cu compasiune la ținutul unde s-a 
născut ea, chinuit de violențe, și să mijlocească la Fiul ei pacea 
mult dorită dintre creștini, musulmani, iudei și celelalte credințe. 
R.

- Ne rugăm ca în unire cu Maria, ajutorul creștinilor, să ne rugăm 
pentru încetarea persecuțiilor religioase și a libertății creștinilor 
pentru a-și putea trăi credința fără frică. R.

- Ne rugăm ca prin mijlocirea preasfintei Mame, toți credincioși 
noștri răposați să fie conduși cât mai repede pe pășunile cerului. 
R.

Dumnezeule Veșnic, noi slujitori tăi te adorăm și te preamărim 
neîncetat și te rugăm nespus să acorzi binecuvântarea ta asupra 
poporului nostru pentru ca din diversitatea în care ne aflăm tu să 
ne unești cu integritate și cu o viață dreaptă. Prin Cristos Domnul 
Nostru. Amin



7Luni, 6 iunie 2022
Săptămâna a 10-a de peste an 

Sf. Fecioară Maria, Maica Bisericii **; Sf. Norbert, ep. *

Fraților preaiubiți, astăzi am început să citim din acea parte 
a evangheliei lui Matei care e cunoscută ca Predica de pe Munte. 
Astăzi Isus ne arată unde putem găsi adevăratele binecuvântări. Să 
spunem împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm ca fiecare dintre noi să fie sărac în duh pentru ca astfel 
să putem folosi cu înțelepciune și generozitate multele haruri ale 
lui Dumnezeu în slujba celorlalți. R.

- Ne rugăm ca în miniștri guvernului, parlamentari, și ceilalți 
slujitori publici să existe un duh al blândeții care să fie mereu plin 
de respect față de cetățeni. R.

- Ne rugăm ca cei cărora le sunt negate drepturile umane 
fundamentale să aibă parte de dreptate și milostivire. R.

- Ne rugăm ca Duhul Sfânt să ridice înfăptuitori de pace, pentru ca 
violența acestei lumii să facă loc armoniei dintre oameni. R.

- Ne rugăm ca cei care sunt persecutați pentru credința lor creștină 
să privească la Cristos ca la unica lor speranță și putere. R.

- Ne rugăm ca toți răposați noștri să fie primiți în casa Tatălui 
veșnic. R.

Dumnezeule atotputernic și veșnic, cerem acum cu inimi umile 
binecuvântarea ta fiindcă tu ești Tatăl a toată mângâierea. Primește 
viețile noastre alături de jertfa Fiului tău pentru ca noi să putem 
fi poporul tău acum și întotdeauna. Prin Cristos Domnul Nostru. 
Amin



8

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.



9Marți, 7 iunie 2022
Săptămâna a 10-a de peste an 

Sf. Robert, abate

Fraților preaiubiți, Cristos este adevărata lumină a lumii. Ne 
rugăm pentru fiecare creștin din lume, dar mai ales din parohia 
noastră, ca toți să fie o lumină a iubirii lui Cristos pentru ceilalți. Să 
spunem împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm ca Biserica să strălucească în această lume întunecată și 
violentă, ca lumină a sfințeniei, adevărului și milostivirii, pentru a 
aduce speranța tuturor oamenilor. R.

- Ne rugăm ca credința noastră să fie puternică asemenea sării, 
pentru a aduce gust în tot ceea ce facem și spune, acel gustul 
bucuriei și păcii. R.

- Ne rugăm ca în fața lipsei grâului și a costurilor lui tot mai mari, 
mai ales pe continentul African, din cauza războiului din Ucraina, 
celelalte națiuni ale lumii să ajute țările mai nevoiașe. R.

- Ne rugăm ca toți cei care au fost marcați cu sigiliul Duhului Sfânt, 
să poarte în inimile lor Duhul înțelepciunii și a adevărului. R.

- Ne rugăm ca eforturile de a oferi vaccinul de Covid în lume să 
continue cu o energie mai mare pentru ca protecția sa fie oferită 
tuturor. R.

- Ne rugăm ca credincioși noștri răposați să fie primiți cât mai 
repede în Împărăția Regelui Veșnic. R.

Dumnezeule Veșnic, dă-ne te rugăm harul să primim cuvântul tău 
cu inimi recunoscătoare pentru ca adevărul tău să se reflecte în tot 
ceea ce spune și în modul în care acționăm. Prin Cristos Domnul 
Nostru. Amin.



10 Miercuri, 8 iunie 2022
Săptămâna a 10-a de peste an 

Sf. Medard, ep.

Fraților preaiubiți, după cum bine știm din propria noastră 
experiență, legea poate fi folosită greșit și astfel să oprime oamenii. 
Pe de altă parte, legea bună poate elibera oameni și poate spori binele 
comun. Să spunem împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm ca legea lui Dumnezeu să fie explicată, iar legea Bisericii 
dezvoltată, pentru ca oameni să poată trăi în acea libertate care 
aparține copiilor lui Dumnezeu. R.

- Ne rugăm ca legea țării noastre să reflecte grija pentru binele 
comun și să protejeze dreptul fiecărei persoane. R.

- Ne rugăm ca doctori, asistentele și alți lucrători medicali să 
primească recunoștința, mulțumirea și respectul celor pe care ei îi 
îngrijesc. R.

- Ne rugăm ca lumea noastră să fie eliberată de violențele prezente, 
să primească libertate religioasă și să fie vindecată de orice rană a 
războiului. R.

- Ne rugăm ca toți răposați noștri, mai ales cei care au murit din 
cauza virusului de Covid sau de pe urma războaielor, să fie primiți 
cât mai repede în casa Tatălui Veșnic. R.

Doamne Dumnezeul nostru, dă-ne te rugăm credința profetului 
Ilie pentru ca încrederea noastră să fie mereu în tine iar cinstea și 
preamărirea față de numele tău sfânt să fie sincere. Prin Cristos 
Domnul Nostru. Amin



11Joi, 9 iunie 2022
Săptămâna a 10-a de peste an 

Sf. Efrem, diacon înv. *

Fraților preaiubiți, Isus ne-a chemat să ne tratăm unul pe altul cu 
respect din moment ce mânia nu face nimic altceva decât să destrame 
și să distrugă comunitățile. Să spunem împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm pentru papa Francisc și pentru eforturile sale de a aduce 
împăcarea tuturor creștinilor, pentru ca să existe o unitate adevărată 
și vizibilă între toți discipoli lui Cristos. R.

- Ne rugăm pentru cei care sunt dușmani unii cu alți, ca ei să își 
poată rezolva diferențele. R.

- Ne rugăm, asemenea profetului Ilie, pentru o distribuire cât mai 
bună a grâului și în acele locuri din lume în care seceta continuă să 
aducă greutăți, foame și sărăcie. R.

- Ne rugăm ca noi să ne împăcăm cu toți oameni, pentru ca astfel să 
putem aduce o jertfă sinceră a propriei persoane cu Cristos la acest 
altar. R.

- Ne rugăm ca prin mijlocirea sfântului diacon Efrem, lumea noastră 
să fie eliberată de violențele prezente, să primească libertate 
religioasă și să fie vindecată de orice rană a războiului. R.

- Ne rugăm ca toți răposați noștri, mai ales cei care au murit din 
cauza diferitelor dependențe, să primească iertarea de păcate și 
primiți în casa Tatălui milostiv. R.

Doamne Dumnezeul nostru, vocea ta mereu ne vorbește despre 
pace. Dă-ne te rugăm harul ca și noi să ne dedicăm viețile pentru 
a aduce pacea ta tuturor celor cu care ne întâlnim. Prin Cristos 
Domnul Nostru. Amin



12 Vineri, 10 iunie 2022
Săptămâna a 10-a de peste an 

Ff. Ioan Dominici, călug; Diana, fc.

Fraților preaiubiți, astăzi Isus ne învață despre curăția inimii 
pentru ca noi să putem fi mereu plini de respect față de demnitatea 
fiecărei femeii, bărbat sau copil. Să spunem împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm ca creștini să promoveze curăția inimii și a vieții într-un 
mod care să îmbunătățească demnitatea umană. R.

- Ne rugăm ca oameni, mai ales tineri, să fie eliberați de atracția 
filmelor și imaginilor indecente, care denigrează oameni și 
demnitatea lor. R.

- Ne rugăm ca Biserica și societatea să facă tot ce îi stă în putință 
pentru promovarea căsătoriei dar mai ales pentru susținerea lor în 
momentele lor grele. R.

- Ne rugăm ca noi să îl imităm pe profetul Ilie, și să găsim prezența 
lui Dumnezeu în tăcerea și meditarea sfântă. R.

- Ne rugăm ca pacea să vină în Ucraina, stabilitatea politică în 
Lebanon, eliberarea de foame în Yemen, și sfârșitul violențelor în 
Myanmar. R.

- Ne rugăm pentru toți membri Alcoolicilor Anonimi, care a fost 
fondată astăzi în 1935, ca ei să continue munca lor importantă de 
învingere a dependenței și să trăiască vieți pline de pace pentru ei 
și familiile lor. R.

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

Tată atotputernic și bun, fi alături de toți cei care suferă de pe 
urma diferitelor afecțiuni și anxietăți. Ascultă strigătele lor și dă-le 
harul binecuvântării tale. Prin Cristos Domnul nostru. Amin



13Sâmbătă, 11 iunie 2022
Ss. Barnaba, ap. **  

Ioan de Facundo, pr.; Fer. Iolanda, călug
Pentru comemorare

Fraților preaiubiți, astăzi celebrăm sărbătoarea sfântului 
Barnaba, unul din însoțitori sfântului apostol Paul, pe care Biserica 
primară l-a cinstit ca pe un apostol. Să spunem împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm pentru noi toți, cei botezați în Cristos să fie apostoli al 
evangheliei sale și să dăm mărturie față de adevărul și iubirea sa în 
viața de zi cu zi. R.

- Ne rugăm ca exemplul lui Barnaba și al lui Paul, care au lucrat 
împreună spre răspândirea evangheliei, să ajute Biserica de astăzi 
în dezvoltarea unei slujiri de colaborare între episcopi, cler și 
credincioși laici. R.

- Ne rugăm ca națiunea divizată a Ciprului, care îl cinstește pe 
sfântul Barnaba ca patron, să fie cât mai repede unită pentru ca să 
existe din nou armonia și respectul între toți cetățeni. R.

- Ne rugăm ca noi să ducem în toate casele în care vom intra astăzi, 
pacea lui Cristos și să o împărtășim cu ceilalți prin blândețe și 
bunătate. R.

- Ne rugăm ca toți credincioși noștri răposați să fie primiți în casa 
Regelui veșnic. R.

Doamne Dumnezeule, iubirea ta îmbrățișează întreaga ta creație 
iar mântuirea ta este pentru fiecare persoană. Fă te rugăm ca mesajul 
Fiului tău, Isus Cristos, să fie auzit pretutindeni, și să aducă pacea și 
speranța tuturor națiunilor. Prin Cristos Domnul nostru. Amin



14 Sâmbătă, 11 iunie 2022
Săptămâna a 10-a de peste an

Ss. Barnaba, ap. **; Ioan de Facundo, pr.; Fer. 
Iolanda, călug

Fraților preaiubiți, Isus ne-a chemat să vorbim mereu cu 
integritate pentru ca astfel să nu existe nici o minciună sau falsitate 
în ceea ce spunem. Cu inimi sincere să spunem acum împreună:

R. Ascult-ne Doamne!

- Ne rugăm ca în tot ceea ce spunem, Da-ul nostru să fie Da, iar Nu-
ul nostru să fie Nu. R.

- Ne rugăm ca în politică, afaceri, industrie și educație să existe o 
mai mare iubire și respect față de adevăr. R.

- Ne rugăm ca mass-media să aibă un respect mai mare față de 
Dumnezeu și față de sfințenia numelui lui Isus. R.

- Ne rugăm ca în fața lipsei grâului și a costurilor lui tot mai mari, 
mai ales pe continentul African, din cauza războiului din Ucraina, 
celelalte națiuni mai înstărite ale lumii să ajute țările mai nevoiașe. 
R.

- Ne rugăm ca exemplul lui Barnaba și al lui Paul, care au lucrat 
împreună spre răspândirea evangheliei, să ajute Biserica de astăzi 
în dezvoltarea unei slujiri de colaborare între episcopi, cler și 
credincioși laici. R.

- Ne rugăm ca toți răposați noștri, să aibă parte de odihna cea 
veșnică. R.

Dumnezeule Tată și Rege veșnic, tu ești moștenirea noastră. Dă-ne 
te rugăm harul pe care îl căutăm, acela de a ne găsi refugiul în tine și 
dorința de a avea pace ta. Prin Cristos Domnul Nostru. Amin





Pr. Mihail-Andrei Iacob
www.paxvobis.ro


