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3Duminică, 12 iunie 2022
Preasfânta Treime

Sf. Gaspar, pr.

Fraților preaiubiți, astăzi suntem invitați ca prin rugăciunile 
noastre să creștem în simțul nostru față de Dumnezeu și să ajungem 
la realizarea semnificației Preasfintei Treimi din viața noastră de zi 
cu zi. Să spunem împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm ca papa Francisc, să conducă Biserica spre acea pace 
și armonie care își are baza, nu în efortul uman ci în unitatea și 
iubirea divină a Preasfintei Treimi. R.

- Ne rugăm ca Biserica să fie înrădăcinată în această iubire a 
preasfintei Treimi și să împărtășească tuturor această iubire. R.

- Ne rugăm ca Dumnezeu să ne ajute să ne aprofundăm relația cu 
familia, prieteni, și unii cu alți. R.

- Ne rugăm și pentru harul de a ne încrede în harul iubirii lui 
Dumnezeu ce s-a revărsat în inimile noastre și generozitatea de a 
știi că această iubire trebuie împărtășită cu ceilalți. R.

- Ne rugăm pentru cei care suferă și ca noi să devenim oameni ai 
perseverenței și ai speranței. R.

- Ne rugăm și pentru cei dragi ai noștri care nu mai sunt printre noi, 
ca bunul Dumnezeu să le dea alinare și pace. R.

Doamne Dumnezeul nostru, tu care ești atât de milostiv și iubitor 
cu noi, te rugăm cca viețile noastre să reflecte unitatea preasfintei 
Treimi, mai ales când dorim să ne slujim unul pe altul în ceea ce 
spunem și facem. Prin Cristos Domnul nostru. Amin



4 Luni, 13 iunie 2022
Săptămâna a 11-a de peste an
Sf. Anton de Padova, pr. înv. **

Fraților preaiubiți, îndemnul lui Isus de a-i oferi celui viclean nici 
o rezistență în ceea ce vrea este unul destul de actual și astăzi și cere 
ca noi să fim complet deschiși harului și milostivirii sale. Să spunem 
împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm ca cei care caută răzbunare din cauza răului ce li s-a 
făcut, să primească harul de a ierta și de ai încrede pe ceilalți 
dreptății și milostivirii lui Cristos. R.

- Ne rugăm ca noi să avem acea integritate personală prin care să 
ne rugăm lucruri bune pentru ceilalți și să nu dorim răul nici unei 
persoane. R.

- Ne rugăm ca noi să învățăm de la Isus cum să fim cu adevărat 
generoși față de ceilalți, fără a căuta recompense personale, ci de 
a ne bucura de iubirea sa. R.

- Ne rugăm ca noi să învățăm de la Isus cum să fim cu adevărat 
generoși față de ceilalți, căutând nu recompensa personală ci 
bucuria în iubirea sa. R.

- Ne rugăm ca oameni să răspundă cu generozitate nevoilor celor 
bolnavi, exprimându-ne mai des recunoștința pentru cei care 
lucrează cu ei. R.

- Ne rugăm și pentru toți răposați noștri, ca Dumnezeu Tatăl să fie 
generos în iertare față de ei și să îi primească cât mai repede în 
casa sa veșnică. R.

Doamne Dumnezeule, ascultă rugăciunile celor care strigă după 
ajutor din mizeria lor. Ai milă de ei și dă-le viață și libertate. Prin 
Cristos Domnul Nostru. Amin
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________________________________________________________________________________________________________

Devoțiune în cinstea fericitului Ieremia Valahul

Fericite Ieremia, tu ești un grăitor exemplu de rugăciune; prin ea ai 
obținut de la Dumnezeu toate cele trebuincioase în viață; în ea ți-ai găsit 
refugiul în momentele grele, ea te-a înălțat deasupra slăbiciunii omenești 
și ți-a dat speranța că vei primi în cer răsplată pentru toată munca și 
jertfele oferite lui Dumnezeu. Ajută-ne și pe noi, fericite Ieremia, să 
gustăm farmecul rugăciunii făcută cu credință. Maestru al rugăciunii, 
mijlocește pentru noi la Dumnezeu și la Maica preasfântă a lui Isus, 
pentru ca nevrednicia noastră să nu ne lipsească de roadele rugăciunii. 
Nu permite ca în clipele de părăsire să renunțăm la rugăciune, ci să dăm 
dovadă de încredere nestrămutată în bunătatea lui Dumnezeu. Amin

V. Roagă-te pentru noi, fericite Ieremia.
R. Ca să ne facem vrednici de făgăduințele lui Cristos.

Să ne rugăm:
Dumnezeule, Părinte îndurător, care l-ai înzestrat pe fericitul Ieremia 

cu darul de a-l imita pe Fiul tău în slujirea și totala dăruire de sine 
pentru frații săi, ajută-ne, te rugăm, ca prin exemplul și mijlocirea lui, să 
conlucrăm la opera de mântuire a tuturor oamenilor, mergând pe calea 
indicată de sfânta evanghelie, adică a umilinței și a carității. Prin Cristos, 
Domnul nostru. Amin.

Tatăl nostru..., 

Marți, 14 iunie 2022
Săptămâna a 11-a de peste an

Ss. Valeriu şi Rufin, m.; Elizeu, profet

La începutul sfintei Liturghii:
Ne rugăm sfântului Anton pentru toți cei care s-au încredințat 

grijii, ocrotirii și ajutorului său în timpul acestor 13 Marți:

*citirea intențiilor din agenda în gând și intonare cu voce tare:

Tatăl Nostru..., Bucură-te Marie..., Slavă Tatălui...,

Rugăciunea credincioșilor

Fraților preaiubiți, Dumnezeu l-a ales pe sfântul Anton pentru ca 



6să 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.

Rugăciune în cinstea Sfântului Anton de Padova

Minunate sfinte Antoane, slăvit prin minunile pe care le-ai săvârșit 
și care ai avut fericirea de a-l ține în brațe pe Domnul nostru sub chip 
de prunc, dobândește-mi de la bunătatea lui harul pe care-l doresc din 
adâncul inimii. Tu, care ai fost atât de milostiv față de sărmanii păcătoși, 
nu te uita la nevredniciile mele, ci la slava lui Dumnezeu, care va fi din nou 
preamărit prin tine, și la mântuirea sufletului meu, împlinindu-mi ruga pe 
care o fac cu atâta încredere. În semn de mulțumire îți făgăduiesc că voi 
duce o viață potrivită cu învățăturile evangheliei și închinată ajutorării 
săracilor, pe care atât de mult i-ai iubit. Binecuvântează hotărârea mea și 
dobândește-mi harul să fiu credincios până la moarte. Amin.

Tatăl nostru....
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Ne rugăm sfântului Anton de Padova pentru:
Pentru pace și bună înțelegere în familii: te rugăm ascultă-ne.
Pentru îndepărtarea celor care strică pacea din familii: te rugăm 

ascultă-ne.
Pentru căsătorii cu viitor fericit, de pace și bună înțelegere: te rugăm 

ascultă-ne.
Pentru îndepărtarea vrăjmașilor și paza de rele: te rugăm ascultă-ne.
Pentru ajutor, ocrotire și reușită în serviciu: te rugăm ascultă-ne.
Pentru spor, ajutor la învățătură și reușită la examene: te rugăm 

ascultă-ne.
Pentru îndepărtarea nenorocirilor și paza de rele: te rugăm ascultă-ne.
Pentru ca cei plecați din sânul familiei să fie ocrotiți, să-și păstreze 

credința și să se întoarcă sănătoși la casele lor: te rugăm ascultă-ne.
Pentru răbdarea și ușurarea celor bătrâni sau suferinzi: te rugăm 

ascultă-ne.
Pentru vindecarea celor bolnavi: te rugăm ascultă-ne. 
Pentru găsirea lucrurilor pierdute și înapoierea celor furate: te rugăm 

ascultă-ne.
Pentru pace și bună înțelegere în comunitate, în țară și în întreaga 

lume: te rugăm ascultă-ne.
Pentru îndeplinirea gândurilor și realizarea dorințelor tuturor 

cinstitorilor tăi: te rugăm ascultă-ne.

V. Roagă-te pentru noi Sfinte Antoane de Padova, 
R. Ca să ne facem vrednici de făgăduințele lui Cristos.

Să ne rugăm:
Dumnezeule, fă ca puternica rugăciune a sfântului Anton, mărturisitorul 

tău, să aducă bucurie tuturor credincioșilor, dobândindu-le harurile cerute 
pentru binele lor sufletesc și trupesc. Prin Cristos, Domnul nostru. Amin.

Miercuri, 15 iunie 2022
Săptămâna a 11-a de peste an

Ss. Amos, profet; Abraham, călug.

Fraților preaiubiți, textul evangheliei de astăzi a fost același pe 
care l-am ascultat și în Miercurea Cenușii și care ne cheamă la 
rugăciune, pocăință și caritate cu ajutorul cărora să ne modelăm  

________________________________________________________________________________________________________



8     viața de zi cu zi ca și creștini. Să spunem împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm ca creștini să fie generoși în fapte bune, nu spre gloria 
lor proprie ci spre cinstea Tatălui Ceresc. R.

- Ne rugăm ca rugăciunea noastră să fie sincer oferită la această 
masă Euharistică cât și în locurile noastre secrete de rugăciune. R.

- Ne rugăm ca noi să învățăm să fim disciplinați în ceea ce mâncăm 
și bem pentru ca să nu lăsăm aceste lucruri să ne controleze viețile. 
R.

- Ne rugăm ca noi să fim recunoscători pentru harurile lui Dumnezeu, 
pentru ca să putem aduce roade de fapte bune. R.

- Ne rugăm ca cei care lucrează departe de familiile lor, să nu fie 
exploatați ci să lucreze în condiții de siguranță. R.

- Ne rugăm ca toți răposați noștri să aibă parte de odihna veșnică a 
cerului. R.

Atotputernice Dumnezeule, tu ești o adevărată lumină pentru cei 
aflați încă în întuneric, dar mai ales cel care arăți calea dreptății 
tuturor celor care caută adevărul și bunătatea ta. Dă-ne te rugăm 
puterea de a rămâne mereu pe calea ce duce la tine. Prin Cristos 
Domnul Nostru. Amin

Joi, 16 iunie 2022
† Trupul și Sângele Domnului

Ss. Benone, ep.; Iudita, văduvă, m.

Fraților preaiubiți, ca popor reînnoit prin jertfa lui Isus de pe 
cruce, să ne rugăm acum lui Dumnezeu Tatăl nostru ca El să ne 
asculte toate rugăciunile pe care le facem acum în numele lui Isus, 
Fiul său. Să spunem împreună:

________________________________________________________________________________________________________



9R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm pentru Biserică, ca toți creștini să realizeze că ei sunt 
membri ai Trupului lui Cristos. R.

- Ne rugăm pentru conducători popoarelor, ca ei să medieze pacea în 
locul sacrificării de vieți inutile în interesul puterii. R.

- Ne rugăm pentru această comunitate, ca împărtășirea aceleiași 
pâini Euharistice să ne transforme într-o adevărată comunitate 
de iubire în care cei care sunt singuri să găsească alinare iar cei 
pierduți îndrumare. R.

- Ne rugăm pentru cei care sunt bolnavi sau suferinzi în minte ori 
trup, ca ei să aibă parte de experiența puterii vindecătoare a lui Isus 
în Euharistie. R.

- Ne rugăm pentru vocații la preoție și la viața consacrată, ca cei 
care aud chemarea să răspundă cu promptitudine Duhului Sfânt. 
R.

- Ne rugăm pentru cei care au murit, ca uniți cu Dumnezeu în 
Euharistie în această viață să se facă acum părtași la plinătatea 
gloriei preasfintei Treimi. R.

Doamne Dumnezeul nostru, facem acum toate aceste rugăciuni 
ale noastre cu încredere, știind că tu ești mereu fidel promisiunilor 
tale. Prin Cristos Domnul nostru. Amin.

Vineri, 17 iunie 2022
Săptămâna a 11-a de peste an
Ss. Nicandru şi Marcian, m.

Fraților preaiubiți, acum când luăm parte la această masă 
Euharistică împreună, să ne rugăm ca să putem aprecia cum se 
cuvine această jertfă și sacrament ca pe o mare comoară a iubirii lui 
Dumnezeu. Să spunem împreună:

________________________________________________________________________________________________________
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R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm ca cei a căror vieți se învârt în jurul bunurilor materiale 
să ajungă la înțelegerea că aceste lucruri sunt trecătoare și că 
Dumnezeu dorește ca noi să avem comori spirituale în ceruri. R.

- Ne rugăm ca inimile noastre să fie centrate mereu pe adevărata 
comoară a iubirii, dreptății și milostivirii lui Dumnezeu, dată nouă 
prin Isus. R.

- Ne rugăm ca creștini să radieze prin faptele și cuvintele lor cu 
lumina lui Cristos care este adevărul și compasiunea. R.

- Ne rugăm ca protecția ce i-a fost oferită lui Iehoiada în Templu și 
ungerea sa ca rege, să ne miște spre rugăciune pentru cei închiși 
din cauza adevărului, pentru ca dreptatea să fie din nou restaurată. 
R.

- Ne rugăm ca noi să ne gândim cu atenție la sursa hranei noastre, și 
la cum este ea transportată, produsă și preparată, pentru ca risipa 
să fie diminuată. R.

- Ne rugăm și pentru toți răposați noștri, ca Isus, Păstorul cel bun să 
îi conducă pe pășunile cerului. R.

Dumnezeu Tată ceresc, privește te rugăm la toți cei care suferă de 
rana războiului și a sărăciei, în boli și disperare și binecuvântează-i 
cu speranță prin iubirea lui Cristos, Domnul nostru, în toți veci 
vecilor. Amin

Sâmbătă, 18 iunie 2022
Săptămâna a 11-a de peste an

Ss. Marcu şi Marcelian, m.

Fraților preaiubiți, Isus ne-a învățat importanța încrederii 
în providența lui Dumnezeu și că Dumnezeu are grijă de noi 
întotdeauna și că nu ar trebui să ne lăsăm copleșiți de griji inutile. 

________________________________________________________________________________________________________



11Să spunem împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm ca creștini să fie un exemplu pentru ceilalți de încredere 
în providența lui Dumnezeu. R. 

- Ne rugăm ca cei care sunt preocupați de modă și frumusețe să 
ajungă la înțelegerea faptului că adevărata valoare a unei persoane 
se găsește în integritatea minții și inimii lor și nu în ceea ce poartă 
sau cum arată. R.

- Ne rugăm ca cei care se complac în mâncare și băutură și cei care 
sunt risipitori să ajungă să accepte că noi toți avem o responsabilitate 
de a hrăni și de a împărtăși pâinea noastră. R.

- Ne rugăm ca toate violențele și răul din lume să fie eliminat spre 
siguranța și restaurarea demnității umane a tuturor victimelor lor. 
R.

-  Ne rugăm ca lideri națiunilor care oprimă, închid, torturează și 
își ucid opozanți, după cum a făcut regina Atalia, să se căiască de 
crimele lor și să renunțe la putere pentru ca astfel să construiască o 
nouă cale pentru dreptate. R.

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

Dumnezeule Tatăl nostru, ajută-ne te rugăm să vedem și să gustăm 
bunătatea ta. Ca în toate încercările noastre să căutăm refugiu în 
tine. Prin Cristos Domnul Nostru. Amin



Pr. Mihail-Andrei Iacob
www.paxvobis.ro


