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5Duminică, 19 iunie 2022
Săptămâna a 12-a de peste an

Ss. Romuald, abate; Iuliana Falconieri, fc.

Fraților preaiubiți, astăzi ne bucurăm nespus de mult în iubirea 
lui Cristos, Mântuitorul nostru preaiubit. Cu inimi pline de bucurie 
să venim la Dumnezeu, Tatăl nostru ceresc în rugăciune spunând 
împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm pentru Biserica construită pe temelia lui Petru și a 
apostolilor. Ca Duhul să fie trimis asupra papei Francisc și episcopilor 
pentru ca ei să inspire în ceilalți focul iubirii lui Dumnezeu. R.

- Ne rugăm pentru noi înșine, pentru societate și pentru tineri, ca noi 
toți să învățăm să ne bazăm viețile nu pe competiție ci pe simpatia 
față de nevoile celorlalți. R.

- Ne rugăm ca noi să reflectăm și să răspundem chemării de a folosi 
drumurile cu grijă. R.

- Ne rugăm pentru toți cei care lucrează în curți de judecată sau 
închisori, ca munca lor să ajute spre binele comun, iar Dumnezeu 
să ajute victimele crimelor și violențelor de pretutindeni. R.

- Ne rugăm pentru toți cei care muncesc pentru prevenirea cruzimii 
asupra animalelor. Ca ei să primească harul aprecierii creației lui 
Dumnezeu. R.

- Ne rugăm ca Domnul să ofere viața veșnică tuturor celor care au 
murit de curând și să le acorde răposaților noștri un loc în ceruri. R.

Dumnezeule atotputernic și milostiv, pentru a fi discipoli tăi, va 
trebui să luăm crucea de fiecare zi și să o purtăm. Ne rugăm pentru 
curajul și puterea de a împlini, această misiune. Prin Cristos Domnul 
nostru. Amin



6 Luni, 20 iunie 2022
Săptămâna a 12-a de peste an
Fer. Margareta Ball, văduvă, m.

Fraților preaiubiți, Isus ne-a chemat astăzi să fim oameni cu 
integritate, și să nu găsim ori căutăm greșeli în ceilalți în timp ce le 
ignorăm pe ale noastre. Să spunem împreună: 

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm ca noi să privim cu onestitatea în propriile noastre inimi 
și la modul nostru de viață precum și la acele locuri ce trebuie 
schimbate ca astfel să primi harul lui Cristos de a ne schimba. R.

- Ne rugăm ca cei care îi judecă repede pe ceilalți să învețe să se 
abțină de la un astfel de comportament abuziv. R.

- Ne rugăm ca cei care au părăsit calea Domnului, și au creat noi 
zeii în forma banilor, bunurilor, plăcerilor și a puterii, să ascult de 
profeți și de Isus și să reîntoarcă la adevărata credință. R.

- Ne rugăm ca cei care au devenit refugiați din cauza războiului, 
violențelor sau sărăciei să primească susținere și să fie capabili să 
se stabilească în locuri sigure. R.

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

Tată ceresc, te rugăm cu inimi înflăcărate să răspunzi la toate 
rugăciunile noastre, să ne ajuți cu mâna ta puternică și să ne alini în 
toată durerea noastră. 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.



8 Marți, 21 iunie 2022
Săptămâna a 12-a de peste an
Sf. Alois de Gonzaga, călug. **

Fraților preaiubiți, regula de aur care poate fi găsită și în alte 
credințe e și cea pe care Isus ne-o învață astăzi:  tot ce vreți ca 
oamenii să facă pentru voi, faceți și voi pentru ei. De aceea să spunem 
împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm ca printre toți oameni să crească un respect reciproc 
pentru ca astfel ei să se trateze unul pe altul cu dreptate și 
milostivire egală. R. 

- Ne rugăm ca fiecare religie și credință să îi ajute pe discipoli lor să 
trăiască cu integritate, pentru ca astfel compasiunea și bunătatea 
să învingă prejudiciul și intoleranța. R.

- Ne rugăm ca Dumnezeu să protejeze oameni din Țara Sfântă, 
evrei, musulmani și creștini, după cum Dumnezeu prin profeți cu 
mult timp în urmă. R.

- Ne rugăm ca noi să îi primim cum se cuvine pe toți refugiați și 
emigranți care doresc să se stabilească în țara noastră, pentru ca ei 
să își construiască o nouă casă cu încredere și pace. R.

- Ne rugăm ca sfântul Alois de Gonzaga să fie un exemplu de 
integritate, sfințenie și iubire pentru toți tineri Bisericii noastre. R.

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

Dumnezeule veșnic, vrednic de laudă și preamărire, te rugăm 
cu inimi înflăcărate și supuse voinței tale, să ne asculți toate aceste 
rugăciuni ale noastre. Prin Cristos Domnul Nostru. Amin



9Marți, 21 iunie 2022
Sf. Alois de Gonzaga, călug. **

Pentru comemorare

Fraților preaiubiți, astăzi celebrăm comemorarea patronului 
tineretului, a sfântului Alois de Gonzaga. Să îl rugăm astăzi să 
mijlocească la bunul Dumnezeu pentru toți tineri parohiei noastre. 
Să spunem împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm ca toți creștini să se reangajeze în rugăciune ferventă 
pentru a crește astfel în iubire și sfințenie. R.

- Ne rugăm ca noi să postim tot mai des față de cele ale acestei lumi, 
pentru a putea căuta și aprecia mai mult cele ale lui Dumnezeu. R.

- Ne rugăm ca Biserica să se angajeze tot mai mult în fapte de 
caritate pentru a se îngriji mai mult de nevoile celor săraci. R.

- Ne rugăm ca prin mijlocirea sfântului Alois de Gonzaga, tineri să 
fie binecuvântați cu o credință adevărată, și cu vocație la preoție și 
la viața consacrată. R.

- Ne rugăm pentru toate nevoile celor bolnavi și suferinzi, fără 
adăpost, victimele războiului și a dezastrelor naturale și spre 
consolarea familiilor. R.

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

Dumnezeule atotputernic și bun, fă te rugăm ca oameni să se 
întoarcă spre tine din toată inima lor, pentru ca astfel tot ceea ce 
vor cere în rugăciune să și primească prin nespusa ta îndurare. Prin 
Cristos Domnul nostru. Amin



10 Miercuri, 22 iunie 2022
Săptămâna a 12-a de peste an

Ss. Paulin de Nola, ep. *; Ioan Fisher, ep., şi Thomas 
Morus, m. *; Niceta de Remesiana, ep.

Fraților preaiubiți, Isus ne-a chemat astăzi să aducem roade bune, 
acele roade ale duhului și ale inimii care durează veșnic. Să spunem 
împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm ca roadele Duhului Sfânt să se reverse din belșug în viața 
creștinilor pentru ca prin ele, ei să poată da mărturie de Cristos. R.

- Ne rugăm ca darul prudenței să îi ajute pe creștini să discearnă între 
profeți falși și cei adevărați, astfel încât să nu se lase influențați 
de orice noutate religioasă ci să caute adevărul cuvântului lui 
Dumnezeu. R.

- Ne rugăm ca creștini să păstreze poruncile și decretele legii lui 
Dumnezeu din toată inima și sufletul lor, după cum a promis și 
regele în timpul preotului Hilkiah. R.

- Ne rugăm ca integritatea sfântului Thomas More și a sfântului Ioan 
Fisher, care au apărat sfințenia căsătoriei în fața regelui Henric al 
VIII-lea, să mijlocească pentru toate familiile comunității noastre. 
R.

- Ne rugăm ca sfântul Thomas More să fie un model de sfințenie și 
de devotament, pentru toate familiile creștine. R.

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

Doamne Dumnezeul nostru, îndrumă-ne te rugăm pe calea 
poruncilor tale și ajută-ne să ne găsim plăcerea în ele, pentru ca 
astfel ele să fie un adevărat ghid în călătoria noastră de credință. 
Prin Cristos Domnul Nostru. Amin



11Joi, 23 iunie 2022
† Naşterea Sf. Ioan Botezătorul

Sf. Iosif Cafasso, pr.
Pentru sărbătoare

Fraților preaiubiți, acum când celebrăm sărbătoarea nașterii 
sfântului Ioan Botezătorul, să aducem cinste și preamărire lui Isus 
Cristos prin care Ioan a fost sfințit. Să spunem împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm ca bucuria nașterii lui Ioan să răsune în întreaga Biserică 
de astăzi ca har al bucuriei creștine pentru toți cei care se apropie 
de Isus. R.

- Ne rugăm pentru toți copii zămisliți, ca ei să fie înconjurați de 
iubire și să li se respecte dreptul la viață. R.

- Ne rugăm pentru femeile învârstă ce așteaptă un copil și pentru toți 
cei cu alte probleme de sănătate, ca ei să primească asistența de 
care au nevoie în acest timp. R.

- Ne rugăm pentru pace, prin mijlocirea sfântului Ioan Botezătorul, 
în Orientul Mijlociu, în Ucraina, dar mai ales în Țara Sfântă. R.

- Ne rugăm ca noi toți să ne lăsăm inspirați de dedicarea pe care 
sfântul Ioan a avut-o față de verișorul său Isus. R.

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

Doamne Dumnezeul nostru, tu ne-ai unit minunat în pântecul 
mamei noastre. Îți mulțumim pentru binecuvântarea de a fi, și ne 
rugăm să avem mereu respect și cinste față de viața care ne-a fost 
oferită, și care a devenit minunată prin botez. Prin Cristos Domnul 
Nostru. Amin



12 Joi, 23 iunie 2022
Săptămâna a 12-a de peste an

Sf. Iosif Cafasso, pr.

Fraților preaiubiți, Isus în textul evangheliei de astăzi ne-a 
urgentat să facem ca cuvântul său de adevăr să stea mereu la baza 
vieților noastre. Să spunem împreună:

R: Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm pentru fiecare dintre noi, ca noi să iubim adevărul, 
pentru ca astfel să ne construim comunitățile pe credința noastră 
comună în Cristos Isus. R.

- Ne rugăm pentru cei a căror credință e testată de furtuna indiferenței 
care îi înconjoară pentru ca astfel și ei să îl găsească pe Isus. R.

- Ne rugăm ca cei care iau parte la Întâlnirea Mondială a Familiilor 
din Roma să crească în conștientizarea uimitoarei mâini misterioase 
a lui Dumnezeu din viețile lor. R.

- Ne rugăm ca cei care ne conduc să facă tot ce le stă în putință față 
de refugiați sosiți în țara noastră. R.

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

Doamne Dumnezeu nostru, revarsă imensa ta milostivire și 
asupra celor care trăiesc în timpuri de neliniști și necazuri pentru 
ca speranța și pacea să fie mereu în inima și în viața lor. Prin Cristos 
Domnul nostru. Amin



13Vineri, 24 iunie 2022
Săptămâna a 12-a de peste an
Preasfânta Inimă A Lui Isus.

Fraților preaiubiți, leprosul din evanghelia de astăzi, și-a pus 
propria viață în mâinile lui Isus cu o mare încredere și credință, 
motiv pentru care a și primit harul vindecării. Să spunem împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm pentru noi toți, ca să avem aceiași încredere în Dumnezeu, 
după cum a avut și omul din evanghelie, și să umblăm fără frică. 
R.

- Ne rugăm pentru bolnavii din spitale și din casele de îngrijire, ca 
vindecarea lui Cristos să le ofere răbdare, încredere, speranță și 
pace. R.

- Ne rugăm pentru poporul evreu, legat de Dumnezeu printr-o alianță 
sfântă, ca ei să fie fideli Lui în tot ceea ce fac, și ca înțelepciunea să 
fie oferită noului guvern Israelit. R.

- Ne rugăm pentru oameni din toate națiunile, ca ei să fie eliberați 
de terorism și să li se redea drepturile pentru ca astfel să poată trăi 
în pace. R.

- Ne rugăm și pentru toți cei care trăiesc pe mare, mai ales echipajele 
vapoarelor. R.

- Ne rugăm și pentru toți răposați noștri, ca ei să fie iertați de păcate 
și primiți în casa Regelui Veșnic. R.

Doamne Dumnezeul nostru, te rugăm să ne binecuvântezi din 
sfântul tău Sion în toate zilele vieții noastre și să ne asculți toate 
aceste rugăciuni ale noastre făcute cu umilință. Prin Cristos Domnul 
Nostru. Amin



14 Vineri, 24 iunie 2022
Preasfânta Inimă A Lui Isus.

Pentru sărbătoare

Fraților preaiubiți, Preasfânta Inimă a lui Isus, care s-a deschis 
pentru noi pe cruce, este o sursă de viață și iubire pentru întreaga 
omenire. Să spunem împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm pentru întreaga Biserică, ca fiecare membru, conștient 
de iubirea lui Cristos pentru ei, să radieze iubirea sa celor din jur 
spre binele întregii omeniri. R.

- Ne rugăm pentru papa Francisc, episcopul Iosif și toți episcopi, 
preoți și diaconi, ca prin milostivirea lui Isus Cristos, inimile lor 
să fie conforme cu a lui. R.

- Ne rugăm pentru cei care s-au dedicat și care fac novena Inimii 
preasfinte a lui Isus, ca ei să primească harurile și ajutorul de care 
au nevoie în a da mărturie de iubirea lui Cristos. R.

- Ne rugăm pentru cei persecutați pentru credința lor în Isus, ca ei să 
găsească în iubirea sa alinare și curaj. R.

- Ne rugăm ca iubirea Inimii lui Isus să câștige pacea pentru toate 
națiunile sfâșiate de război, terorism și violențe. R.

- Ne rugăm ca toți răposați noștri, mai ales cei care au avut o 
devoțiune deosebită pentru inima lui Isus, să fie primiți cât mai 
repede în casa Tatălui Ceresc. R.

Doamne Dumnezeul nostru, tu ai făcut ca inima Fiului tău Isus 
Cristos să fie un adevărat izvor de sfințenie, milostivire și pace. Dă-
ne te rugăm harul ca noi să ne bucurăm mereu de iubirea sa. Prin 
Cristos Domnul Nostru. Amin



15Sâmbătă, 25 iunie 2022
Săptămâna a 12-a de peste an

Sf. Wilhelm, abate

Fraților preaiubiți, Isus, în evanghelia de astăzi, a înălțat viziunea 
poporului în a vedea că toată popoarele vor fi adunate sub o singură 
împărăție cea a lui Dumnezeu. Să spunem împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm ca Biserica să fie ferită de egocentrism și mulțumire 
de sine, astfel încât cu viziunea lui Cristos, ea să dorească să îi 
îmbrățișeze pe toți oameni cu iubirea Sa printr-un duh de slujire. 
R.

- Ne rugăm ca acum când ne pregătim pentru sfânta Împărtășanie, 
să avem aceiași umilință ca a centurionului în momentul în care 
s-a apropiat de Isus. R.

- Ne rugăm ca cei care devin părinți la vârste înaintat să fie 
recunoscători pentru darul primit și să îl înconjoare cu iubirea lor. 
R.

- Ne rugăm ca în sărbătoarea Inimii Neprihănite a Mariei, noi să 
avem o credință mai mare față de adevărul după care a trăit și 
Maria: iubirea lui Cristos care ne copleșește. R.

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

Dumnezeule Tatăl și Regele nostru, te rugăm să îți amintești 
de milostivirea ta și să îi ridici pe cei căzuți, să îi hrănești pe cei 
înfometați și să protejezi poporul tău de orice rău. Prin Cristos 
Domnul Nostru. Amin



Pr. Mihail-Andrei Iacob
www.paxvobis.ro


