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3Duminică, 26 iunie 2022
Săptămâna a 13-a de peste an

Ss. Ioan şi Paul, m.; Josemaria Escriva, pr.

Fraților preaiubiți, Domnul e cel care ne îndreaptă inimile spre tot 
ceea ce e bun. Cu inimile pline de recunoștință să venim și noi acum în 
fața lui și să îi cerem să ne îndrume ascultându-ne toate rugăciunile. 
Să spunem împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm pentru papa Francisc, și episcopul nostru Iosif, ca ei să 
conducă Biserica spre noi căi de pace și unitate pe pământ. R.

- Ne rugăm ca Duhul Sfânt să ne de-a libertatea interioară de a face 
mereu ceea ce e drept, din iubire, în ciuda tuturor presiunilor din 
jur. R.

- Ne rugăm ca noi să avem mereu un respect mai profund față de 
ceilalți și ca niciodată să nu căutăm răzbunarea pentru rănile pe care 
le primim. R.

- Ne rugăm ca familiile, dar mai ales părinți să îi încurajeze și să 
susțină eforturile celor tineri de a căuta voința lui Dumnezeu. R.

- Ne rugăm ca noi să fim mereu discipoli dedicați ai lui Isus, pregătiți 
pentru a-l urma pe drumul spre Ierusalim și de a învinge, cu ajutorul 
lui, orice obstacol care ne-ar apărea în cale. R.

- Ne rugăm pentru cei răposați, ca ei să fie în siguranță în brațele 
iubitoare ale Tatălui nostru ceresc. R.

Dumnezeule Tatăl nostru, ajută-ne ca niciodată să nu privim 
înapoi sau să ezităm în această călătorie a noastră spre împărăția ta. 
Fă ca aceste rugăciuni ale noastre, și pentru ceilalți, să ne întărească 
în credință. Prin Cristos Domnul nostru. Amin



4 Luni, 27 iunie 2022
Săptămâna a 13-a de peste an

Sf. Ciril din Alexandria, ep. înv. *

Fraților preaiubiți, în evanghelia de astăzi am auzit cum Isus ne-a 
chemat pe toți să îl urmăm. Calea sa este una de dreptate, iubire și 
pace. De aceea plini de încrede să venim și noi acum în prezența sa 
spunând împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm ca toți cei botezați în Cristos, să îl urmeze cu credință 
puternică și determinată ce se revelează în fapte bune. R.

- Ne rugăm ca toți cei care au răspuns chemării lui Isus la preoție și 
la viața consacrată să fie fideli angajamentului lor. R.

- Ne rugăm ca toți cei care au intrat în alianța sfintei căsătorii șși cei 
care își trăiesc botezul ca oameni singuri să cunoască iubirea lui 
Cristos în toate aspectele vieții lor. R.

- Ne rugăm ca dreptatea să se reverse asupra celor săraci care sunt 
mereu călcați în picioare și ca cei care profită de pe urma lor să se 
căiască de păcatele lor.. R.

- Ne rugăm ca învățăturile sfântului Ciril din Alexandria asupra 
naturii umane și divine a lui Cristos să continue să afirme credința 
creștinilor în propriul nostru timp, celebrând-ul pe Isus ca Fiul lui 
Dumnezeu și fiul Mariei. R.

- Ne rugăm ca toți răposați noștri, să aibă parte de iertare și prin 
mila lui Dumnezeu să se odihnească în pace. R.

Dumnezeule Tată veșnic, tu ești plin de milostivire și de bunătate, 
tu ești sursa vindecării și a mântuirii. Primește aceste mulțumiri 
ale noastre făcute cu atâta sinceritate. 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.



6 Marți, 28 iunie 2022
Săptămâna a 13-a de peste an

Sf. Irineu, ep. m. **

Fraților preaiubiți, în textul evangheliei de astăzi am văzut cum 
Isus a calmat furtuna de pe mare, ceea ce e un semn al faptului că el 
poate calma și furtunile din inimile și din viețile noastre. Să spunem 
împreună:

R.: Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm pentru toți cei a căror locuințe au fost distruse de 
cutremure de pământ, inundații și incendii, ca ei să nu fie uitați de 
cei din jurul lor în nevoile lor. R.

- Ne rugăm pentru cei care sunt profeți în Biserica de astăzi, ca 
noi să auzim în cuvintele lor și să vedem în viețile lor acțiunea 
Duhului care ne cheamă pe toți la unitate. R.

- Ne rugăm spiritul misionar al sfântului Irineu, care l-a purtat din 
Asia mică până în Franța secolului 2, să fie vie în Biserica de astăzi, 
care continuă să proclame vestea cea bună a lui Isus Cristos. R.

- Ne rugăm, prin mijlocirea sfântului Irineu, pentru o înțelegere 
mai bună a bunătății creației lui Dumnezeu, după cum a învățat el 
însuși în secolul 2. R.

- Ne rugăm pentru milioanele de oameni dispăruți ca refugiați din 
și în Siria și Ucraina, a căror vieți sunt acum trăite în neliniște. R.

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

Doamne Dumnezeul nostru, umple te rugăm inimile și mințile 
noastre cu iubirea ta pentru ca noi să putem umbla mereu după 
adevărul tău. Prin Cristos Domnul nostru. Amin



7Miercuri, 29 iunie 2022
† Ss. Petru și Paul, Ap.

Sf. Emma

Fraților preaiubiți, plini de bucurie celebrăm astăzi marea 
sărbătoare a apostolilor Petru și Paul, a căror credință și curaj a 
modelat Biserica încă de la începutul ei, și care continuă și astăzi să 
ne inspire. Să spunem împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm ca papa Francisc, succesorul lui Petru și Episcopul 
Romei, să fie binecuvântat cu alinarea Duhului Sfânt  și cu o 
sănătate mai bună în conducerea Bisericii cu caritate. R.

- Ne rugăm ca fiecare creștin să afirme credința lui Petru care l-a 
recunoscut pe Isus ca Cristos, fiul Dumnezeului cel Viu. R.

- Ne rugăm ca toți cei care îi cinstesc pe sfinți Petru și Paul ca 
patroni ai lor, să urmeze exemplul celor doi apostoli și să permită, 
asemenea lor, lui Cristos să fie centrul vieții lor. R.

- Ne rugăm ca pacea să se reverse asupra Țării Sfinte, în care Petru 
și Paul au predicat pentru prima oară evanghelia. R.

- Ne rugăm ca creștini care continuă să sufere persecuții pentru 
credința lor, sau care trăiesc în țări în care ei sunt o minoritate, să 
privească la sfinți Petru și Paul ca sursă de inspirație. R.

- Ne rugăm ca noi toți să fim adevărați apostoli ai lui Isus în această 
lume care e înfometată de credință și sens, dreptate și milostivire, 
siguranță și pace. R.

Dumnezeule veșnic, tu singur ne poți elibera de fricile noastre, 
dă-ne te rugăm o iubire nespusă față de Fiul Tău, Isus Cristos, și 
ajută-ne să trăim sub protecția sa. El care viețuiește și Domnește în 
toți veci vecilor. Amin



8 Miercuri, 29 iunie 2022
Săptămâna a 13-a de peste an

Sf. Emma
Pentru zi

Fraților preaiubiți, în textul evangheliei de astăzi am văzut cum 
Isus a scos un număr impresionant de diavoli dintr-un om. Să îl rugăm 
să ne ajute ca să putem scăpa și noi de tot răul care ne înconjoară. Să 
spunem împreună: 

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm ca Biserica să nu neglijeze niciodată faptele de dreptate 
ci să fie o comunitate de integritate și slujire, respectând demnitatea 
tuturor. R.

- Ne rugăm ca sacrificiul pe care noi îl oferim acum pe altar să 
reflecte sinceritatea credinței și curăția inimii noastre. R.

- Ne rugăm ca noi toți să căutăm binele și nu răul, pentru ca astfel să 
putem trăi și menține dreptatea în toate relațiile noastre cu ceilalți. 
R.

- Ne rugăm ca noi să fim conștienți de influența răului Satanei în 
lume, și să rămânem cu Cristos rugându-ne necontenit pentru ce e 
bun, nobil și sfânt. R.

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

Doamne Dumnezeul nostru, fă te rugăm ca dreptatea ta să se 
reverse ca apa, iar integritatea asemenea unui izvor proaspăt și viu. 
Prin Cristos Domnul nostru. Amin



9Joi, 30 iunie 2022
Săptămâna a 13-a de peste an
Primii Sfinţi Martiri din Roma *

Fraților preaiubiți, puterea impresionantă a lui Isus de a-i vindeca 
pe cei bolnavi, ne duce cu gândul la o altă putere a lui care e mult mai 
mare: spre iertarea păcatelor. Să spunem împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm pentru cei care sunt împovărați de păcat, ca ei să nu 
se îndoiască de milostivirea lui Dumnezeu, ci să se întoarcă de la 
păcatele lor și să fie fideli evangheliei. R.

- Ne rugăm pentru cei care se apropie de Dumnezeu în rugăciune, ca 
credința lor să fie puternică iar speranța lor serenă, iar încrederea 
lor de nezdruncinat. R.

- Ne rugăm ca cei care sunt paralizați, alături de cei care au dificultăți 
în a merge, să cunoască că Cristos e cu ei, și că le poată înălța 
duhul asemenea aripilor de vultur. R.

- Ne rugăm pentru toate cadrele medicale, ca ei să continue să îi 
asiste pe cei care trebuie să învețe să umble din nou după accidente, 
atacuri sau operații. R.

- Ne rugăm ca credința și puternicul curaj al primilor martiri creștini 
ai Romei, care au fost victimele împăratului Nero, să mijlocească 
pentru creștini timpului nostru care au parte de persecuții, refuzul 
libertății religioase și tratamente dure pentru credința lor. R.

- Ne rugăm ca toți răposați noștri să simtă bucuria iertării lui 
Dumnezeu. R.

Doamne Dumnezeul nostru, ajută-ne te rugăm să umblăm mereu 
în prezența ta până când vom ajunge și noi în casa ta cerească unde 
Cristos domnește de-a pururi. Tu care viețuiești și domnești în toți 
veci vecilor. Amin



10 Vineri, 1 iulie 2022
Săptămâna a 13-a de peste an

Sf. Aron, fratele lui Moise

Fraților preaiubiți, acum când ne pregătim pentru a aduce o nouă 
jertfă a lui Cristos, să ne rugăm Tatălui ceresc ca inimile noastre să 
fie pline de milostivirea sa. Să spunem împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm ca Biserica să de-a dovadă de milostivirea lui Dumnezeu, 
fără a impune poveri inutile asupra oamenilor. R.

- Ne rugăm ca cei care sunt bolnavi în duh și care își găsesc inimile 
grele de păcat sau dezamăgire, de frică sau durere, să aibă parte de 
atingerea vindecătoare a lui Isus Cristos. R.

- Ne rugăm ca rugăciunile noastre să fie mereu sincere, iar viețile 
noastre bogate în milostivire. R.

- Ne rugăm ca pacea să se reverse cât mai repede și cât mai deplin 
asupra popoarelor răvășite de războaie. R.

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

Dumnezeule atotputernic și bun, te rugăm să ne dai o foame 
tot mai mare față de cuvântul tău sfânt, pentru ca astfel să putem 
învăța adevăratul spirit al Fiului tău Isus Cristos care viețuiește și 
domnește în toți veci vecilor. Amin



11Sâmbătă, 2 iulie 2022
Săptămâna a 13-a de peste an

Sf. Bernardin Realino, pr.

Fraților preaiubiți, în evanghelia de astăzi am văzut cum Isus s-a 
asemănat cu un mire, a căror însoțitori se bucură de prezența sa. Să 
ne bucurăm și noi acum de prezența sa în mijlocul nostru spunând 
împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm ca creștini să știe când să celebreze și să când să 
postească, pentru ca mereu să existe un echilibru în viețile lor. R.

- Ne rugăm ca Dumnezeu să continue să reverse harul său asupra 
acțiunilor umane, pentru ca acolo unde există înșelăciune, 
Dumnezeu să facă ca dreptatea și adevărul să prevaleze. R.

- Ne rugăm ca criza prezentă de alimente din lume, să fie rezolvată 
de guvernele lumii, prin a lucra împreună spre ușurarea durerii și 
neliniștilor oamenilor. R.

- Ne rugăm ca să se găsească cât mai repede o soluție politică în 
Siria, Ucraina și Myanmar, pentru ca violența, moartea să ajungă 
la sun sfârșit. R.

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

Veșnice Dumnezeule, fă te rugăm ca toate popoarele și națiunile 
lumii să îți aducă numai ție cinstea care ți se cuvine și să vadă tăria 
iubirii tale și a fidelității tale față de toți. Prin Cristos Domnul nostru. 
Amin
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