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3Duminică, 3 iulie 2022
Săptămâna a 14-a de peste an

Sf. Toma, ap.

Fraților preaiubiți, conștienți fiind de toate lucruri mărețe pe care 
Dumnezeu le-a făcut pentru fiecare dintre noi, să ne întoarcem acum 
spre cel care niciodată nu ne-a respins rugăciunile și care ne iubește 
mereu. Să spunem împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm ca Dumnezeu să ofere iubirea și înțelepciunea sa papei 
Francisc, ca el să fie conștient că e un instrument al lui Dumnezeu. 
R.

- Ne rugăm ca noi să recunoaștem chemarea ca și creștini de a trăi în 
viețile noastre valorile evanghelice pe care le mărturisim. R.

- Ne rugăm pentru toți cei care călătoresc. Ca asemenea discipolilor, 
să călătorească cât mai bine și să ducă pacea cu ei și să nu uite 
niciodată că Dumnezeu mereu le e alături. R.

- Ne rugăm ca Dumnezeu să ne aline în călătoria vieții noastre, după 
cum un fiu este alinat de mama sa, mai ales când ne confruntăm cu 
multele încercări și dificultăți ale vieții. R.

- Ne rugăm și pentru cei răposați, ca  ei să găsească un loc de odihnă 
și de pace alături de Domnul. R.

Dumnezeule, tu care ești Tatăl și creatorul nostru, Fiul tău este 
pacea noastră. Ascultă toate aceste rugăciuni ale noastre acum când 
ne pregătim să oferim jertfa sa de împăcare. Îți cerem toate acestea 
prin mijlocirea Fiului tău, Isus Cristos, Domnul nostru. Amin



4 Luni, 4 iulie 2022
Săptămâna a 14-a de peste an

Sf. Elisabeta a Portugaliei *; Ff. Piergiorgio Frassati; 
Maria Crocifissa Curcio, călug.

Fraților preaiubiți, compasiunea lui Isus față de funcționar, soția 
și fiica sa, și față de femeia ce suferea de 12 ani, rămân un adevărat 
exemplu și inspirație pentru toți creștini de pretutindeni. Să spunem 
împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm ca părinți care sunt îngrijorați de sănătatea copiilor 
lor să se întoarcă la Domnul în rugăciune, căutând vindecarea și 
pacea. R.

- Ne rugăm ca copii care sunt bolnavi, mai ales cei cu boli cronice, 
să nu renunțe la speranță, ci să crească în răbdare și încredere. R.

- Ne rugăm ca femeile care bolnave să caute cu încredere și umilință 
ajutorul Domnului, după cum a făcut femeia din evanghelie. R.

- Ne rugăm ca sănătatea femeilor și a fetelor să fie dusă la împlinire 
cu sensibilitate față de sentimentele și nevoile lor, mai ales în acele 
locuri unde ele trăiesc în circumstanțe grele. R.

- Ne rugăm ca devoțiunea sfintei Elisabeta față de Euharistie și față 
de slujirea celor săraci să fie un exemplu pentru noi astăzi. R.

- Ne rugăm ca toți răposați noștri să fie răsplătiți cu fericirea veșnică 
pentru tot binele săvârșit pe pământ. R.

Doamne Dumnezeul nostru, tu ești plin de compasiune și 
blândețe. Te rugăm să ne binecuvântezi cu aceleași daruri ca cei din 
evanghelie, pentru ca și noi să putem deveni adevărate instrumente 
ale iubirii tale pentru ceilalți. 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, 5 iulie 2022
Săptămâna a 14-a de peste an

Sf. Anton M. Zaccaria, pr. *

Fraților preaiubiți, în evanghelia de astăzi Isus ne-a spus că 
Secerişul este mare, însă lucrătorii sunt puţini. Să ne rugăm și noi 
acum să putem răspunde cererii Domnului din toată inima și să 
ne rugăm pentru tot mai mulți lucrători în seceriș. Să spunem 
împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm ca Dumnezeu să binecuvânteze dieceza noastră cu 
vocații la preoție și la viața consacrată, cu cupluri pentru căsătorie 
și oameni singuri pentru bunătate, pentru ca toți să putem lucra 
împreună în Împărăția lui Dumnezeu. R.

- Ne rugăm pentru ordinele religioase din dieceza noastră, ca ele să 
aibă parte de noi vocații în comunitățile lor. R.

- Ne rugăm și pentru sfârșitul crudelor violențe din Siria și a 
războiului din Ucraina, pentru situația critică din Yemen, și pentru 
dictatura militară din Myanmar. R.

- Ne rugăm și pentru cei bolnavi și pentru cei care îi slujesc, ca 
sfântul Anton Maria Zaccaria să mijlocească pentru ei la bunul 
Dumnezeu, după cum el însuși ca tânăr preot și medic, s-a dedicat 
slujirii lor în secolul 16. R.

- Ne rugăm și pentru toți cei care au cerut rugăciunile noastre, ca 
noi să înălțăm necontenit rugăciuni la bunul Dumnezeu pentru 
nevoile lor. R.

- Ne rugăm ca toți credincioși noștri răposați, ca și ei să fie printre 
cei aleși la judecata finală. R.

Dumnezeule atotputernic și veșnic, tu ne-ai făcut să fim o Biserică 
vie. Fă te rugăm ca Duhul lui Isus să fie mereu viu în noi toți. Prin 
Cristos Domnul nostru. Amin



7Miercuri, 6 iulie 2022
Săptămâna a 14-a de peste an

Sf. Maria Goretti, fc. m. *

Fraților preaiubiți, apostoli au fost trimiși să proclame faptul că 
împărăția lui Dumnezeu este aproape. Astăzi, Biserica împreună 
cu noi toți continuăm această misiune măreață a lor. De aceea să 
spunem cu toți împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm ca între creștini să existe un sens reînnoit al propriei 
lor vocații creștine, pentru ca astfel să își trăiască credința în 
circumstanțele normale ale vieții lor cu bucurie și angajament. R.

- Ne rugăm ca Biserica prin, Sacramentul Ungerii Bolnavilor și a 
rugăciunii comunității, să fie un instrument al vindecării lui Cristos 
de astăzi. R.

- Ne rugăm ca noi să trăim această zi cu integritate, să culegem o 
recoltă de bunătate și să căutăm mereu mântuirea. R.

- Ne rugăm ca cei fără adăpost să nu fie uitați în iarna care vine, ci 
să aibă parte de protecția și apărarea de care au nevoie. R.

- Ne rugăm ca bunătatea și simplitatea sfintei Maria Goretti, care și-a 
iertat ucigașul, să fie un exemplu pentru noi toți, asupra modului 
în care trebuie să îi iertăm pe cei care ne-au greșit, supărat sau 
rănit. R.

- Ne rugăm ca toți răposați noștri să fie chemați la răsplata fiilor lui 
Dumnezeu. R.

Doamne Dumnezeul nostru, fă te rugăm ca milostivirea ta să se 
reverse mereu asupra noastră, acum când ne punem toată încrederea 
în Tine că ne vei asculta rugăciunile. Prin Cristos Domnul Nostru. 
Amin



8 Joi, 7 iulie 2022
Săptămâna a 14-a de peste an

Fer. Benedict al XI-lea, pp.

Fraților preaiubiți, prin botezul nostru, cu toți am fost chemați, să 
fim adevărați apostoli în lume, prin proclamarea cu propria noastră 
viață că Împărăția lui Dumnezeu este aproape. Să spunem împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm ca Biserica noastră locală să fie binecuvântată cu vocații 
la preoție, pentru ca Euharistia să continue să fie fundamentul vieții 
tuturor creștinilor. R.

- Ne rugăm pentru poporul evreu din întreaga lume, ca după cum au 
fost îmbrățișați prima oară de Dumnezeu, tot la fel să umble mereu 
pe călea păcii sale. R.

- Ne rugăm ca oameni din Papua Noua Guinee să devină un adevărat 
popor democratic, să fie liberi de corupție și ca violența  care e 
acum în comunitățile lor să ajungă la un sfârșit. R.

- Ne rugăm pentru încheierea violențelor din Ucraina și din oricare 
război civil din lume, care sunt simple amenințări la adresa păcii. 
R.

- Ne rugăm ca toți răposați noștri să primească iertarea de păcate 
prin meritele Maicii noastre preasfinte. R.

Doamne Dumnezeul nostru, fi te rugăm mereu păstorul nostru cel 
bun și îndrumă-ne necontenit pe calea cea dreaptă până când vom 
intra în împărăția ta cerească. Prin Cristos Domnul Nostru. Amin



9Vineri, 8 iulie 2022
Săptămâna a 14-a de peste an
Ss. Aquila şi Priscilla, soţi m.

Fraților preaiubiți, Isus l-a promis pe Duhul său cel Sfânt 
apostolilor săi pentru ca în toate circumstanțele ei să rămână fideli 
lui. Să căutăm și noi acum îndrumarea Duhului în viețile noastre 
spunând împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm ca creștini care au parte de persecuții pentru credința lor 
să își tragă puterea și curajul de la Duhul Sfânt care locuiește în 
inimile tuturor celor care cred. R.

- Ne rugăm ca cei care sunt în închisori din cauza credinței lor să nu 
dispere, ci să cunoască că ei sunt uniți în duh cu apostoli care au 
suferit pentru credința lor. R.

- Ne rugăm ca familiile care au devenit divizate din cauza religiei, 
prin Duhul Sfânt, să ajungă la respectul reciproc pentru ca astfel să 
se bucure de libertatea religioasă. R.

- Ne rugăm ca cei a căror credință a devenit uscată, să aibă din nou 
parte de experiența prezenței vindecătoare a iubirii lui Dumnezeu. 
R.

- Ne rugăm ca Dumnezeu să ne ajute ca toți să trăim în armonie unul 
cu celălalt. R.

- Ne rugăm ca toți credincioși noștri răposați să fie făcuți părtași de 
iubirea infinită a lui Dumnezeu. R.

Doamne Dumnezeul nostru, tu iubești dreptatea și nu îi abandonezi 
niciodată pe cei care te iubesc. Te rugăm să îmbrățișezi lumea 
noastră atât de fragilă și de frântă și să redai omenirii imaginea ta. 
Prin Cristos Domnul Nostru. Amin



10 Sâmbătă, 9 iulie 2022
Săptămâna a 14-a de peste an

Ss. Augustin Zhao Rong, pr. şi 119 îns., m. *; 
Veronica Giuliani, fc.

Fraților preaiubiți, să ne rugăm ca în toate ocaziile vieții noastre 
să nu ne fie frică, ci mereu să ne încredem în iubirea lui Dumnezeu. 
Să spunem împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm ca toți cei care sunt plini de griji în viață, să nu dispere, 
ci să ajungă la cunoașterea iubirii necondiționate și universale a 
lui Dumnezeu. R.

- Ne rugăm ca toți cei care sunt ținuți prizonieri, și care au parte de 
abuzul sistemului sau a colegilor de celulă, să fie binecuvântați cu 
harul curajului. R.

- Ne rugăm ca guvernele care și-au dat acordul pentru abuzul și 
tortura prizonierilor să își schimbe politicile rele, și să învețe să îi 
trateze pe toți cu respect. R.

- Ne rugăm ca curajul sfântului Augustin Zhao Rong şi celor 119 
însoțitori ai lui martiri să devină un adevărat exemplu pentru toți 
creștini de astăzi. R.

- Ne rugăm ca catolici din China, care au parte de atât de multe 
greutăți pentru credința lor, să aibă acea pace a inimii care să le 
permită să trăiască pentru Cristos și să împărtășească iubirea și 
milostivirea sa necondiționată față de cei din jur. R.

- Ne rugăm ca toți răposați noștri să fie chemați de Dumnezeu la el 
și să le ofere pacea și fericirea sa. R.

Doamne Dumnezeule, inimile noastre te caută în pace, știind că 
judecata ta e mereu dreaptă și plină de milostivire. Dă-ne te rugăm 
unitatea pe care a voit-o și Fiul tău Isus, care e Domnul Nostru în 
toți veci vecilor. Amin
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