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3Duminică, 17 iulie 2022
Săptămâna a 16-a de peste an

Ss. Alexie, cerşetor; Marcelina, fc.

Fraților preaiubiți, Isus a împărtășit o prietenie unică cu verișoarele 
sale, Marta și Maria, dar mai ales cu fratele lor Lazăr, iar prin ei el 
dorește să ne învețe și pe noi valoarea prieteniei în propria noastră 
viață. Să spunem împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm ca papa Francisc să aibă parte de o sănătate mai bună, 
acum când se pregătește pentru vizita sa de reconciliere a poporului 
indigen din Canada de săptămâna viitoare. R.

- Ne rugăm ca fiecare creștin botezat în Cristos să aprecieze valoarea 
apropierii relației lor cu El, prin care am fost chemați prieteni. R.

- Ne rugăm ca prietenia să ne învețe valoarea ospitalității, pentru ca 
noi să o putem extinde, chiar și străinilor, asemenea lui Abraham și 
a Sarei. R.

- Ne rugăm ca toți cei din Biserică să aprecieze valoarea adevărului 
că Cristos e în mijlocul nostru iar prin înțelepciunea sa și noi să 
ajungem la perfecțiunea în Cristos. R.

- Ne rugăm pentru o mai mare sensibilitatea față de mamele care 
așteaptă un copil, înțelegere față de tați, conștientizare mai mare 
printre doctori, pentru ca durerea fizică și emoțională să fie mai bine 
evitată și ușurată. R.

- Ne rugăm ca noi să îi încredințăm pe toți răposați noștri în mâinile 
lui Dumnezeu. R.

Doamne Dumnezeul nostru, ajută-ne te rugăm ca mereu să 
acționăm cu dreptate, să rostim adevărul din inimă, și să ne păstrăm 
cuvântul rostit ca pe promisiune. Prin Cristos Domnul nostru. Amin



4 Luni, 18 iulie 2022
Săptămâna a 16-a de peste an

Ss. Frederic, ep.; Emilian din Durostorum, m.

Fraților preaiubiți, cuvântul rostit de Dumnezeu prin profetul 
Mihea ne arată cum să trăim o viață în completă bunătate. Să 
spunem împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm ca noi să acționăm drept în tot ceea ce facem. R.

- Ne rugăm ca noi să iubim cu gingășie în toate relațiile noastre. R.

- Ne rugăm ca noi, să umblăm cu umilință alături de Dumnezeul 
nostru, în toate circumstanțele vieții noastre. R.

- Ne rugăm ca noi, să privim la înțelepciunea lui Isus, în aprofundarea 
credinței noastre. R.

- Ne rugăm ca noi, să nu încetăm niciodată din a ne ruga și din a 
lucra pentru pace. R.

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

Doamne Dumnezeul nostru, în marea ta iubire față de noi tu ne 
ierți toate păcatele, și ne faci mereu ajutorul tău. Fă te rugăm ca 
noi să ne bucurăm mereu de grija ta. 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, 19 iulie 2022
Săptămâna a 16-a de peste an

Ss. Epafra, ep. m.; Macrina, călug.

Fraților preaiubiți, Isus ne-a invitat în evanghelia de astăzi la o 
relație mult mai apropiată cu el, nu doar ca prieteni ai săi ci ca frate, 
soră și mamă. Să spunem împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm ca comunitatea noastră parohială să fie mai puternică în 
respectul pe care fiecare dintre noi îl dăm unul altuia. R.

- Ne rugăm ca atunci când ascultăm sau citim cuvântul lui Dumnezeu, 
să simțim cât de aproape e relația noastră cu Isus Cristos. R.

- Ne rugăm ca noi să ne putem bucura mereu că Dumnezeu, în 
marea sa milostivire, aruncă păcatele noastre pe fundul mării.. R.

- Ne rugăm ca cei care muncesc pentru a aduce alinare celor 
suferinzi de război sau dezastre naturale să fie mai bucuroși în 
ceea ce fac și să îi trateze pe toți cu respect. R.

- Ne rugăm ca cei care au parte de persecuții, închisoare sau tortură 
pentru credința lor creștină să simtă prezența lui Cristos răstignit 
pentru ei. R.

- Ne rugăm ca toți răposați noștri, să fie iertați de pedeapsa meritată 
pentru păcatele lor. R.

Dumnezeule veșnic, tu ne aduci acum la masa ta Euharistică care 
e o pregustare a banchetului tău ceresc. Fă te rugăm ca noi să putem 
celebra cu bucurie anticiparea binecuvântărilor ce vor veni. Prin 
Cristos Domnul nostru. Amin



7Miercuri, 20 iulie 2022
Săptămâna a 16-a de peste an

Ss. Apolinar, ep. m. *; Ilie, profet; Aurel, ep.

Fraților preaiubiți, parabola semănătorului din evanghelia de 
astăzi și a rodniciei recoltei, ne vorbesc despre puterea și de eficiența 
cuvântului lui Dumnezeu din viețile oamenilor. Să spunem împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm ca Biserica să proclame și să de-a mărturie de cuvântul 
lui Dumnezeu cu mare încredere, știind că Cristos este mereu cel 
care seamănă sămânța adevărului său în inimile oamenilor. R.

- Ne rugăm ca episcopi, preoți și diaconi să nu le fie frică să 
predice cuvântul lui Dumnezeu, ci să se bazeze pe îndrumarea lui 
Dumnezeu. R.

- Ne rugăm ca cuvântul lui Dumnezeu, cuvânt al adevărului, dreptății 
și milostivirii, să modeleze națiunile lumii, asigurându-se că legile 
fiecărei țări promovează demnitatea umană, respectul drepturilor 
umane și libertatea religioasă. R.

- Ne rugăm ca noi să fim mereu recunoscători pentru darul credinței 
pe care Dumnezeu îl oferă oamenilor, și să ne rugăm ca să fie 
mereu acceptat cu încredere și speranță. R.

- Ne rugăm ca noi să invocăm mijlocirea sfântului Apolinar, 
discipolul sfântului Petru, pentru cei plasați sub patronajul lui, a 
celor care suferă de epilepsie și diferite boli grave. R.

- Ne rugăm ca toți credincioși noștri răposați să fie părtași de bucuria 
ospățului veșnic. R.

Doamne Dumnezeul nostru, pâinea pe care ne-o vei da este o 
binecuvântare mult mai mare decât pâinea pe care ai dat-o oamenilor 
în deșert, fiindcă nouă ne dai pâinea Vieții, Fiul tău, Isus Cristos, 
care viețuiește și domnește în toți veci vecilor. Amin.



8 Joi, 21 iulie 2022
Săptămâna a 16-a de peste an

Sf. Laurențiu din Brindisi, pr. înv. *

Fraților preaiubiți, trăim într-un timp cu adevărat binecuvântat, 
fiindcă noi îl cunoaștem pe Isus Cristos într-un mod în care oameni 
din trecut nu l-au cunoscut niciodată. Să spunem împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm ca papa Francisc să aibă parte de o sănătate mai bună, 
acum când se pregătește pentru vizita sa de reconciliere a poporului 
indigen din Canada de săptămâna viitoare. R.

- Ne rugăm pentru toți creștini, ca ei să își aprecieze cunoștințele 
despre Isus dar mai ales darul credinței. R.

- Ne rugăm pentru cei a căror inimi au devenit aspre și rigide, ca 
ei să înceapă să înțeleagă adevărul lui Dumnezeu iar astfel să fie 
convertiți li vindecați. R.

- Ne rugăm ca noi să nu luăm niciodată binecuvântările lui Dumnezeu 
ca pe un merit, ci să trăim și să ne rugăm într-un adevărat spirit de 
recunoștință. R.

- Ne rugăm sfințenia și caritatea sfântului Laurențiu de Brindisi, să 
încurajeze preoți să fie mai energici în predicarea cuvântului lui 
Dumnezeu. R.

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

Dumnezeule atotputernic și bun, iubirea ta ajunge până la ceruri 
iar adevărul tău până la cer. Umple te rugăm inimile noastre cu 
iubirea ta și mințile noastre cu adevărul tău. Prin Cristos Domnul 
nostru. Amin



9Vineri, 22 iulie 2022
SF. MARIA MAGDALENA

Fraților preaiubiți, Maria Magdalena este unul din cei mai iubiți 
dintre toți sfinți. Apropierea și devoțiunea ei față de Isus din timpul 
vieții ei pământești ne vorbește despre adevărata prietenie ce poate 
proveni numai din credință. Să spunem împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm pentru toate femeile din Biserică, ca inspirate de sfânta 
Maria Magdalena, apostolul apostolilor, să de-a mărturie de Isus 
înviat prin credința, iubirea și înțelepciunea lor. R.

- Ne rugăm pentru predicatori și învățători cuvântului lui Dumnezeu, 
ca asemenea Mariei Magdalena, să îmbrățișeze crucea și să 
proclame învierea. R.

- Ne rugăm ca asemenea Mariei Magdalena și noi să facem din Isus 
un adevărat prieten pentru întreaga noastră viață. R.

- Ne rugăm pentru Țara Sfântă, acolo unde a trăit și sfânta Maria 
Magdalena, ca pacea să se reverse prin puterea morții și învierii 
lui Isus. R.

- Ne rugăm pentru noi toți, ca asemenea Mariei Magdalena, să 
avem o iubire mai puternică și mai ferventă pentru Isus Cristos 
Mântuitorul lumii. R.

- Ne rugăm pentru credincioși noștri răposați, ca bunul Dumnezeu 
să le arate strălucirea feței sale. R.

Dumnezeule atotputernic și veșnic, asemenea sfintei Mariei 
Magdalena pe care o sărbătorim astăzi, și noi dorim atât de mult să 
vedem gloria ta. Te rugăm să ne dai harul de a fi recunoscători mereu 
pentru darurile pe care ni le dai. Prin Cristos Domnul Nostru. Amin.



10 Sâmbătă, 23 iulie 2022
SS. BRIGITTA, călug., patroană a Europei; 

Ezechiel, profet

Fraților preaiubiți, să ne rugăm acum împreună, ca prin 
mijlocirea sfintei Brigitta, pe care o sărbătorim astăzi, împărăția lui 
Dumnezeu să crească mult mai puternic în inimile oamenilor. Să 
spunem împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm ca adevărul lui Cristos să fie puternic în lume, și să nu 
fie învăluit de influențele minciunilor și a lăcomiei, a lipsei de 
respect și a violenței. R.

- Ne rugăm ca cei care intenționează să facă rău celorlalți ca teroriști, 
să se întoarcă de la căile lor rele pentru ca astfel lumea să devină 
un loc mai bun. R.

- Ne rugăm ca creștini să își respecte clădirea bisericii lor, pentru 
ca ele să fie adevărate locuri de rugăciune în care oameni să 
întâlnească milostivirea lui Dumnezeu. R.

- Ne rugăm ca noi să putem primi cuvântul lui Dumnezeu ca hrană, 
pentru ca să putem crește în credință, speranță și iubire. R.

- Ne rugăm ca sfânta Brigitta, soție, mamă, văduvă, care a avut 
o devoțiune atât de mare față de patima lui Isus, să mijlocească 
pentru noi la Bunul Isus toate rugăciunile noastre. R.

- Ne rugăm ca toți credincioși noștri răposați să aibă parte de 
fericirea pe care Dumnezeu a dat-o aleșilor săi. R.

Dumnezeule, Tatăl și Regele nostru, dă-ne te rugăm bucuria 
adunării în această casă de rugăciune și lasă ca această masă 
Euharistică să fie o pregustare a banchetului tău ceresc. Prin Cristos 
Domnul nostru. Amin
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