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3Duminică, 24 iulie 2022
Săptămâna a 17-a de peste an

Ziua mondială a bunicilor și a vârstnicilor

Fraților preaiubiți, astăzi celebrăm ce-a de-a doua zi mondială a 
bunicilor și a vârstnicului, instituită de sfântul părinte papa Francisc, 
cu tema, Ei aduc roade şi la bătrâneţe (Ps 92,15). Să spunem împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm ca papa Francisc, prin darul zilei de astăzi, să fie din plin 
binecuvântat pentru marea sa înțelepciune pe care o împărtășește cu 
Biserica, rodul anilor și experienței sale. R.

- Ne rugăm ca tineri și părinți lor să privească cu recunoștință la viețile 
bunicilor lor și a celor bătrâni, și să celebreze faptul că viețile lor 
încă sunt pline de roadele credinței, iubirii și a exemplului bun. R.

- Ne rugăm ca bunici și vârstnici care suferă de neglijență, lipsă de 
respect, exploatare și singurătate, să fie grija noastră pentru ca cu 
grijă, demnitatea lor să le fie restaurată. R.

- Ne rugăm ca creștini care au parte de persecuții, mai ales în Nigeria 
unde preoți sunt răpiți și uciși, ca ei să își tragă puterea și alinarea 
de la Tatăl nostru ceresc. R.

- Ne rugăm ca cei care suferă de pe urma căldurii și a incendiilor din 
Europa, a înfometării din Africa și a violențelor din celelalte părți 
ale pământului, să fie eliberați de pericolele prezente. R.

- Ne rugăm ca bunici și toate persoane vârstnice ale familiilor noastre 
care au plecat deja dintre noi, să se afle în compania sfinților în casa 
Tatălui ceresc. R.

Doamne Dumnezeul nostru, îți aducem mulțumirea noastră 
pentru darul bunicilor, și a celorlalți bătrâni, femei și bărbați, din 
Biserica și societatea noastră și ne rugăm ca curajul, înțelepciunea și 
devotamentul lor să ne ajute să rămânem mereu uniți. Prin Cristos 
Domnul Nostru. Amin



4 Luni, 25 iulie 2022
Săptămâna a 17-a de peste an

SS. IACOB, ap.; Valentina, fc. m.; Cristofor, m.

Fraților preaiubiți, Iacob și fratele lui Ioan, alături de Petru, au 
împărtășit o relație mai apropiată cu Isus decât cu ceilalți apostoli. 
Să ne rugăm ca trăirea cuvântului lui Dumnezeu să ne apropie mai 
mult de același Isus. Să spunem împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm ca papa Francisc să aducă duhul împăcării lui Isus în 
Canada, pentru a vindeca durerea impusă asupra lor. R.

- Ne rugăm ca paharul suferinței care a fost încredințat poporului 
indigen din Canada în trecut, să fie înlocuit de paharul 
binecuvântărilor. R.

- Ne rugăm ca creștini care împărtășesc același pahar al suferințelor 
lui Isus prin persecuție să cunoască că el îi va face părtași la 
bucuria gloriei sale. R.

- Ne rugăm ca cei care se află în funcții de conducere în Biserică, 
să nu caute puterea asupra celorlalți, ci mai degrabă să fie plini cu 
duhul slujirii. R.

- Ne rugăm ca fiecare dintre noi să caute acea comoară care se află 
în noi, Isus Cristos, Domnul și Mântuitorul, Prietenul și Fratele. 
R.

- Ne rugăm ca națiunile pământului care îl cinstesc pe sfântul Iacob 
ca și patron al lor, să călătorească prin viață cu inimile setate pe 
Împărăția lui Dumnezeu. R.

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

Doamne Dumnezeul nostru, cât de minunate sunt lucrările tal 
pentru noi, pe care le săvârșești cu o iubire atât de mare pentru noi. 
Primește te rugăm această mulțumire și recunoștință sfântă pe care 
ți-o aducem acum în numele tău. 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, 26 iulie 2022
Săptămâna a 17-a de peste an

Ss. Ioachim şi Ana **; Bartolomea Capitano, călug.

Fraților preaiubiți, Dumnezeu a pregătit venirea lui Isus prin a-i 
binecuvânta pe mulți bărbați și femei cu sfințenie. Astăzi celebrăm 
sărbătoarea sfinților bunici a lui Isus, Ioachim și Ana. Să spunem 
împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm ca și noi să dorim alinarea lui Dumnezeu, după cum 
a făcut Ioachim și Ana și să descoperim din nou că Cristos este 
mereu în mijlocul nostru. R.

- Ne rugăm ca bunici să fie binecuvântați în această zi cu iubirea 
și respectul nepoților lor, după cum Ioachim și Ana au fost 
binecuvântați prin nepotul lor, Isus. R.

- Ne rugăm ca cei care se bucură de patronajul sfintei Ana, să 
cunoască compasiunea blândă a lui Isus Cristos. R.

- Ne rugăm ca femeile care doresc atât de mult un copil, să obțină 
mijlocirea patroanei lor, sfânta Ana. R.

- Ne rugăm ca comunitățile care o cinstesc pe sfânta Ana ca patroană 
a lor, să fie protejați de orice rău. R.

- Ne rugăm pentru ca toți răposați noștri, ca Dumnezeu să îi 
răsplătească cu fericirea veșnică pentru tot binele săvârșit pe 
pământ. R.

Doamne Dumnezeul nostru, te rugăm necontenit să privești 
asupra noastră cu marea ta iubire și compasiune și să asculți toate 
aceste rugăciuni ale noastre făcute cu credință, umilință și iubire. 
Prin Cristos Domnul nostru. Amin



7Miercuri, 27 iulie 2022
Săptămâna a 17-a de peste an

Ss. Pantelimon, medic m.; Natalia şi îns., m.

Fraților preaiubiți, în textul evangheliei de astăzi am văzut cum 
Isus ne-a învățat că Împărăția lui Dumnezeu, care e mai aproape de 
noi decât credem, este o comoară neprețuită. Să spunem împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm ca întâlnirea papei Francisc cu guvernul Canadian, să 
îmbogățească poporul și să le redea încrederea de popor pașnic și 
iubitor. R.

- Ne rugăm ca dialogul continuu dintre papa Francisc și poporul 
indigen al Canadei, să întărească reconcilierea, să vindece rănile 
din trecut, și să afirme demnitatea oricărei persoane. R.

- Ne rugăm ca Biserica să de-a mărturie de apropierea Împărăției lui 
Dumnezeu prin predicarea evangheliei, grija față de cei săraci și 
cinstea și preamărirea lui Dumnezeu. R.

- Ne rugăm ca gloria lui Dumnezeu, care odinioară a strălucit pe fața 
lui Moise, să strălucească acum în cuvintele faptele și gândurile 
tuturor oamenilor de bună credință. R.

- Ne rugăm ca sfântul Pantelimon, doctor și martir, să mijlocească 
pentru cei aflați sub patronajul său. R.

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

Veșnice Dumnezeule, asemenea lui Samuel, Aron și Moise, și noi 
invocăm numele tău cel Sfânt, și îți cerem binecuvântarea păcii tale 
asupra acestei lumii pe care tu ai creat-o pentru noi în iubire. Prin 
Cristos Domnul nostru. Amin



8 Joi, 28 iulie 2022
Săptămâna a 17-a de peste an

Sf. Victor I, pp. m.

Fraților preaiubiți, astăzi am continuat să ascultăm frumoase 
parabole ale lui Isus. Fiecare din aceste parabole ne oferă o învățătură 
diferită asupra împărăției cerurilor. Să spunem împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm pentru o mai profundă apreciere a prezenței lui 
Dumnezeu în viața noastră de zi cu zi, aici în Euharistie, dar mai 
ales în persoana celor săraci, bolnavi și singuri. R.

- Ne rugăm pentru toți cei care trăiesc în situații de izolare din 
lume, ca ei să intre în rugăciune în propriul lor spațiu pentru a fi în 
comuniune cu Isus și cu toți credincioși. R.

- Ne rugăm ca bogata tradiție a Bisericii să fie prețuită, iar noi să fim 
una și să rămânem în armonie. R.

- Ne rugăm ca fiecare dintre noi să arunce în brațele lui Dumnezeu 
și să îi permită să ne modeleze, asemenea olarului, în imaginea vie 
a fiului său Isus. R.

- Ne rugăm ca noi să apreciem mai mult bogata tradiție de rugăciune 
și caritate formată în poporul lui Dumnezeu de-a lungul secolelor, 
și în același timp să găsim noi abordări de a ne confrunta cu 
problemele de astăzi. R.

- Ne rugăm ca toți credincioși noștri răposați, să vadă în ceruri 
strălucirea feței lui Dumnezeu. R.

Dumnezeule atotputernic, păstrează-ne mereu în brațele tale pline 
de iubire și de grijă părintească și ascultă-ne toate aceste rugăciuni 
ale noastre făcute cu credință. Prin Cristos Domnul nostru. Amin



9Vineri, 29 iulie 2022
Săptămâna a 17-a de peste an

Ss. Marta, Lazăr şi Maria, fraţi **

Fraților preaiubiți, Marta, alături de sora ei Maria și de fratele lor 
Lazăr au împărtășit o prietenie unică cu Isus iar prin ospitalitatea 
care i-au oferit-o l-au primit pe Fiul lui Dumnezeu în casa și în inima 
lor. Să spunem împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm ca tineri și bătrâni, care se vor întâlni astăzi cu papa 
Francisc, să fie întăriți în credință și să fie martori lui Isus. R.

- Ne rugăm ca spiritul ospitalității, al cărui exemplu viu este sfânta 
Marta, să ne inspire și pe noi în primirea cum se cuvine a celor 
săraci și străini dar mai ales a lui Isus. R.

- Ne rugăm ca noi să avem duhul ascultării atente a lui Isus, după 
cum a făcut Maria din Betania, pentru ca contemplarea noastră 
în această viață să fie o mai bună pregătire pentru noi spre viața 
veșnică. R.

- Ne rugăm ca prietenia pe care Lazăr a împărtășit-o cu Isus, și 
ascultarea lui pe care a arătat-o chiar și în moarte, să ne aducă mai 
aproape de Isus, viața și învierea noastră. R.

- Ne rugăm ca noi să găsim în apropierea Martei, Mariei, și a lui 
Lazăr unul de celălalt, o încurajare pentru propriile noastre familii, 
pentru ca și noi să ne iubim frați și surorile în Cristos asemenea 
lor. R.

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

Doamne Dumnezeule, puterea și tăria noastră, fiul tău venit între 
noi a devenit un adevărat prieten pentru familia din Betania. Fă te 
rugăm ca exemplul prieteniei lor să întărească legăturile pe care noi 
le avem cu prieteni și frați noștri. Prin Cristos Domnul nostru. Amin



10 Sâmbătă, 30 iulie 2022
Săptămâna a 17-a de peste an
Sf. Petru Crisologul, ep. înv. *

Fraților preaiubiți, adesea în istoria poporului lui Dumnezeu am 
văzut cum cei buni au fost condamnați la moarte, după cum s-a 
întâmplat și cu profetul Ieremia și cu Ioan Botezătorul. Să spunem 
împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm ca sosirea la Roma a papei Francisc, să îi ofere odihna 
și vindecarea de care are atât de mare nevoie. R.

- Ne rugăm ca cei care suferă în închisori pentru credința lor creștină 
să continue să își pună încrederea în Dumnezeu și să se roage 
pentru persecutori lor. R.

- Ne rugăm ca Biserica să fie înfricoșată de profeți ei, ci să se bucure 
de faptul că Dumnezeu continuă să ne cheme la plinătate prin ei. 
R.

- Ne rugăm ca cei care fac promisiuni pripite, mai ales sub jurământ, 
să învețe respectul pentru numele lui Dumnezeu și pentru adevăr. 
R.

- Ne rugăm ca această zi internațională a prieteniei, cu tema ei, 
Împărtășirea spiritului uman prin prietenie, să promoveze armonia 
și respectul în comunitate. R.

- Ne rugăm ca preoți și diaconi, hirotoniți să predice cuvântul lui 
Dumnezeu, să găsească în exemplul sfântului Petru Crisologul, 
care predica cu căldură umană și fervoare divină, o adevărată 
sursă de inspirație. R.

Dumnezeule Tatăl și Regele nostru, în marea ta iubire, ascultă te 
rugăm rugăciunile tuturor celor care strigă la tine, mai ales a celor 
care sunt copleșiți de frică și suferință. Prin Cristos Domnul nostru. 
Amin
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