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3Duminică, 31 iulie 2022
Săptămâna a 18-a de peste an

Sf. Ignaţiu de Loyola, pr.

Fraților preaiubiți, Isus ne-a spus că dacă dorim să fim cu adevărat 
bogați atunci va trebui să căutăm adevăratele bogății. Să îi cerem 
acum lui Dumnezeu harul de a discerne care sunt aceste daruri atât 
de prețioase, spunând împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

-  Ne rugăm pentru creștini de pretutindeni, ca noi să căutăm mereu 
compasiunea și iubirea lui Dumnezeu pentru noi și pentru cei 
bolnavi sau suferinzi. R.

- Ne rugăm pentru lideri noștri civili, ca ei să primească binecuvântarea 
lui Dumnezeu prin a călca pe urmele lui Cristos și prin a se lăsa 
luminați de cuvântul lui Dumnezeu. R.

- Ne rugăm pentru copii de pretutindeni, ca ei să fie binecuvântați cu 
grijă și iubire din partea celor din jurul lor. R.

- Ne rugăm ca noi să realizăm mereu că viața nu e asigurată de ceea 
ce deținem ci de profunzimea relației noastre cu Cristos și iubirea 
Tatălui ceresc. R.

- Ne rugăm ca noi să devenim ochii, urechile și mâinile lui Cristos în 
grija față de darurile pe care Dumnezeu ni le-a oferit. R.

- Ne rugăm pentru toți cei care au murit de curând, ca ei să fie primi 
în împărăția cerurilor. R.

Milostive Dumnezeule, învață-ne să ne punem speranța și încrederea 
în tine și nu în ceea ce e trecător din această lume. Dă-ne te rugăm 
harul de a fi mai atenți față de nevoile noastre și nu față de dorințele 
proprii. Prin Cristos Domnul nostru. Amin



4 Luni, 1 august 2022
Săptămâna a 18-a de peste an

Sf. Alfons M. de Liguori, ep. înv. **

Fraților preaiubiți, în textul evangheliei de astăzi am văzut cum 
Isus Cristos ne este revelat ca cel care satisface foamea oamenilor de 
dreptate și caritate. Să spunem împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm ca odată cu continuarea pandemiei de covid de pe glob, 
cei care lucrează în spitale și clinici să primească toată susținerea 
de care au nevoie. R.

- Ne rugăm ca Biserica să fie o voce profetică pentru adevăr și 
compasiune, confruntând vocile profeților falși care fac numai 
promisiuni goale ce duc la disperare. R.

- Ne rugăm ca noi să ne asigurăm mereu că îi vom trata cum trebuie 
pe cei fără adăposturi, cu respect, și nu cu judecată dură sau 
condamnări. R.

- Ne rugăm ca sfântul Alfons Maria de Liguori să mijlocească 
pentru teologi și preoți care ascultă spovezile, ca ei să fie înțelepți 
și plini de milostivire asemenea Domnului însuși. R.

- Ne rugăm ca sfântul Alfons Maria de Liguori să fie un adevărat 
exemplu de curaj și răbdare pentru cei care, asemenea lui, suferă 
de reumatisme și dizabilități care le restricționează activitățile. R.

- Ne rugăm ca toți răposați noștri să fie primiți în casa Tatălui 
Veșnic. R.

Dumnezeule, Tatăl și Regele nostru, prin lege și profeți tu ai 
pregătit poporul tău tu ai pregătit un popor pentru Fiul tău. Fă te 
rugăm ca noi cei care ne-am dedicat viețile lui Isus Cristos, să oferim 
această masă Euharistică cu inimi pline de bucurie. 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, 2 august 2022
Săptămâna a 18-a de peste an

Ss. Eusebiu de Vercelli, ep. *; Petru Iulian Eymard, pr. 
* (Porţiuncula)

Fraților preaiubiți, Dumnezeu care ne-a vorbit astăzi prin profetul 
Ieremia, ne-a dat o mare speranță, că nimeni dintre noi nu va fi 
abandonat fiindcă milostivirea lui Dumnezeu este atotcuprinzătoare. 
Să spunem împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm ca noi să ne putem trage speranța de la profeția lui 
Ieremia, și să nu privim la nimeni ca fiind departe de iubirea, 
vindecarea și milostivirea lui Dumnezeu. R.

- Ne rugăm ca cei care par să își fi pierdut orice simț al propriei lor 
demnități sau valori să aibă un loc special în rugăciunea noastră 
de astăzi. R.

- Ne rugăm ca tineri și adulți care se străduiesc să își mențină inimile 
curate și iubirea sinceră să crească ca popor plin de integritate. R.

- Ne rugăm ca mărturia eroică a sfântului Eusebiu, să îi susțină pe 
cei care sunt persecutați pentru credința lor în Isus. R.

- Ne rugăm ca noi să urmăm exemplul sfântului Petru Iulian Eymard 
și iubirea sa față de prezența lui Isus din preasfântul Sacrament. R.

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

Doamne Isuse Cristoase, vin-o și domnește! Fă ca trupul meu 
să fie templul tău, fă ca inima mea să fie tronul tăi, fă ca eu să fiu 
slujitorul tău devotat, fă ca eu să fiu al tău mereu, trăind numai în 
tine și pentru tine. Amin

(rugăciunea sfântului Petru Iulian Eymard)



7Miercuri, 3 august 2022
Săptămâna a 18-a de peste an

Sf. Martin, pustnic

Fraților preaiubiți, astăzi avem parte de o imensă consolare în 
cuvântul lui Dumnezeu rostit prin profetul Ieremia care zice: Te-am 
iubit cu o iubire veşnică. Să spunem împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm ca cei care sunt îngrijorați cu privire la binele celorlalți 
membri ai familiei lor, să se roage lui Isus, după cum a făcut femeia 
din evanghelie. R.

- Ne rugăm ca cei care și-au pierdut credința în Dumnezeu, și cei 
care caută o credință, să ajungă la cunoașterea și înțelegerea naturii 
iubirii universale și necondiționate a lui Dumnezeu. R.

- Ne rugăm ca cei care se plâng lui Dumnezeu sau despre Dumnezeu, 
să primească harul Duhului Sfânt, pentru ca să poată crește în 
înțelepciune, și cu o încredere mai mare în Dumnezeu, să se roage 
pentru harul de a trăi conform voinței lui Dumnezeu. R.

- Ne rugăm pentru ca noi să ne aducem rugăciunii noastre 
determinarea și perseverența femeii din evanghelie, care nu s-a 
îndoit niciodată de grija pe care Isus o are față de fiecare persoană. 
R.

- Ne rugăm ca toți răposați noștri, să fie primiți în lăcașurile veșnice. 
R.

Dumnezeule atotputernic, te rugăm să îți aduci aminte de noi și 
de iubirea pe care o ai față de fiecare dintre noi, dar mai ales te 
rugăm să ne binecuvântezi cu pacea lui Cristos. Prin Cristos Domnul 
Nostru. Amin



8 Joi, 4 august 2022
Săptămâna a 18-a de peste an

Sf. Ioan M. Vianney, pr. **

Fraților preaiubiți, mărturisirea de credință a lui Petru în Isus, 
Fiul Dumnezeului cel viu, este o invitație pentru fiecare dintre noi de 
a ne aprofunda credință în același Isus. Să spunem împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm ca cei care par să își fi abandonat credința în Dumnezeu, 
ori sau revoltat împotriva înțelepciunii lui Dumnezeu, sau se 
împotrivesc îndrumării Duhului Sfânt, să se întoarcă la Dumnezeul 
cel milostiv și iubitor. R.

- Ne rugăm noi să vedem în străduința lui Petru de a avea o credință 
și de a evita orice povară a crucii, să vedem ajutorul de care avem 
nevoie pentru a-l căuta mereu pe Cristos. R.

- Ne rugăm ca noi să recunoaștem adevăratele comori din viețile 
noastre, nu ceea ce avem sau putem face, ci credința noastră și 
oameni pe care îi întâlnim zi de zi, mai ales cei care sunt săraci sau 
împovărați. R.

- Ne rugăm pentru ca persoanele tinere să fie mai conștiente de 
vocația lor în a-l sluji pe Cristos ca preoți sau persoane consacrate, 
pentru ca astfel să poată depăși toate obstacolele, după cum a făcut 
Sfântul Ioan Vianney, și să persevereze cu curaj și speranță. R.

- Ne rugăm ca viața sfântului Ioan Vianney, să inspire preoți de 
astăzi să fie puternici și determinați în vocația lor de a conduce 
tineri la Isus. R.

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

Te iubesc, Dumnezeul meu, căci singura mea dorință este de a te 
iubi pe Tine până la ultima mea suflare.

Te iubesc, Dumnezeul meu plin de iubire infinită, și aș dori mai 
degrabă să mor iubindu-te decât să trăiesc fără iubirea ta.

Te iubesc, Doamne și singurul har pe care îl cer e de a te iubi pe 
tine veșnic. Amin



9Vineri, 5 august 2022
Săptămâna a 18-a de peste an

Sfinţirea Bazilicii „Sf. Maria cea Mare” *

Fraților preaiubiți, a purta crucea noastră cea de toate zilele cu 
demnitate înseamnă să trăiești în spiritul și Duhul lui Isus Cristos. 
Să spunem împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm ca această aniversare a primei bisericii din Roma dedicată 
Mariei, mama lui Dumnezeu, și locul preferat de pelerinaj al papei 
Francisc, să ne reamintească de locul indispensabil al Mariei din 
comunitatea Bisericii vii, poporul lui Dumnezeu. R.

- Ne rugăm ca Maria să își reverse iubirea pentru cei fără casă, și 
din propria ei experiență, să le ofere ajutorul și speranța de care au 
nevoie. R.

- Ne rugăm ca noi să respectăm fiecare viață umană, cinstind-o ca pe 
un dar de la Dumnezeu. R.

- Ne rugăm ca cei care doresc să dețină lumea și averea ei, să învețe 
cât de greșite sunt eforturile lor, iar astfel să se convertească la 
aprecierea virtuții și adevărului. R.

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

Doamne Dumnezeul nostru, tronul tău este unul de dreptate și 
milostivire. Privește, te rugăm asupra lumii noastre atât de frântă 
și distrusă și refă-o în lumina lui Isus Cristos, care viețuiește și 
domnește în toți veci vecilor. Amin



10 Sâmbătă, 6 august 2022
SCHIMBAREA LA FAŢĂ A DOMNULUI

Fer. Octavian, ep.

Fraților preaiubiți, astăzi am avut ocazia să auzim cu Isus și-a 
revelat gloria interioară lui Petru, Iacob și Ioan pe muntele Tabor. Să 
ne rugăm ca și noi să fim martori la aceiași glorie printr-o adevărată 
viață de slujire fidelă. Să spunem împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm pentru Biserică, ca ea să reflecte mereu bunătatea 
lui Dumnezeu și puterea prezenței sale între noi prin grija și 
compasiunea papei Francisc. R.

- Ne rugăm pentru toți cei care dau mărturie că sunt discipoli lui 
Isus, ca ei să fie adevărați martori ai prezenței lui Dumnezeu în 
viețile lor. R.

- Ne rugăm ca noi să reflectăm asupra puterii schimbătoare a marelui 
mister Euharistic din viețile noastre. R.

- Ne rugăm ca cei care au fost chemați să îl slujească pe Isus ca preoți 
sau persoane consacrate să răspundă pozitiv acestei chemări. R.

- Ne rugăm pentru toți cei care sunt bolnavi în trup și minte ca 
Dumnezeu să le de-a puterea necesară de a-și purta crucea cu 
răbdare. R.

- Ne rugăm pentru toți credincioși noștri răposați, ca ei să se bucure 
de promisiunea sfinților din ceruri. R.

Tată milostiv și iubitor, acum când aducem aceste cereri ale 
noastre în fața maiestății tale, recunoaștem că tu l-ai glorificat pe 
Fiul tău pe muntele Tabor și că tu ne-ai făcut părtași la aceiași glorie. 
Dă-ne te rugăm harul de a-și sluji mereu cu iubire și fidelitate. Prin 
Cristos Domnul nostru. Amin
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