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3Duminică, 7 august 2022
Săptămâna a 19-a de peste an

Ss. Sixt al II-lea, pp. şi îns., m.; Caietan, pr.

Fraților preaiubiți, inspirați de cuvântul lui Dumnezeu și conștienți 
de nevoia noastră de a fi conștienți și gata de acțiune să ne rugăm ca 
să fim mereu mai atenți față de nevoile tuturor fraților și surorilor 
noastre, spunând împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm pentru Biserică, papa Francisc și episcopul nostru Iosif 
ca ei să fie fideli lui Dumnezeu și plini de compasiune față de toți 
ceilalți. R.

- Ne rugăm pentru pacea din lume, ca creștini, evrei și musulmani să 
trăiască împreună cu toleranță și în pace. R.

- Ne rugăm pentru toți oameni, ca iubirea și speranța ce provine din 
credința în Dumnezeu să îi atragă pe ceilalți la Dumnezeu prin 
modul în care trăim. R.

- Ne rugăm pentru cei bolnavi din comunitatea noastră, ca Dumnezeu 
să le ofere alinare și vindecare. R.

- Ne rugăm pentru propriile noastre intenții personale care le păstrăm 
în adâncul inimii noastre. R.

- Ne rugăm și pentru toți răposați noștri, ca ei să trăiască veșnic în 
compania lui Dumnezeu. R.

Doamne Dumnezeul nostru, ne alăturăm rugăciunea tuturor 
fraților și surorilor noastre din lume pentru ca plini de încredere să 
îți cerem să ne asculți toate aceste rugăciuni ale noastre. Prin Cristos 
Domnul nostru. Amin



4 Luni, 8 august 2022
Săptămâna a 19-a de peste an

Sf. Dominic, pr. **

Fraților preaiubiți, crucea lui Isus a fost purtată de creștinii 
de-a lungul secolelor, alături de care ne tragem și noi inspirația. Să 
spunem împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm ca crucea lui Cristos să ne reamintească mereu de 
iubirea și sacrificiul său. R.

- Ne rugăm ca toți muncitori să învețe de la Isus și Petru care și-au 
plătit taxele pentru templu, și să fie mai atenți cu plata taxelor cu 
responsabilitate și dreptate. R.

- Ne rugăm pentru cei care au contribuit financiar la parohia noastră 
și la opera Bisericii de caritate și de dreptate, ca ei să continue cu 
aceiași generozitate. R.

- Ne rugăm ca cetățeni, companiile și afacerile mici și mari să de-a 
cezarului ce a cezarului, după cum Isus și Petru au plătit taxele lor 
pentru Templu. R.

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

Doamne Dumnezeul nostru, dă-ne te rugăm harul de a fi mai 
atenți față de prezența ta în această zi și să te preamărim pentru 
toate harurile pe care tu le reverși asupra noastră. 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, 9 august 2022
Săptămâna a 19-a de peste an

SF. TEREZA BENEDICTA A CRUCII (Edith 
Stein), fc. m., patroană a Europei

Fraților preaiubiți, astăzi celebrăm acțiunea lui Dumnezeu 
în viața călugăriței carmelite, a sfintei Tereza Benedicta, care cu 
credință în Isus a suferit martiriul în timpul celui de-al doilea război 
mondial, alături de frați și surorile ei evreice. Să spunem împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm ca înțelepciunea, credința și curajul sfintei Tereza 
Benedicta să ne amintească cât de important e să căutăm Adevărul, 
iar atunci când îl găsim să îl trăim cu credință, până la moarte. R.

- Ne rugăm ca popoarele Europei, aflate sub patronajul sfintei 
Tereza Benedicta, să crească în valorile creștine, libere de rasism 
și de intoleranță religioasă, susținând refugiați. R.

- Ne rugăm ca prin această aniversare a distrugerii orașului Nagasaki 
de bomba atomică din 1945, să întărească hotărârea noastră de 
a lucra neobosit pentru pacea universală, și pentru înlăturarea 
tuturor armelor nucleare. R.

- Ne rugăm ca toți cei care se află în minoritate în țara în care se 
află, să aibă parte de demnitatea cuvenită unei ființe umane. R.

- Ne rugăm ca noi să învățăm de la copii cum să ducem o viață bună 
și să fim mai dedicați supravegherii și protejării lor permanente. 
R.

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

Isus a prezis propria sa moarte și înviere, iar discipoli, ne-
înțelegând pe deplin cuvintele sale, au simțit o mare tristețe după 
cum și noi ne simțim când primim o veste tristă. Să îl rugăm pe 
Dumnezeu să ne de-a harul ca speranța pe care o avem în grija sa 
iubitoare să ne susțină pururi. Prin Cristos Domnul nostru. Amin



7Miercuri, 10 august 2022
Săptămâna a 19-a de peste an
SF. LAURENŢIU, diacon m.

Fraților preaiubiți, tânărul diacon Laurențiu e atât de iubit de 
Biserică. Veselia lui și grija nespusă față de cei săraci sunt valorile 
cele mai importante pe care noi va trebui să le imităm astăzi de la el. 
Să spunem împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm ca Biserica să elibereze toți oameni din păcat și opresiune, 
și să îi ajute să găsească bucuria de a trăi, plini de laudele aduse 
Domnului. R.

- Ne rugăm ca toți cei care se află sub patronajul sfântului diacon 
Laurențiu, să obțină mijlocirea și ajutorul patronului lor ceresc. R.

- Ne rugăm ca tânărul sfânt Laurențiu, prin slujirea, generozitatea 
și curajul său să fie un model pentru tineretul creștin care acum își 
discern vocația în viață. R.

- Ne rugăm ca diaconi din dieceza și țara noastră să fie inspirați de 
angajamentul sfântului Laurențiu față de cei săraci, și asemenea 
lui să de-a mărturie cu bucurie de evanghelie, prin predică dar mai 
ales prin faptă. R.

- Ne rugăm ca noi să putem recunoaște adevărata comoară din viața 
noastră, nu ceea ce deținem sau ceea ce putem face, ci Cristos din 
interiorul nostru și oameni pe care el nii aduce nouă zi de zi, mai 
ales cei săraci și împovărați. R.

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

Dumnezeule veșnic, tu îi binecuvântezi pe toți cei care sunt 
milostivi. Te rugăm să ne dai harul unei inimi pline de milostivire 
asemenea celei a Fiului tău, Isus Cristos, care viețuiești și domnește 
în toți veci vecilor. Amin.



8 Joi, 11 august 2022
Săptămâna a 19-a de peste an

Ss. Clara, fc. **; Suzana, m.

Fraților preaiubiți, Isus ne-a învățat astăzi atât prin cuvânt cât 
mai ales prin exemplu importanța de a avea o inimă iertătoare. Să 
spunem împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm pentru Biserică ca ea să fie un instrument al păcii și 
al împăcări, pentru ca astfel să poată aduce speranța unei lumii 
frânte. R.

- Ne rugăm pentru națiunile care au nevoie de pace, ca Dumnezeu să 
reverse asupra lor lumina sa veșnică, pentru a le arăta calea ce duce 
la milostivire și dreptate. R.

- Ne rugăm ca toți cei aflați sub patronajul sfintei Clara, să aibă parte 
de rugăciunile ei și de îndrumarea lui Dumnezeu în tot ceea ce fac. 
R.

- Ne rugăm ca viața sfintei Clara și a comunității ei de a îmbrățișa 
radical sărăcia din iubire față de Isus, să ne amintească că ceea ce 
avem în această lume e trecător și că adevărata noastră comoară 
este iubirea lui Dumnezeu ce se revarsă în inimile noastre. R.

- Ne rugăm pentru cei a căror inimi au devenit împietrite, ca Duhul 
Sfânt să îi ajute să vadă viața și oameni în mod diferit, pentru ca să 
existe continuu pace în relațiile lor. R.

- Ne rugăm pentru toți credincioși noștri răposați, ca ei să primească 
harul de a vedea măreția fiilor lui Dumnezeu. R.

Binecuvântat ești tu, Dumnezeule Tatăl nostru, pentru că ne 
umpli sufletele cu viață. Te rugăm să primești aceste laude umile și 
recunoștința noastră făcută din inimi pline de iubire față de tine. 
Prin Cristos Domnul Nostru. Amin



9Vineri, 12 august 2022
Săptămâna a 19-a de peste an

Sf. Ioana Francisca de Chantal, călug. *

Fraților preaiubiți, învățăturile lui Isus, din textul evangheliei de 
astăzi asupra căsătoriei sunt în contrast cu atitudinile multora dintre 
noi. Să spunem împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm ca noi să prețuim căsătoria ca dar unic de la Dumnezeu, 
iar sacramentul căsătoriei ca și canal de har între soț și soție. R.

- Ne rugăm ca cei care au parte de divorț că cunoască că ei tot sunt 
iubiți de Dumnezeu și că trebuie să primească respect întotdeauna 
de la ceilalți. R.

- Ne rugăm ca toate problemele legate de căsătorie să fie gestionate 
de episcopi și preoți și de creștini cu delicatețe, în duhul înțelegerii 
și a respectului, liberi de atitudini critice. R.

- Ne rugăm ca cuplurile ce se pregătesc pentru căsătorie să aibă parte 
de grijă pastorală și de sfaturi înțelepte, pentru ca ei să înțeleagă 
bogăția sacramentului și  unirea vieților lor. R.

- Ne rugăm ca cei care au acceptat viața singură de dragul Împărăției 
lui Dumnezeu să rămână mereu fideli promisiunii lor. R.

- Ne rugăm ca spiritul înțelepciunii prin care sfânta Ioana Francisca 
de Chantal și-a crescut familia, să fie primit de toți cei care astăzi 
îmbină dubla vocație de părinți și persoane consacrate. R.

- Ne rugăm și pentru toți credincioși noștri răposați, ca rugăciunile 
noastre să le aducă alinarea sufletească. R.

Dumnezeule atotputernic și sfânt, tu ești mântuirea noastră dar 
mai ales tu ne alini în toate nevoile noastre. Fi te rugăm aproape 
de cei care se luptă în viață și dă-le un nou simț de speranță. Prin 
Cristos Domnul nostru. Amin



10 Sâmbătă, 13 august 2022
Săptămâna a 19-a de peste an

Ss. Ponţian, pp. m. şi Hipolit, pr. m. *; Ioan 
Berchmans, student

Fraților preaiubiți, împărăția lui Dumnezeu este un dar pentru 
umanitate, și ne este prezentată într-un mod cu totul deosebit prin 
deschiderea, entuziasmul și inocența copiilor. Să spunem împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm ca protecția spirituală, emoțională și fizică a vieți 
copiilor să fie scopul fiecărui cetățean din societate. R.

- Ne rugăm ca toții copii din parohia noastră să fie binecuvântați din 
plin de Dumnezeu, și să găsească o comunitate în care să poată 
crește în sfințenie și să aibă parte de experiența protecției noastre. 
R.

- Ne rugăm ca cei care au păcătuit împotriva copiilor, în familii sau 
în societate, să se căiască pentru păcatele lor. R.

- Ne rugăm ca duhul reconcilierii dintre Sfântul Ponțian și sfântul 
Hipolit, martirizați împreună în Sardinia, să îi ajute pe cei aflați în 
conflicte pentru ca să rămână mereu uniți în Cristos. R.

- Ne rugăm ca toți răposați noștri, să aibă parte de iertare prin 
intermediul rugăciunilor noastre. R.

Doamne Dumnezeul nostru, în necazul și necesitățile noastre 
mereu venim la tine, pentru a ne căuta refugiu în tine. Te rugăm să 
ne dai harul de a ne baza mereu pe sfatul tău plin de înțelepciune. 
Prin Cristos Domnul nostru. Amin
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