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3† Duminică, 14 august 2022
Săptămâna a 20-a de peste an

Sf. Maximilian Kolbe, pr. m.

Fraților preaiubiți, în cea de-a doua lectură de astăzi ni s-a cerut să 
nu ne îndepărtăm privirea de la Isus care ne conduce în credință. Ca 
și comunitate creștină să ne rugăm acum nu doar pentru noi înșine ci 
și pentru Biserică și pentru toți oameni. Să spunem împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm pentru Biserică, pentru papa Francisc și pentru episcopul 
nostru Iosif, ca urmând exemplul lui Ieremia, Paul și Isus Cristos, și 
noi să rămânem fideli și curajoși în a da mărturie pentru Dumnezeu. 
R.

- Ne rugăm pentru lume, ca toți oameni să fie tratați cu respect, 
indiferent de religie, rasă sau bogății. R.

- Ne rugăm pentru familii, ca ele să fie inspirate de familia sfântă 
a lui Isus, Maria și Iosif în a fi comunități de iubire și înțelegere 
reciprocă. R.

- Ne rugăm ca noi să revenim mereu la Dumnezeu pentru îndrumare 
mai ales când avem de făcut alegeri dificile. R.

- Ne rugăm pentru cei bolnavi din case sau spitale, ca ei să aibă 
parte de experiența apropierii lui Dumnezeu prin grija familiei și a 
prietenilor lor. R.

- Ne rugăm pentru toți credincioși răposați, ca ei să se bucure de 
compania lui Dumnezeu și a tuturor sfinților din ceruri. R.

Doamne Dumnezeul nostru, tu mereu asculți toate rugăciunile 
noastre. Dă-ne te rugăm harul de a accepta mereu voința ta în viețile 
noastre. Te rugăm toate acestea în numele Mântuitorului nostru Isus 
Cristos, care viețuiește și domnește în toți veci vecilor. Amin



4 † Luni, 15 august 2022
Adormirea Maicii Domnului

Ss. Tarciziu, m.; Iacint, pr.; Stanislau Kostka, călug.

Fraților preaiubiți, astăzi celebrăm sărbătoarea glorificării 
Mariei, zi în care suntem invitați mai mult ca niciodată să cerem 
mijlocirea Mamei noastre cerești Maria la Fiul ei Isus. Să spunem 
împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm ca Biserica să fie acel popor pelerin al lui Dumnezeu 
care dă mărturie de Isus, pentru ca astfel să fie cunoscut și iubit de 
întreaga lume. R.

- Ne rugăm ca noi să putem dedica Mamei noastre cerești: viețile 
noastre, munca, fericirea și durerile noastre. R.

- Ne rugăm ca Maria să binecuvânteze toți părinți: cei fericiți în 
unirea lor, cei separați și chiar și cei care ar putea fi respinși. R.

- Ne rugăm ca creștini care au parte de persecuții, refuzul libertății 
religioase și ridiculizarea credinței lor, să stea fermi în credință cu 
Isus, și să cunoască că nimic nu se poate pune între ei și iubirea 
lui. R.

- Ne rugăm pentru vindecare pentru cei bolnavi, alinare pentru 
muribunzi și pacea minții pentru cei aflați în neliniști și ajutor 
pentru cei care îndură sărăcia. R.

- Ne rugăm ca Mama noastră Maria să inspire și să apere toți tineri 
de astăzi care se gândesc asupra chemării lor la preoție sau la viața 
consacrată. R.

Tată ceresc, aducem cu umilință în fața maiestății tale divine toate 
aceste rugăciuni ale noastre pe care ți le adresăm prin mijlocirea 
mamei noastre cerești Maria, mama Fiului tău Isus Cristos, care 
viețuiește și domnește în toți veci vecilor. 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, 16 august 2022
Săptămâna a 20-a de peste an

Ss. Ștefan, rege *; Rochus, pelerin

Fraților preaiubiți, Isus ne-a avertizat în textul evangheliei de 
astăzi de pericolul bogăției, adică acela de a ne distrage de adevăratul 
scop în viață. Să spunem împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm ca Biserica să nu devină distrată de bogăție ci să își 
folosească mereu resursele spre binele celor săraci și nevoiași. R.

- Ne rugăm ca cei care sunt bogați să descopere importanța dreptății 
și astfel să ajungă la cei săraci în toate necesitățile lor. R.

- Ne rugăm ca cei care și-au sacrificat bunurile materiale pentru a-l 
urma pe Cristos, să aibă o inimă veselă în căutarea Împărăției lui 
Dumnezeu. R.

- Ne rugăm ca cei care au parte de dificultăți în viață să audă vocea 
lui Dumnezeu. R.

- Ne rugăm ca sfințenia vieții sfântului Ștefan și înțelepciunea sa 
să mijlocească pentru cei care se află sub patronajul său un râu de 
haruri. R.

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

Dumnezeule veșnic, te rugăm să reverși pacea ta asupra poporului 
tău, pentru ca astfel cei care poartă numele de creștin să devină un 
adevărat instrument al păcii tale pentru întreaga lume. Prin Cristos 
Domnul nostru. Amin.



7Miercuri, 17 august 2022
Săptămâna a 20-a de peste an

Ss. Miron, pr. m.; Eusebiu, pp.; Beatrice, călug.

Fraților preaiubiți, Isus ne-a învățat astăzi adevăratul spirit al 
generozității, și ne-a ajutat să ne eliberăm de sentimentul geloziei. 
Cu inimi libere să spunem cu toți împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm ca noi să nu simțim niciodată gelozia atunci când lucruri 
bune se întâmplă celor din jur, ci mai degrabă să ne bucurăm cu 
cei care se bucură. R.

- Ne rugăm ca noi să fim mereu generoși în iubirea și respectul pe 
care îl oferim celor din jur. R.

- Ne rugăm ca cei chemați la conducere să își accepte cu umilință 
responsabilitatea lor și să acționeze cu integritate. R.

- Ne rugăm ca noi să respectăm mai mult experiența vieții celor 
tineri din societate și să luăm mai mult aminte la speranțele și 
entuziasmul lor. R.

- Ne rugăm ca cei bolnavi și muribunzi să aibă parte de brațele pline 
de iubire ale lui Dumnezeu. R.

- Ne rugăm ca toți răposați noștri, să fie conduși pe pășunile cerului 
de preasfânta noastră mamă, Maria. R.

Dumnezeule tu care ești păstorul nostru ceresc, veghează te rugăm 
asupra Bisericii tale și dă-ne harul ca toți să ajungem să locuim în 
casa ta cerească. Prin Cristos Domnul nostru. Amin



8 Joi, 18 august 2022
Săptămâna a 20-a de peste an

Fer. Paula Montaldi, fc.

Fraților preaiubiți, invitația generoasă pe care Dumnezeu ne-o 
adresează fiecăruia dintre noi, de a veni și de a lua parte la masa 
Fiului său este un semn că Dumnezeu dorește ca toți oameni să fie 
părtași la banchetul său ceresc. Să spunem împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm ca noi să celebrăm această masă Euharistică împreună, 
nerăbdători pentru acea zi în care toți creștini vor împărți aceiași 
masă a Domnului din ceruri. R.

- Ne rugăm ca noi să ne pregătim pentru banchetul ceresc prin a ne 
îmbrăca cu haina mântuirii, care e croită din virtutea compasiunii, 
a blândeții, a răbdării, umilinței și a iubirii. R.

- Ne rugăm ca parohiile și comunitățile noastre să fie locuri în care 
oameni să primească o primire călduroasă fără nici un pic de 
discriminare. R.

- Ne rugăm ca procesul de consultare de pregătire pentru Sinodul 
episcopilor de anul viitor să continue în Biserică cu înțelepciune și 
claritate. R.

- Ne rugăm ca toți răposați noștri, să fie curățați de toată vinovăția 
vieții pământești. R.

Doamne Dumnezeul nostru, dă-ne te rugăm harul de a face mereu 
voința ta fără a socoti costurile ci doar să conștientizăm faptul că 
puterea ta ne este de ajuns. Prin Cristos Domnul nostru. Amin 



9Vineri, 19 august 2022
Săptămâna a 20-a de peste an

Ss. Ioan Eudes, pr. *; Sixt al III-lea, pp.

Fraților preaiubiți, porunca iubirii lui Cristos față de Dumnezeu 
și față de aproapele, pe care am primit-o în textul evangheliei de 
astăzi este baza vieții noastre creștine. Să spunem împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm ca creștinii, mai presus de orice, să fie cunoscuți pentru 
iubirea lor față de Dumnezeu și față de aproapele, mai ales față de 
cei săraci. R.

- Ne rugăm ca cei care au fie puțin fie nici un simț al prezenței lui 
Dumnezeu să aibă parte de experiența credinței care să le permită 
să cunoască și să îl iubească pe Dumnezeu. R.

- Ne rugăm ca credința noastră în învierea trupului să ne întărească 
prin viziunea profetului Ezechiel, care a văzut oasele uscate din 
vale cm au devenit oameni vii din nou. R.

- Ne rugăm ca devoțiunea sfântului Ioan Eudes față de preasfânta 
inimă a lui Isus să continue să hrănească viața spirituală a creștinilor. 
R.

- Ne rugăm ca cei care se află în închisori din cauza credinței lor, să 
fie tratați cu respect și ca autoritățile civile să le redea dreptul la 
libertatea religioasă. R.

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

Doamne Dumnezeul nostru, ascultă strigătul celor săraci, ajută-i 
pe toți cei aflați în primejdie, și revarsă asupra lor belșugul harurilor 
tale, pentru ca ei să îți poată aduce cinste și mulțumire. Prin Cristos 
Domnul nostru. Amin



10 Sâmbătă, 20 august 2022
Săptămâna a 20-a de peste an

Ss. Bernard, abate, înv. **; Samuel, profet

Fraților preaiubiți,  gloria lui Dumnezeu a umplut templul cel 
vechi iar acum harul lui Cristos umple acest loc cu credința și 
sfințenia poporului său. Să spunem împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm ca episcopi, preoți și diaconi să practice ceea ce predică. 
R.

- Ne rugăm ca cei care se ascund în spatele titlului sau funcției lor 
să învețe că există un singur Tată în ceruri, un singur Stăpân și un 
singur învățător, Isus Cristos. R.

- Ne rugăm ca comunitatea noastră parohială să fie binecuvântată 
cu credință, speranță și caritate. R.

- Ne rugăm ca gloria lui Dumnezeu să umple această biserică, acum 
când ne pregătim să ne facem părtași la Euharistie și să intrăm în 
misterul lui Dumnezeu cu noi în comunitate, cuvânt, preot, pâine 
și vin. R.

- Ne rugăm ca rugăciunile sfântului Bernard să dobândească ajutorul 
lui Dumnezeu pentru toate minusurile vieții de zi cu zi. R.

- Ne rugăm și pentru toți credincioși noștri răposați, ca bunul 
Dumnezeu să le ierte pedeapsa meritată pentru păcatele lor. R.

Dumnezeule atotputernic și veșnic, îndrumă-i te rugăm pe cei care 
sunt conducători popoarelor, și fă ca ei să aibă grijă ca dreptatea ta 
să fie prezentă pretutindeni. Prin Cristos Domnul nostru. Amin
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