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3Duminică, 21 august 2022
Săptămâna a 21-a de peste an

Sf. Pius al X-lea, pp.

Fraților preaiubiți, Dumnezeu, în marea sa milostivire, oferă 
mântuirea tuturor oamenilor și ne cheamă să intrăm pe poarta cea 
strâmtă. Să ne rugăm ca și noi să facem parte din acel grup care va 
sta la masa sa în Împărăția Cerurilor. Să spunem împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm pentru comunitatea Bisericii, ca împreună cu papa 
Francisc, și episcopul Iosif, să putem crește în iubire față de 
Dumnezeu și față unul de celălalt. R.

- Ne rugăm pentru toți cei care sunt săraci sau întâmpină dificultăți 
în viețile lor. Ca Dumnezeu să îi susțină și aline prin generozitatea 
celor din jur. R.

- Ne rugăm pentru tineri noștri, ca ei să nu fie distrași de atracțiile 
lumii ci să fie fideli evangheliei și să aibă parte de experiența iubirii 
lui Dumnezeu în viețile lor. R.

- Ne rugăm pentru copii noștri, ca ei să crească în iubirea față de 
Dumnezeu  atât în familiile lor cât și în comunitatea lor parohială. 
R.

- Ne rugăm pentru toți cei care sunt bolnavi, mai ales cei suferinzi și 
închiși în casele lor, ca Dumnezeu să le aducă alinare și vindecare. 
R.

- Ne rugăm și pentru toți răposați noștri, ca bunul Dumnezeu să le 
ofere un loc la masa sa cerească alături de sfinți din cer. R.

Dumnezeule atotputernic și veșnic, aducem toate aceste rugăciuni 
în fața ta încrezători că tu mereu ești atent la nevoile noastre și ni le 
împlinești. Prin Cristos Domnul nostru. Amin.



4 Luni, 22 august 2022
Săptămâna a 21-a de peste an
Sf. Fecioară Maria, Regină **

Fraților preaiubiți, astăzi o cinstim pe preasfânta Fecioară Maria 
care prin ridicarea ei cu trupul și cu sufletul la cer a devenit acum 
Regina care o grijă cu adevărat maternă față de toți copii ei. Să 
spunem împreună:

R.: Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm ca noi să cunoaștem puterea rugăciunii Mariei și să 
găsim inspirație în viața ei de trăire a voinței lui Dumnezeu cu 
credință și umilință. R.

- Ne rugăm ca toate comunitățile dedicate Mariei cu numele de 
Regină, să fie adevărate locuri puternice în credință și generoase 
în iubire. R.

- Ne rugăm ca creștini care trăiesc sub întunericul persecuției să 
găsească adevărata lumină care aduce speranță și pace. R.

- Ne rugăm ca victimele terorismului să fie bine primite în ceruri 
de către Maria, Regina Lumii, care, ea însăși cu familia ei, au fost 
amenințate de Regele Irod. R.

- Ne rugăm ca toți credincioși noștri răposați să fie primiți în ceruri 
de către Regina păcii. R.

Veșnice Dumnezeule, primește te rugă toate aceste laude și 
rugăciuni ale noastre pe care le înălțăm neîncetat în fața ta, dar mai 
ales oferă ajutorul tău necontenit tuturor celor care au mai mare 
nevoie de el prin mijlocirea Mamei și Reginei noastre Maria. 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, 23 august 2022
Săptămâna a 21-a de peste an

Ss. Roza de Lima, fc. *; Flavian, ep.

Fraților preaiubiți, în textul evangheliei de astăzi am văzut cum 
Isus ne-a urgentat să fim sinceri în practica credinței noastre. Să 
spunem împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm ca fiecare creștin să aibă ca prioritate în viață un 
angajament ferm față de Isus, precum și practica dreptății, 
milostivirii și a bunei credințe. R.

- Ne rugăm ca fiecare creștin să aibă o inimă care să fie pură în 
imitarea lui Isus. R.

- Ne rugăm ca noi rămânem fermi în solidaritate și rugăciune cu cei 
care au parte de persecuții aprige pentru credința lor în multele țări 
de astăzi. R.

- Ne rugăm ca cei care sunt sub patronajul sfintei Roza, să poată 
vedea frumusețea lui Dumnezeu și a prezenței sale reflectată în 
creație. R.

- Ne rugăm pentru cei care decorează bisericile cu flori proaspete, 
oferte din creația lui Dumnezeu, să o facă cu devotament și cu 
laude față de creatorul nostru. R.

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

Doamne Dumnezeul nostru, tu ne cunoști dintotdeauna, căutând 
mereu în adâncul inimii noastre și cercetând continuu mințile 
noastre. Dă-ne te rugăm harul Duhului tău cel Sfânt. Prin Cristos 
Domnul nostru. Amin



7Miercuri, 24 august 2022
Sf. Bartolomeu, ap.

Fraților preaiubiți, astăzi celebrăm sărbătoarea sfântului 
Bartolomeu, a omului pe care Isus l-a descris ca fiind lipsit de 
viclenie, după care l-a și ales ca apostol al său. Să spunem împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm ca papa Francisc și episcopul nostru Iosif, succesori 
apostolilor, să învețe din integritatea sfântului Bartolomeu, cum să 
îl slujească pe Dumnezeu și poporul său. R.

- Ne rugăm ca curajul sfântului Bartolomeu, să fie o încurajare 
deosebită pentru cei care sunt închiși și torturați pentru credința 
lor creștină. R.

- Ne rugăm ca noi să nu judecăm oameni din cauza locului în 
care trăiesc, după cum făcuse și Bartolomeu, ci să tratăm fiecare 
persoană ca fiind unică, înzestrată și copil unic al lui Dumnezeu. 
R.

- Ne rugăm ca toți cei care îl cinstesc pe sfântul Bartolomeu ca 
patron al lor să fie la fel de încrezători în credința lor. R.

- Ne rugăm ca acolo unde este război, violență și terorism, harul 
lui Dumnezeu să întoarcă oameni de la astfel de comportament ca 
astfel să se ajungă la pacea mult dorită. R.

- Ne rugăm ca toți credincioși noștri răposați să aibă parte de odihna 
veșnică în casa Regelui Veșnic. R.

Dumnezeule, Părinte ceresc, Fiul tău a zidit sfânta Biserică pe 
temelia de nezdruncinat a credinței apostolice; dă-ne, te rugăm, 
harul ca, prin mijlocirea sfântului apostol Bartolomeu, să rămânem 
statornici în rugăciune și în ascultarea cuvântului tău. Prin Cristos, 
Domnul nostru.



8 Joi, 25 august 2022
Săptămâna a 21-a de peste an

Ss. Ludovic, rege *; Iosif de Calasanz, pr. *

Fraților preaiubiți, în textul evangheliei de astăzi am văzut cum 
Isus ne=a invitat să fim mereu atenți și alerți, veșnic pregătiți pentru 
prezența sa în viețile noastre. Să spunem împreună:

R.: Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm ca noi să trăim zi de zi în prezența lui Dumnezeu, în 
rugăciune și adorare, prin creație, în cei săraci precum și în 
demnitatea fiecărei persoane pe care o întâlnim. R.

- Ne rugăm și pentru cei care s-au dedicat slujirii celor săraci, 
familiilor vulnerabile și celor fără loc de muncă. R.

- Ne rugăm ca cei care au rol de predicatori și învățători, să își ducă 
rolurile cu responsabilitate, atenție și devotament. R.

- Ne rugăm ca toate școlile catolice, inspirate de patronul lor, Sfântul 
Iosif de Calasanz, să fie dedicate studenților lor în dezvoltarea lor 
spirituală, academică și emoțională. R.

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

Dumnezeule atotputernic și bun, noi vorbim necontenit de gloria și 
de splendoarea ta, dar mai ales de lucrările și de faptele tale minunate. 
Să te rugăm ca noi să îți aducem mereu cinstea și preamărirea care 
numai ție ți se cuvine. Prin Cristos Domnul nostru. Amin. 



9Vineri, 26 august 2022
Săptămâna a 21-a de peste an

Fer. Veronica Antal, fc. m. **; Ss. Ioana, fc.; 
Melchisedec, rege

Fraților preaiubiți, cu inimi pline de bucurie și recunoștință, să 
înălțăm rugăciunea noastră către Tatăl ceresc pentru ca mărturia 
eroică a fericitei fecioare și martire Veronica Antal să devină pentru 
noi toți izvor de reînnoire în credință și iubire.

– Pentru Sfântul Părinte Papa Francisc, pentru episcopul nostru Iosif, 
ca ei să mărturisească evanghelia mântuirii prin totala lor slujire 
față de poporul credincios. R.

R. Te rugăm ascultă-ne!

– Pentru toți cei care sunt persecutați din cauza credinței lor, ca 
jertfa lor să conducă la convertirea persecutorilor și să grăbească 
reconcilierea profundă a inimilor. R.

– Pentru copii, tineri și noile generații, ca ei să poată afla în fericita 
Veronica Antal un exemplu de credință în Dumnezeu și de slujire 
a aproapelui. R.

– Pentru toate familiile noastre, ca susținute de cei care administrează 
binele comun să devină tot mai mult izvor de creștere umană, 
socială și spirituală pentru întreaga societate. R.

– Pentru toți cei care suferă în trup sau în spirit, ca ei să poată simți 
prin mijlocirea fericitei Veronica Antal puterea vindecătoare a 
harului lui Cristos și ajutorul concret al fraților în credință. R.

– Pentru noi toți, cei care trăim pe acest pământ stropit de sângele 
martirilor, pentru ca lăsându-ne edificați de exemplul fericitei 
Veronica Antal să putem construi împreună o societate fondată pe 
valorile adevărului, libertății și solidarității. R.

Dumnezeule, Părinte bun și îndurător, tu ești tăria celor care 
se încred în tine. Îți mulțumim pentru că ne-ai dăruit în fericita 
Veronica Antal, fecioară și martiră, un model de tărie în credință, ea 
care și-a dat viața pentru a-și apăra sfânta curăție. Te rugăm, ascultă 
rugăciunea acestei familii și fă ca sămânța sângelui ei să rodească 
în noi iubirea față de Numele tău sfânt și față de frați. Prin Cristos, 
Domnul nostru.



10 Sâmbătă, 27 august 2022
Săptămâna a 21-a de peste an

Ss. Monica **; Cezar de Arles, ep.

Fraților preaiubiți, Isus se așteaptă ca noi să folosim așa cum 
trebuie darurile pe care Dumnezeu le-a dat fiecăruia dintre noi, 
pentru că ele ne-au fost încredințate cu încredere spre a fi folosite 
spre binele celorlalți. Să spunem împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm ca fiecare dintre noi să recunoască darurile pe care 
Dumnezeu i le-a dat și să le folosească cu responsabilitate și 
generozitate. R.

- Ne rugăm ca cei care sunt leneși să ajungă să aprecieze că ei au 
daruri de împărtășit și ca ei să poată contribui din nou la binele 
comun. R.

- Ne rugăm ca cei care ai tendința de a privi în jos la ceilalți, să 
învețe virtutea umilinței, pentru ca astfel să își vadă liniștiți de 
treburile lor. R.

- Ne rugăm mamele care se află sub patronajul sfintei Monica, prin 
imitarea iubirii și rugăciunii pentru fiul ei, Sfântul Augustin, să își 
aducă propriile griji pentru copii lor lui Dumnezeu în rugăciune. 
R.

- Ne rugăm ca cei care au fost puși sub patronajul sfintei Monica să 
fie sensibili la nevoile celorlalți după cum a făcut și patronul lor 
astăzi. R.

- Ne rugăm ca toți răposați noștri să aibă parte de iertare și prin mila 
lui Dumnezeu să se odihnească în pace. R.

Dumnezeule, tu care ești Tatăl și Regele nostru, ajută-ne să 
rămânem fideli ție și unul altuia, pentru ca astfel să putem da 
mărturie în fața lumii de iubirea ta universală și necondiționată. 
Prin Cristos Domnul nostru. Amin
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