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3Duminică, 28 august 2022
Săptămâna a 22-a de peste an

Ss. Augustin, ep. înv.; Florentina, fc.

Fraților preaiubiți, Isus ne-a invitat astăzi să construim Biserica, 
lume și viețile noastre cu iubirea sa în spiritul umilinței, și ca mândria 
să nu aibă nici un rol de jucat în viețile noastre. Să spunem împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm pentru Biserică, ca ea să fie un loc de primire, în care toți 
oameni să se respecte și să fie tratați cu aceiași demnitate. R.

- Ne rugăm ca noi să fim mult mai generoși față de cei săraci sau 
aflați în orice formă de nevoie de ajutor. R.

- Ne rugăm ca guvernul nostru să fie mult mai conștient și dispus să 
îi ajute pe cei mai vulnerabili din societatea noastră. R.

- Ne rugăm ca noi să îi încurajăm și susținem pe cei care au simțit 
chemarea la preoție sau la viața consacrată. R.

- Ne rugăm pentru noi înșine, ca noi să fim mai umili în inimi și ca să 
facem tot ce putem pentru eliminarea discriminărilor de orice fel. 
R.

- Ne rugăm și pentru cei bolnavi sau bătrâni ca în momentele lor 
de durere sau singurătate să aibă parte de experiența prezenței lui 
Dumnezeu din mijlocul lor. R.

Milostive Dumnezeule, ascultă te rugăm rugăciunile poporului tău 
pe car ele face cu inimi umile și pline de iubire față de tine și oferă tot 
ceea ce ei ți-au cerut în credință. Prin Cristos Domnul nostru. Amin



4 Luni, 29 august 2022
Săptămâna a 22-a de peste an

Martiriul Sf. Ioan Botezătorul **; Sf. Sabina, m.

Fraților preaiubiți, curajul sfântului Ioan Botezătorul, în predica 
sa precum și în moartea sa continuă să fie o adevărată sursă de 
inspirație pentru creștini de pretutindeni. Să spunem împreună:

R.: Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm ca papa Francisc și cardinali Bisericii, adunați la Vatican 
astăzi în consistoriu, să găsească în Sfântul Ioan Botezătorul, pe 
cel care a fost umil în devotamentul său față de Isus și curajos în 
apărarea adevărului. R.

- Ne rugă ca cardinali care suferă pentru credința lor astăzi, alături 
de oameni lor să aibă parte de curajul sfântului Ioan Botezătorul. 
R.

- Ne rugăm ca cei care fac promisiuni false sau periculoase să își 
schimbe comportamentul și să caute adevărul în toate situațiile. R.

- Ne rugăm ca părinți să exercite o influență bună asupra copiilor 
lor, și să nu îi conducă pe cărări greșite asemenea Irodiadei cu 
fiica ei. R.

- Ne rugăm ca cei care sunt plasați sub patronajul sfântului Ioan 
Botezătorul să aibă parte de mijlocirea patronului lor ceresc. R.

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

Doamne Dumnezeul nostru, noi ne găsim refugiul numai în tine, 
pentru ca cunoscând protecția ta divină să îți putem aduce mereu 
laudele și preamărirea 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, 30 august 2022
Săptămâna a 22-a de peste an

Sf. Felix, m.

Fraților preaiubiți, să aducem acum cinstea cuvenită lui Isus 
Cristos, care este Sfântul lui Dumnezeu, după cum a mărturisit 
acel demon exorcizat din evanghelia de astăzi, iar prin rugăciunile 
noastre să ne exprimăm credința în el spunând împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm ca papa Francisc și cardinalii Bisericii, adunați în 
consistoriu astăzi, să aibă parte de plinătate Duhului Sfânt, pentru 
ca astfel să cunoască și să trăiască darurile pe care le-au primit. R.

- Ne rugăm ca cei care sunt tulburați în duh să îl întâlnească pe Isus 
Cristos prin rugăciunile și iubirea celor din jur. R.

- Ne rugăm ca noi să ne dezvoltăm conștiința cu grijă și cu ajutorul 
Bisericii pentru ca astfel să stăm liniștiți înaintea lui Dumnezeu. 
R.

- Ne rugăm ca creștini să aibă o înclinație mai mare spre înțelepciune 
și autoritatea Bisericii, prin care Dumnezeu continuă să își îndrume 
și susțină poporul. R.

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

Veșnice Dumnezeule, tu ești bun și plin de milostivire, ușor la 
mânie și infinit în iubire. Privește te rugăm cu milă asupra celor 
care suferă și alină-le durerile. Prin Cristos Domnul nostru. Amin



7Miercuri, 31 august 2022
Săptămâna a 22-a de peste an

Ss. Raimund Nonnatus, călug.; Nicodim; Iosif din 
Arimateea

Fraților preaiubiți, vindecarea lui Isus a soacrei lui Petru, din 
evanghelia de astăzi, este un miracol prin care noi putem vedea mai 
bine prietenia și bunătatea lui Isus. Să spunem și noi împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm ca în toate familiile noastre să existe armonie, pentru ca 
astfel să ne respectăm reciproc, să ne facem părtași în înțelepciune 
și să lucrăm împreună spre binele tuturor. R.

- Ne rugăm ca sfântul Iosif din Arimateea și Nicodim, să fie un 
adevărat model pentru cei care pregătesc și conduc înmormântările 
și care se află sub patronajul lor.. R.

- Ne rugăm ca vindecarea soacrei lui Petru de către Isus să ne 
reveleze tuturor importanța prieteniei și bunătății sale. R.

- Ne rugăm ca cei din familiile noastre care sunt bolnavi să primească 
ajutorul nostru și să li se ofere darul vindecării. R.

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

Doamne Dumnezeul nostru, tu ești ajutorul și apărătorul nostru. 
Te rugăm cu inimi pline încrede față de numele tău cel sfânt să ne 
aperi în această zi de toate pericolele care ne pasc la orice pas. Prin 
Cristos Domnul nostru. Amin



8 Joi, 1 septembrie 2022
Săptămâna a 22-a de peste an

Ss. Egidiu, abate; Iosua

Fraților preaiubiți, în prima lectură de la această sfântă Liturghie 
am avut ocazia să auzim minunatele cuvinte ale sfântului apostol 
Paul care ne-a spus: tu aparții lui Cristos iar Cristos aparține lui 
Dumnezeu. Să spunem împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm ca invitația papei Francisc de a ne lua în serios 
responsabilitatea față de ocrotirea creației să ne atingă inimile și să 
ne cheme la convertirea de a munci împreună. R.

- Ne rugăm ca noi să învățăm să ascultăm de voința lui Dumnezeu 
chiar și atunci când, asemenea lui Petru, nu putem înțelege 
posibilitatea de succes. R.

- Ne rugăm ca în acest timp al creației, să avem mai multă grijă de 
lacuri și apele râurilor, dar mai ales să promovăm și celorlalți grija 
față de tot ce ne înconjoară. R.

- Ne rugăm ca noi să primim darul unei credințe mai profunde în 
Dumnezeu, ca noi să trăim fiecare zi în misterul botezului nostru, 
cel al faptului că noi aparținem lui Cristos. R.

- Ne rugăm ca noi să ne aducem recunoștința pentru darurile pe care 
Dumnezeu ni le-a dat în viață, pentru ca asemenea lui Petru, și noi 
să îl putem urma cu inimă plină de bucurie. R.

- Ne rugăm ca toți răposați noștri să fie conduși în ceruri de preasfânta 
Fecioară Maria. R.

Doamne Dumnezeul nostru, întreaga creație îți aparține numai 
ție și ne-a fost încredințată nouă cu încredere nespusă. Te rugăm 
să ne dai harul de a avea grijă de mediul înconjurător pentru ca 
generațiile viitoare să aibă parte de aceleași beneficii ca și noi. Prin 
Cristos Domnul nostru. Amin



9Vineri, 2 septembrie 2022
Săptămâna a 22-a de peste an

Fer. Ingrid, călug.

Fraților preaiubiți, plin de speranță și de încredere să aducem 
acum în fața lui Dumnezeu toate rugăciunile noastre știind că el ni le 
va asculta și ni le va împlini. Să spunem împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm ca noi să fim slujitori celor din jurul nostru pentru ca 
astfel să putem da mărturie de vocația noastră creștină. R.

- Ne rugăm ca noi să acționăm cu conștiință clară, căutând să facem 
binele și să evităm răul. R.

- Ne rugăm ca noi să fim energici și creativi în modelarea viitorului 
nostru în credință, cu încrede și prin caritate. R.

- Ne rugăm ca noi să aducem mereu recunoștința cuvenită lui 
Dumnezeu pentru hrana de toate zilele de care avem parte de pe 
mâna sa creatoare. R.

- Ne rugăm ca noi să fim servitori celor din jurul nostru pentru ca 
astfel să devenim vrednici de încrederea Domnului. R.

- Ne rugăm ca toți răposați noștri să fie primiți cât mai repede la 
banchetul din ceruri. R.

Doamne Dumnezeul nostru, la această masă Euharistică ne 
punem viețile înaintea ta încă o dată. Fă te rugăm ca dreptatea ta să 
se reverse din nou asupra lumii în care trăim asemenea unei luminii. 
Prin Cristos Domnul Nostru. Amin



10 Sâmbătă, 3 septembrie 2022
Săptămâna a 22-a de peste an
Sf. Grigore cel Mare, pp. înv. **

Fraților preaiubiți, în lectura de astăzi am văzut cum Paul s-a 
declarat pe sine însuși că este un nebun din iubire față de Cristos 
În fața suferințelor sale să rămânem și noi dedicați lui Cristos și 
adevărului său. Să spunem împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm ca viața sfântului papă Grigore cel mare să ne inspire 
astăzi în ospitalitatea de zi cu zi a celor săraci, de apreciere a 
frumuseții sfintei Liturghii, și de a avea un spirit cât mai misionar. 
R.

- Ne rugăm ca cei care sunt blestemați de ceilalți, să nu caute 
răzbunarea, ci să răspundă cu o binecuvântare. R.

- Ne rugăm ca cei care sunt huliți de ceilalți, mai ales în social 
media, să nu cedeze în fața lor, ci cu răbdare să își pună încrederea 
în bunătatea lui Dumnezeu. R.

- Ne rugăm ca cei care sunt insultați de ceilalți, să răspundă cu 
politețe, pentru ca astfel să își mențină demnitatea. R.

- Ne rugăm ca cei care sunt tratați ca fiind scursurile pământului, să 
cunoască că în toate circumstanțele ei sunt iubiți necondiționat de 
Dumnezeu. R.

- Ne rugăm și pentru toți credincioși noștri răposați, ca prin jertfa 
lui Isus să aibă parte de iertarea tuturor păcatelor pentru ca astfel 
să poată ajunge odată în ceruri. R.

Dumnezeule Tatăl și Regele nostru, tu ne-ai ales să fim poporul 
tău. Te rugăm să ne ajuți să rămânem fideli ție și unul altuia. Prin 
Cristos Domnul Nostru. Amin
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