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3Duminică, 4 septembrie 2022
Săptămâna a 23-a de peste an
Ss. Rozalia, fc.; Moise, profet

Fraților preaiubiți, ultimele cuvinte din textul evangheliei de astăzi 
sunt o adevărată provocare pentru noi, niciunul dintre voi care nu 
renunță la tot ceea ce are nu poate fi discipolul meu”. Să ne rugăm 
pentru curajul și credința de a răspunde acestor cuvinte ale Domnului 
spunând împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm pentru ca noi să ne putem detașa de tot pentru ca astfel să 
putem umbla pe urmele lui Isus. R.

- Ne rugăm pentru cei care sunt bogați sau cei înzestrați cu haruri să 
își folosească darurile spre mai marea glorie a lui Dumnezeu și a 
celor din jur. R.

- Ne rugăm pentru cei care trăiesc în țări sfâșiate de războaie și 
violențe, ca cei de la putere să lucreze pentru pace, vindecare și 
împăcare. R.

- Ne rugăm ca noi să avem un respect mai profund față de ceilalți, 
mai ales față de cei vulnerabili din societate. R.

- Ne rugăm pentru cei care sun bolnavi în trup, minte și suflet. Ca 
ei să aibă parte de experiența atingerii vindecătoare a lui Isus prin 
grija și compasiunea celor din jurul lor. R.

- Ne rugăm și pentru credincioși noștri răposați ca ei să se odihnească 
în pace. În casa regelui veșnic. R.

Dumnezeule atotputernic și veșnic, ne-am adunat în fața ta ca un 
adevărat grup de discipoli dispuși să ia crucea în viața noastră de zi 
cu zi. Dă-ne te rugăm harul de a fi înțelepți și puternici în a fi mereu 
fideli ție. Prin Cristos Domnul nostru. Amin



4 Luni, 5 septembrie 2022
Săptămâna a 23-a de peste an
Sf. Tereza de Calcutta, călug.

Fraților preaiubiți, sensibilitatea lui Isus, pe care el a revelat-o în 
evanghelia de astăzi, ne învață să îi respectăm pe toți și să nu căutăm 
mereu noi ocazii de a-i jigni sau discredita. Să spunem împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm ca Biserica, prin rugăciunile, învățăturile și slujirea ei, 
să de-a mărturie de prezența lui Cristos din mijlocul nostru și de 
înțelepciunea sa. R.

- Ne rugăm ca noi toți să ne arătăm unul altuia respectul pe care cei 
din jurul nostru îl merită. R.

- Ne rugăm ca noi să fim mai sensibili la nevoile celor care trăiesc 
cu dizabilități, și să găsim moduri prin care să le facem viața mai 
ușoară și mai confortabilă. R.

- Ne rugăm pentru bucuria de a vedea cum oameni săvârșesc binele, 
și să nu îi criticăm din cauza unor prejudicii sau nemulțumiri 
personale. R.

- Ne rugăm ca prin exemplul Sfintei maicii Tereza de Calcutta, toți 
oameni să fie invitați la trăirea carității în viața lor. R.

- Ne rugăm ca toți răposați noștri să fie primiți în casa regelui 
veșnic. R.

Doamne Dumnezeul nostru, privește asupra lumii cu dreptate, 
protecție și adăpost față de cei aflați în nevoie. Te rugăm să ne dai 
harul de a permite celor care te iubesc nespus să se bucure acum și 
pentru totdeauna. 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, 6 septembrie 2022
Săptămâna a 23-a de peste an

Sf. Zaharia, profet

Fraților preaiubiți, textul evangheliei de astăzi ne-a arătat tuturor 
o imagine a slujirii lui Isus, că el se ruga, învăța și vindeca, dar mai 
ales că și-a numit câțiva co-lucrători pentru împărăție. Să spunem 
împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm ca papa Francisc și episcopul nostru Iosif, alături de 
fiecare dintre noi să lucreze necontenit pentru sfințenia și binele 
tuturor. R.

- Ne rugăm ca noi să urmăm exemplul lui Isus și să dedicăm timp 
zi de zi pentru rugăciunea personală. R.

- Ne rugăm ca cei care învață în numele lui Isus în Biserică, să o 
facă cu un angajament ferm față de adevărul său. R.

- Ne rugăm ca cei din domeniul medical să fie tratați cu respect și 
bunătate, mai ales în timpul acestei pandemii. R.

- Ne rugăm ca toți elevi și studenți, care s-au întors pe băncile 
școlilor, să găsească un mediu plăcut și sigur. R.

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

Veșnice Dumnezeule, tu îi încoronezi pe cei săraci cu mântuire și 
permiți celor credincioși ție să se bucure de gloria ta. Te rugăm să ne 
îndrumi și pe noi în această călătorie prin viață și să ne duci pe toți 
la plinătatea vieții. Prin Cristos Domnul nostru. Amin



7Miercuri, 7 septembrie 2022
Săptămâna a 23-a de peste an

Sf. Regina, fc. m.

Fraților preaiubiți, fericirile pe care sfântul evanghelist Luca ni 
le-a transmis sunt mai scurte decât cele ale evanghelistului Matei. 
El ne arată locul în care noi le putem găsi dar ne și avertizează de 
pericole. Să spunem împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm ca cei înfometați și săraci să fie grija principală a 
creștinilor, mai ales în acele locuri din lume în care oameni au 
avut de suferit din cauza dezastrelor naturale. R.

- Ne rugăm ca cei care plâng să cunoască alinarea lui Cristos iar 
cei persecutați pentru credința lor în Isus să cunoască curajul 
său, pentru ca astfel nici unul dintre noi să nu cădeam în capcana 
indiferenței. R.

- Ne rugăm ca noi să fim tot mai atenți asupra reducerii poluării și 
a economiei. R.

- Ne rugăm ca copii și tineri să aibă parte de toată grija și încurajarea 
noastră. R.

- Ne rugăm ca noi să avem tot mai mult respect față de femeile care 
și-au dedicat viața grijii și slujirii celor bolnavi. R.

- Ne rugăm ca cei 7 milioane de oameni care mor anual din cauza 
poluării aerului să aibă parte de curăția și de lumina prezenței 
veșnice a lui Dumnezeu. R.

Atotputernice Dumnezeule, în momentul în care viața noastră de 
aici de pe pământ se va încheia, te rugăm să ne îmbraci în gloria 
sfințeniei tale. Prin Cristos Domnul nostru. Amin



8 Joi, 8 septembrie 2021
NAŞTEREA SFINTEI FECIOARE MARIA

Sf. Toma din Villanova, ep.

Fraților preaiubiți, alături de întreaga Biserică ne bucurăm astăzi 
de nașterea Mariei, care prin harul lui Dumnezeu, a devenit mama 
fiului său, Isus Cristos. Să spunem împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm ca viața și sfințenia Mariei, mama lui Dumnezeu, să 
încurajeze creștini să continue să se roage și să lucreze pentru 
unitate. R.

- Ne rugăm ca noi să dăm dovadă de un respect mult mai mare față 
de înaintași noștri, știind că arborele genealogic al familiei noastre 
este unic și sacru. R.

- Ne rugăm ca pacea să ajungă și pe pământul pe care s-a născut 
Maria, pentru ca creștini, musulmani și evrei să trăiască împreună 
în armonie. R.

- Ne rugăm ca toți cei care celebrează patronajul nașterii Marii, 
să aibă parte de cât mai multe haruri de la mama și patroana lor 
cerească. R.

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

Doamne Dumnezeul nostru, iubirea ta este plină de milostivire 
iar noi te lăudăm și te cinstim pentru bunătatea ta infinită, care ne-a 
fost revelată atât de frumos în viața și inima Mariei, a cărui fiu Isus, 
e Domn acum și în toți veci vecilor. Amin



9Vineri, 9 septembrie 2022
Săptămâna a 23-a de peste an

Sf. Petru Claver, pr. *

Fraților preaiubiți, Isus în evanghelia de astăzi ne-a chemat 
la sinceritate dar mai ales niciodată să nu fim ipocriți în credința 
noastră. Să spunem împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm ca noi sa nu îi judecăm pe ceilalți ci să privim cu 
onestitate în propriile noastre inimii căci și noi păcătuim împotriva 
carității și a dreptății. R.

- Ne rugăm ca noi să fim sinceri cu noi înșine, asupra greșelilor, 
păcatelor și slăbiciunilor noastre, pentru ca astfel să putem aprecia 
mai bine iubirea milostivă a lui Dumnezeu față de noi. R.

- Ne rugăm ca sfântul Petru Claver care și-a dedicat viața griji fizice 
și spirituale sclavilor ajunși în Columbia din Africa, să îi încurajeze 
pe cei care muncesc necontenit pentru înlăturarea sclaviei de astăzi. 
R.

- Ne rugăm ca noi să avem un respect mult mai mare pentru viață și 
să îi ajutăm pe toți cei care suferă de depresii, respingeri, frică și 
disperare. R.

- Ne rugăm ca Dumnezeu să primească în grija sa iubitoare pe toți 
cei care și-au luat propria viață și să le de-a alinare familiilor și 
prietenilor lor. R.

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

Doamne Dumnezeul nostru, zi de zi dorim atât de mult să fim 
în casa ta veșnică, în curtea gloriei tale. Dă-ne te rugăm harul de a 
face acest pelerinaj pământesc cu ochii mereu ațintiți pe Ierusalimul 
ceresc. Prin Cristos Domnul nostru. Amin.



10 Sâmbătă, 10 septembrie 2022
Săptămâna a 23-a de peste an

Sf. Nicolae din Tolentino, pr.

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 inima fiecărui creștin să fie curată, pentru ca ceea ce 
spun și fac să reflecte bunele lor intenții. R.

- Ne rugăm ca să ascultăm de ceea ce are Cristos să ne spună, și să 
acționăm asupra cuvântului său cu integritate. R.

- Ne rugăm ca păcătoși să nu dispere ci să ajungă la cunoașterea lui 
Isus Cristos care a venit în lume pentru a-i mântui pe toți păcătoși. 
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 toți creștini să lucreze pentru acea unitate a credinței 
în care noi să putem împărtăși Euharistia împreună. 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
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