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roman, ediţie pe care o declară tipică. 
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RÂNDUIALA LECTURILOR LITURGHIEI 

Note introductive 
 

I. PLANUL GENERAL AL LECŢIONARULUI LITURGHIEI  
 

1. Principii generale  
 
1 Sfântul Conciliu Vatican II în repetate rânduri a scos în evidenţă faptul că Sfânta Scriptură 
este izvor de reînnoire lăuntrică a poporului lui Dumnezeu, izvor din care Biserica se străduieşte 
să scoată o cunoaştere cât mai adâncă a adevărului şi o hrană tot mai îmbelşugată pentru viaţa sa. 
Pentru aceasta a hotărât ca la celebrările liturgice „să se introducă o mai abundentă, mai variată 
şi mai ordonată citire a Sfintei Scripturi”1. Îndeosebi despre Liturghie a afirmat şi mai insistent: 
„Să li se ofere credincioşilor o cât mai bogată masă a cuvântului lui Dumnezeu; tezaurul biblic să 
fie deschis tot mai larg, pentru ca astfel, într-un număr determinat de ani, să se citească poporului 
cea mai mare parte a Sfintei Scripturi”2. 
 i nu e de mirare că Sfântul Conciliu a hotărât aceste principii, deoarece prin lectura Sfintei 
Scripturi, care se citeşte la liturgia cuvântului şi se explică în predică, „Dumnezeu se adresează 
poporului său, îi destăinuie misterul răscumpărării şi al mântuirii, îi oferă hrana spirituală şi 
însuşi Cristos, prin cuvântul său, devine prezent în mijlocul credincioşilor”3. De aceea, la sfânta 
Liturghie, „Biserica nu încetează să ia de pe masa cuvântului lui Dumnezeu şi a trupului lui 
Cristos pâinea vieţii şi să o împartă credincioşilor săi”4. 
 
2 Recomandările Conciliului sunt realizate acum prin prezenta rânduială a lecturilor, întocmită 
de către „Comisia pentru Aplicarea Constituţiei despre Sfânta Liturgie”. Lecţionarul prezintă 
textele ce urmează a fi citite la Liturghie în zilele de duminică şi sărbătoare, în zilele de peste 
săptămână din tot cursul anului, de asemenea, cu prilejul comemorărilor sfinţilor şi în alte 
împrejurări speciale. 
 La alegerea textelor s-a avut în vedere ca în zilele de duminică şi de sărbătoare, zile în care 
poporul creştin este obligat să participe la celebrarea euharistică, să se propună pasajele mai 
însemnate, pentru ca astfel credincioşii participanţi, într-un interval de timp determinat, să poată 
asculta părţile principale ale cuvântului lui Dumnezeu revelat. O altă serie de texte din Sfânta 
Scriptură, serie care o completează oarecum pe precedenta, este prescrisă pentru zilele de lucru, 
feriale. Aceste două părţi ale Lecţionarului nu depind una de alta; Lecţionarul duminical - festiv 
este independent de Lecţionarul ferial şi invers. 
 De asemenea, seria de lecturi pentru comemorarea sfinţilor, pentru Liturghiile rituale, votive 
ori pentru diferite împrejurări, este întocmită după legi proprii. 
 

2. Lecţionarul pentru duminici şi sărbători  
 
3 Notele caracteristice ale rânduielii lecturilor pentru duminici şi sărbători sunt următoarele: 
 a) Fiecare Liturghie cuprinde trei lecturi: prima din Vechiul Testament, a doua din Apostol 
(adică din Scrisori sau din Apocalips, după diferitele perioade ale anului), a treia din Evanghelii. 
În acest fel se pune foarte bine în lumină unitatea celor două testamente şi a istoriei mântuirii, al 
cărei centru este Cristos pe care îl cinstim fără încetare în misterul său pascal, adevăr ce trebuie 

                                                           
1CONCILIUL VATICAN II, Constitu⎭ia despre sfânta Liturgie, Sacrosanctum Concilium, nr. 35, AAS 56 (1964), pag. 109. 
2Ibid., nr. 51, pag. 114. 
3Introducere generalν la Liturghierul roman, nr. 33. 
4CONCILIUL VATICAN II, Constitu⎭ia dogmaticν despre revela⎭ia divinν, Dei Verbum, nr. 21, AAS 58 (1966), pag. 827. 



Rânduiala lecturilor Liturghiei 

să formeze unul din obiectivele principale ale catehezei. De altfel, această repartizare corespunde 
tradiţiei antice, observată multă vreme chiar şi în Occident. 
 b) Varietatea şi abundenţa lecturilor din Sfânta Scriptură în zilele de duminică şi sărbători se 
datorează şi faptului că pentru aceste zile s-a stabilit un ciclu de trei ani, astfel încât textele să se 
repete din trei în trei ani.  
 Fiecare an este notat cu literele A, B, C. Pentru a stabili care este anul A, B sau C, se procedează 
aşa: prin litera C este desemnat anul al cărui număr e divizibil cu trei, ca şi cum ciclul liturgic ar 
începe cu primul an al erei creştine. Astfel, anul 1 ar fi anul A, anul 2 - anul B, anul 3 - anul C, 
anii 6, 9, 12 - din nou C; de exemplu, anul 1968 este anul C, anul următor, adică anul 1969 este 
anul A, anul 1970 este anul B şi anul 1971 este din nou anul C. Şi aşa mai departe. 
 E de la sine înţeles că fiecare ciclu decurge conform structurii anului liturgic bisericesc, 
adică începe cu prima săptămână a Adventului care cade în anul civil precedent. 
 c) Principiile care dirijează ordinea lecturilor pentru zilele de duminică şi sărbătoare sunt 
principiile aşa-numite ale „armonizării tematice” şi ale „lecturii cvasicontinue”; se foloseşte unul 
sau altul, după diversele perioade ale anului şi caracteristicile specifice timpului liturgic. 
 Armonizarea optimă între lecturile din Vechiul Testament şi cele din Noul Testament se 
realizează atunci când ea decurge din însăşi Sfânta Scriptură, adică atunci când doctrina şi 
faptele expuse în textele Noului Testament au legătură mai mult sau mai puţin explicită cu 
doctrina şi faptele Vechiului Testament. În actuala rânduială a lecturilor, textele Vechiului 
Testament sunt alese în primul rând pe baza corespondenţei cu textele Noului Testament, 
îndeosebi cu Evanghelia care se citeşte la Liturghia respectivă. 
 Un alt gen de legătură între textele lecturilor fiecărei Liturghii, legătură ce duce la 
armonizare tematică, este folosit în timpul Adventului, al Postului Mare şi al Paştelui, timpuri 
caracterizate printr-o culoare şi o notă proprie. 
 În duminicile de peste an, lipsite de o particularitate mai deosebită, textele scrisorilor şi ale 
evangheliilor sunt dispuse în ordinea lecturii cvasicontinue, iar lectura din Vechiul Testament 
este armonizată cu Evanghelia. 
 

3. Lecţionarul pentru zilele de peste săptămână  
 
4 Orânduirea lecturilor pentru zilele feriale, de peste săptămână, se face în modul următor: 
 a) Ciclul pentru timpul Postului Mare este întocmit conform unor principii speciale, care ţin 
seama de natura specifică acestui timp, adică de caracterul său baptismal şi penitenţial. 
 b) Pentru zilele de lucru ale altor perioade, lecturile din Evanghelie sunt aşezate într-un ciclu 
unic ce se repetă în fiecare an. Pentru prima lectură din cele 34 de săptămâni de peste an sunt 
două cicluri care urmează să fie citite din doi în doi ani. Anul I se foloseşte în anii cu număr 
impar (spre ex. 1961, 1971 etc.), iar anul al II-lea în anii cu număr par (spre ex. 1970, 1972 etc.). 
 c) Principiile armonizării tematice sau ale lecturii cvasicontinue se aplică în acelaşi mod ca 
şi în Lecţionarul duminical, după cum se referă la perioade având caractere speciale sau nu.  
 

4. Lecţionarul pentru comemorarea sfinţilor  
 
5 Pentru celebrările de cinstire a sfinţilor se propun două serii de lecturi: 
 a) Prima serie formează Lecţionarul propriu pentru sfinţi şi cuprinde lecturi pentru fiecare 
solemnitate, sărbătoare şi comemorare în parte, îndeosebi dacă celebrările sunt prevăzute cu 
texte de rugăciuni proprii. Uneori însă, când un text din Lecţionarul comun pare mai adaptat 
comemorării respective, se indică să fie preferat celui prevăzut în Lecţionarul propriu. 
 b) A doua serie, mult mai amplă, formează Lecţionarul comun la sfinţi. În ea se propun mai 
întâi textele cele mai potrivite pentru diferitele categorii de sfinţi; (martiri, păstori, fecioare etc.), 
apoi numeroase texte referitoare la sfinţenie în general şi care pot fi folosite la libera alegere ori 
de câte ori se face trimitere la Lecţionarul comun. 
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 Referitor la ordinea textelor din această serie, e bine de ştiut că ele sunt grupate în ordinea în 
care trebuie citite. Mai întâi se află toate textele din Vechiul Testament, apoi textele din Apostol, 
urmează psalmii şi versetele dintre lecturi şi, în cele din urmă, textele Evangheliei. Sunt aranjate 
în acest mod, pentru că alegerea unui text sau a altuia este lăsată la aprecierea celebrantului, care 
va avea în vedere necesităţile spirituale ale comunităţii participante la celebrare, în afară de cazul 
în care este menţionat altceva. 
 

5. Lecţionarul pentru Liturghiile rituale, votive 
şi pentru diverse împrejurări  

 
6 Acelaşi este aranjamentul textelor pentru Liturghiile rituale, votive şi pentru diverse 
împrejurări. Se propun mai multe texte grupate împreună, ca şi în Lecţionarul comun pentru 
sărbătorile sfinţilor, dându-se celebrantului facultatea de a alege, ţinând seama de toate 
împrejurările, îndeosebi de necesităţile spirituale ale credincioşilor care participă la celebrare. 
 

6. Criteriile mai însemnate 
după care s-a făcut alegerea şi orânduirea lecturilor  

 
7 Afară de principiile călăuzitoare conform cărora s-au orânduit lecturile fiecărei părţi a 
Lecţionarului, există şi altele de ordin mai general care pot fi enunţate astfel: 
 a) În actuala rânduială a lecturilor, unele cărţi ale Sfintei Scripturi sunt rezervate pentru 
anumite timpuri liturgice, avându-se în vedere conţinutul lor intrinsec şi tradiţia liturgică. Se 
păstrează, spre exemplu, atât tradiţia occidentală (ambroziană şi hispanică), cât şi tradiţia 
orientală de a citi Faptele Apostolilor în timpul pascal, deoarece cuprinsul lor ilustrează foarte 
limpede faptul că întreaga viaţă a Bisericii îşi are începutul în misterul pascal. De asemenea, se 
păstrează tradiţia, atât occidentală cât şi orientală, de a citi Evanghelia după sfântul Ioan în 
ultimele săptămâni ale Postului Mare şi în timpul pascal: este Evanghelia „spirituală” în care ni 
se prezintă mai adânc misterul lui Cristos.  
 Citirea profetului Isaia, îndeosebi a primei părţi, prin tradiţie, este rezervată timpului 
Adventului. Totuşi unele texte din acest profet se citesc în timpul Crăciunului. Chiar Scrisoarea 
întâi a sfântului Ioan este rezervată şi ea acestui timp.  
 b) Referitor la lungimea textelor, se păstrează calea de mijloc. S-a făcut deosebire între 
naraţiuni, care impun o oarecare lungime a textelor şi care, de obicei, sunt ascultate cu atenţie de 
către credincioşi, şi textele care cuprind expunerea unei învăţături mai profunde şi nu pot fi prea 
lungi. 
 Pentru unele texte, deosebit de lungi, s-au prevăzut două forme: una mai lungă, alta mai 
scurtă, la alegere, după împrejurări. Aceste prescurtări au fost făcute cu mare grijă. În textul 
tipărit e obligatoriu ca versetele ce pot fi omise să fie indicate prin semne tipografice speciale.  
 c) Din motive de ordin pastoral, în zilele de duminică şi solemnităţi se omit textele biblice 
care într-adevăr sunt mai dificile, fie obiectiv, prin problemele literare, critice şi exegetice ce le 
pun, fie subiectiv, prin faptul că în forma lor directă ar fi mai greu de înţeles pentru credincioşi. 
Cu toate acestea, nu este îngăduit să-i lipsim pe credincioşi de bogăţiile spirituale ale textelor, pe 
motiv că le-ar înţelege mai greu, atunci când dificultatea provine din lipsa formării creştine, de 
care nici un credincios nu poate fi lipsit, sau din lipsa formării biblice pe care orice păstor trebuie 
să o aibă. Nu rareori, o anumită lectură mai grea devine mai uşor de înţeles prin legătura pe care 
o are cu altă lectură a aceleiaşi Liturghii.  
 d) Conform tradiţiei multor liturgii, şi, nu mai puţin, a înseşi liturgiei romane, în lecturile din 
Scriptură uneori s-a obişnuit să se omită unele versete. Trebuie să afirmăm cu tărie că astfel de 
omisiuni nu pot fi făcute cu uşurinţă, ca nu cumva să se deformeze sensul textului ori mentalitatea şi 
stilul Scripturii. Totuşi, din motive pastorale, s-a considerat oportun ca şi în prezenta rânduială să se 
păstreze tradiţia amintită, avându-se grijă ca sensul textului să rămână neatins în esenţa lui. Altfel, 
unele texte ar fi fost mult prea lungi, sau, pentru un verset ori altul, mai puţin folositor din punct 
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de vedere pastoral, sau implicând probleme dificile, ar fi trebuit să se omită texte întregi nu de 
mică importanţă, ci, dimpotrivă, de o mare utilitate pentru credincioşi.  
 

7. Alegerea dintre mai multe texte  
 
8 Uneori în Lecţionar se lasă celebrantului libertatea de a alege textul ce urmează a fi citit sau 
de a alege unul dintre mai multele texte propuse pentru aceeaşi lectură. Acest caz este rar întâlnit 
în lecturile pentru duminici, solemnităţi şi sărbători, pentru a nu fi expus deformării caracterul 
propriu al timpului liturgic respectiv, sau pentru a nu se întrerupe nemotivat lectura 
cvasicontinuă a vreunei cărţi; în schimb se lasă o mare libertate de alegere în sărbătorile sfinţilor, 
la Liturghiile rituale, votive şi pentru diverse împrejurări.  
 Pentru o alegere corectă, e obligatoriu să se ţină seama de următoarele:  
 a) La Liturghiile pentru care se propun trei lecturi, este de dorit să se citească toate trei. 
Totuşi, în cazul în care conferinţa episcopală, din motive pastorale, a permis să se citească numai 
două lecturi, alegerea între primele două trebuie astfel făcută încât să nu contravină intenţiei 
Bisericii de a instrui pe credincioşi cât mai deplin asupra misterului mântuirii. De aceea, dacă nu 
există o prevedere specială, dintre primele două lecturi e de preferat aceea care este în mai mare 
concordanţă cu Evanghelia sau aceea care, conform intenţiei amintite, corespunde subiectului 
tratat în cadrul unei cateheze organic dezvoltate într-o perioadă de timp mai îndelungată, ori 
lectura care permite citirea cvasicontinuă a unei anumite cărţi. 
 Spre exemplu, în timpul Postului Mare continuitatea lecturilor din Vechiul Testament 
urmăreşte să prezinte istoria mântuirii în diferitele ei faze; în duminicile de peste an se propune 
citirea cvasicontinuă a unor scrisori. Este oportun ca păstorul sufletesc să aleagă o lectură sau 
alta conform unei sistematizări pentru mai multe duminici în şir, spre a imprima un caracter 
unitar catehizării; este cu totul neindicat să fie alese lecturi când din Vechiul Testament, când din 
scrisori, fără nici o ordine, fără o armonioasă îmbinare a textelor. 
 b) Tot raţiunile pastorale trebuie să determine alegerea între cele două forme sub care să se 
prezinte unele texte. După cum se ştie, uneori se propune o formă mai lungă şi alta mai scurtă a 
aceluiaşi text. În acest caz să se ia în consideraţie disponibilitatea participanţilor de a urmări cu 
folos o lectură mai lungă sau mai scurtă, capacitatea de înţelegere a textelor mai dificile şi 
totodată dispoziţia lor de a asculta un text mai lung, care urmează să fie explicat în omilie. 
 Ori de câte ori se acordă permisiunea de alegere între două forme, fiecare caz în parte este arătat 
printr-un aranjament corespunzător în modul de imprimare a textelor. 
 c) Când urmează să se aleagă între două texte, va trebui să se ţină seama de folosul sufletesc 
al participanţilor, fie că se alege textul mai uşor sau mai convenabil comunităţii respective, fie că 
se repetă sau se amână textul care pentru o anumită celebrare este obligatoriu, iar pentru alta este 
lăsat la libera alegere în raport de necesităţile pastorale. 
 Aceasta se poate întâmpla când există motive de temut că un text ar prezenta dificultăţi 
pentru o comunitate, sau când acelaşi text urmează să fie citit într-un interval de timp foarte 
apropiat, în zi de duminică şi în una din zilele următoare. 
 
 d) Când se foloseşte Lecţionarul ferial, trebuie observat din timp dacă nu cumva la vreuna 
din celebrările din acea săptămână ar urma să fie omisă una sau alta dintre lecturile aceleiaşi 
cărţi. În acest caz, preotul, ţinând seama de ordinea lecturilor întregii săptămâni, sau va omite 
părţile mai puţin însemnate, sau le va combina într-un mod cât mai potrivit cu alte lecturi, atunci 
când sunt necesare, spre a întregi expunerea subiectului tratat.  
 e) Pentru comemorarea sfinţilor, se propun, atunci când există, lecturi proprii, adică lecturi 
care tratează despre persoana sfântului sau despre misterul celebrat în Liturghie; aşa se întâmplă, 
spre exemplu, în sărbătoarea Convertirea Sfântului Paul, în comemorarea sfintei Maria 
Magdalena. Aceste lecturi, chiar dacă e vorba de o comemorare facultativă, se citesc în mod 
obligatoriu în locul lecturilor care urmează la rând în Lecţionarul ferial. 
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 Alteori se propun lecturi adaptate, lecturi care pun în lumină anumite aspecte ale vieţii 
spirituale sau ale activităţii sfântului comemorat. În asemenea cazuri, folosirea acestor lecturi nu 
pare absolut necesară, decât dacă nu este impusă de motive pastorale. De cele mai multe ori este 
de preferat citirea cvasicontinuă a cărţii propuse pentru timpul liturgic respectiv. 
 Pe lângă acestea, mai sunt lecturile comune, care formează Lecţionarul comun sfinţilor, şi 
privesc fie o anumită categorie de sfinţi, (spre ex. martiri, păstori sufleteşti, fecioare), fie pe sfinţi 
în general. Deoarece în aceste cazuri se propun mai multe texte pentru aceeaşi lectură, e de 
competenţa preotului celebrant să-l aleagă pe cel mai potrivit pentru credincioşii participanţi la 
celebrare. Totuşi: 
 1. la solemnităţi, când se propun trei lecturi, prima trebuie aleasă din Vechiul Testament, a 
doua din Apostol şi a treia din Evanghelie, în afară de cazul în care conferinţa episcopală a 
hotărât să se folosească numai două lecturi; 
 2. în sărbători şi comemorări, când sunt numai două lecturi, prima trebuie luată din Vechiul 
Testament sau din Apostol, a doua din Evanghelie. În timpul pascal însă, conform tradiţiei 
păstrate în Biserică, prima lectură să fie aleasă din Apostol, iar a doua, în măsura în care e 
posibil, din Evanghelia după sfântul Ioan. 
 f) La Liturghiile rituale, votive şi pentru diverse împrejurări, deoarece pentru aceeaşi lectură 
se propun mai multe texte, alegerea se face conform criteriilor indicate pentru Lecţionarul comun 
sfinţilor.  
 

8. Cântările dintre lecturi  
 
9 Conform normelor propuse în Introducerea generală la Liturghierul roman, după fiecare 
lectură urmează un cântec. 
 Între aceste cântări are o mare importanţă psalmul care urmează după prima lectură. În mod 
obişnuit e obligatoriu să se folosească psalmul prescris după lectura respectivă; dar la Liturghiile 
comune sfinţilor, la Liturghiile rituale, votive şi pentru diverse împrejurări, alegerea o va face 
preotul celebrant care se va conduce după principiul unităţii pastorale. 
 Pentru ca poporul să-şi poată însuşi mai uşor răspunsul la psalm, s-au selectat unele texte din 
psalmi şi răspunsuri pentru diferitele timpuri ale anului şi pentru diferitele categorii de sfinţi, texte ce 
pot fi utilizate în locul celor propuse pentru lecturile respective, atunci când psalmul e cântat. 
 Al doilea cântec, cel care urmează după lectura a doua, înainte de Evanghelie, sau este 
stabilit pentru fiecare Liturghie şi are un conţinut în legătură cu Evanghelia, sau trebuie ales din 
seria proprie unui anumit timp liturgic, ori a altor Liturghii comune. 
 În Postul Mare, înainte şi după versetul ce precedă Evanghelia, (în loc de Aleluia), dacă se crede 
oportun, se poate folosi una din invocaţiile următoare, sau altele asemănătoare lor: Laudă ţie, 
Cristoase, regele măririi veşnice; Laudă şi mărire ţie, Doamne Isuse; Mărire şi laudă ţi-aducem, 
Cristoase; Mărire ţie, Cristoase, Cuvântul lui Dumnezeu. 
 

9. Scopul pentru care s-a alcătuit noua rânduială a lecturilor  
 
10 Conform intenţiilor Conciliului Vatican II, scopul urmărit prin reorganizarea lecturilor este 
în primul rând de ordin pastoral. Pentru atingerea acestui scop, nu numai principiile generale, 
care stau la baza actualei rânduieli, dar chiar şi listele de texte propuse au fost timp îndelungat şi 
în repetate rânduri discutate şi revizuite în cadrul cooperării unui foarte mare număr de 
specialişti în probleme de exegeză, pastorală, cateheză şi liturgică, specialişti aparţinând tuturor 
regiunilor globului. Noua rânduială a lecturilor este rodul acestui imens efort comun. 
 Se speră pe drept că îndelungata citire şi explicare a Sfintei Scripturi, care, conform actualei 
rânduieli, trebuie oferită poporului creştin la celebrarea euharistică, va contribui cu mare 
eficacitate la realizarea obiectivului propus în repetate rânduri de către Conciliul Vatican II şi 
exprimat de supremul pontif Paul al VI-lea prin aceste cuvinte: „Într-adevăr, toate au fost astfel 
rânduite încât să se stimuleze din ce în ce mai mult în credincioşii creştini foamea după cuvântul 
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lui Dumnezeu, foame prin care, sub îndrumarea Duhului Sfânt, poporul noului legământ să se 
simtă stăruitor îndrumat la înfăptuirea unităţii depline a Bisericii. Astfel stând lucrurile, avem 
ferma încredere că în noua rânduială a Lecţionarului, preoţii şi credincioşii se vor pregăti 
sufleteşte împreună spre a se apropia cu mai multă sfinţenie de masa Domnului, şi, în acelaşi 
timp, meditând tot mai adânc Sfintele Scripturi, împreună se vor hrăni zi de zi tot mai îmbelşugat 
din cuvântul Domnului. În sfârşit, în felul acesta se va ajunge ca, potrivit îndrumărilor 
Conciliului Vatican II, Scrierile Sfinte să constituie pentru toţi un izvor nesecat de viaţă 
spirituală, fiind subiectul principal în expunerea doctrinei creştine şi, în cele din urmă, miezul 
întregii învăţături teologice”5. 

                                                           
5PAUL AL VI-LEA, PP., Constitu⎭ia apostolicν Missale Romanum, 3 aprilie 1969, AAS 61 (1969), pag. 220-221. 
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II. DESCRIEREA RÂNDUIELII LECTURILOR  

 
 Pentru a se vedea mai clar structura întregului Lecţionar şi concordanţa lui cu anul liturgic, 
oferim descrierea rânduielii lecturilor pentru diferitele timpuri ale anului liturgic. 
 

1. Timpul Adventului  
 
11 a) În zilele de duminică. Lecturile din Evanghelie au o notă caracteristică: se referă la 
venirea Domnului la sfârşitul veacurilor (duminica întâi), la Ioan Botezătorul (duminica a doua şi 
a treia), la evenimentele care au pregătit naşterea Domnului (duminica a patra). 
 Lecturile din Vechiul Testament sunt profeţii despre Mesia şi timpul mesianic, îndeosebi din 
cartea profetului Isaia. 
 Lecturile din Apostol cuprind îndemnuri şi consideraţii în legătură cu diversele aspecte ale 
acestui timp. 
 b) În zilele de peste săptămână. Lecturile sunt grupate în două serii: una se citeşte de la 
începutul Adventului până la 16 decembrie, a doua, din ziua de 17 până în ziua de 24 decembrie. 
 În prima parte a Adventului se citeşte din cartea profetului Isaia, urmând ordinea din carte şi 
fără a exclude textele de însemnătate deosebită, care revin apoi şi în duminici. Evangheliile 
pentru aceste zile sunt alese în raport cu sensul primelor lecturi. 
 Începând cu joi din săptămâna a doua, se citesc din Evanghelie lecturile care vorbesc despre 
Ioan Botezătorul; prima lectură cuprinde fie continuarea din cartea lui Isaia, fie alt text în 
legătură cu Evanghelia. 
 În ultima săptămână înainte de Naşterea Domnului, urmând Evanghelia după sfântul Matei 
(cap. 1) şi după sfântul Luca (cap. 1), se expun evenimentele care au precedat imediat Naşterea 
Domnului. Ţinându-se seama de cuprinsul Evangheliei, pentru prima lectură s-au ales texte din 
diferite cărţi ale Vechiului Testament, între care unele profeţii mesianice de mare însemnătate. 
 

2. Timpul Crăciunului  
 
12 a) În solemnităţi, sărbători şi duminici. Pentru ajunul Naşterii şi pentru cele trei Liturghii 
din ziua de Crăciun, lectura profetică e luată din Isaia: textele sunt alese conform tradiţiei 
romane, fiind folosite până în zilele noastre şi de multe rituri particulare. Celelalte lecturi, cu 
excepţia a două dintre ele, sunt din Liturghierul roman. În duminica din timpul octavei 
Crăciunului, pentru sărbătoarea Sfânta Familie, Evanghelia se referă la copilăria lui Isus, iar 
celelalte lecturi la viaţa de familie. 
 În a opta zi după Naşterea Domnului, care este totodată solemnitatea Sfânta Maria, 
Născătoare de Dumnezeu, lecturile se referă la sfânta Maria, născătoare de Dumnezeu 
(Evanghelia şi lectura a doua) şi la preasfântul nume al lui Isus, (sărbătoare care nu mai există în 
noul calendar), (Evanghelia şi lectura întâi). 
 În duminica a doua după sărbătoarea Naşterii, lecturile se referă la misterul Întrupării. 
 La Epifania Domnului, ca lectură din Apostol, se citeşte textul despre chemarea la mântuire 
a tuturor neamurilor. 
 În duminica de după Epifanie, în sărbătoarea Botezul Domnului, se citesc texte referitoare la 
acest mister. 
 b) În zilele de peste săptămână. De la 29 decembrie se citeşte fără întrerupere, în întregime, 
Scrisoarea întâi a sfântului Ioan, începută deja la 27 decembrie, în sărbătoarea Sfântului Ioan şi 
continuată în ziua următoare, în sărbătoarea Pruncii Nevinovaţi. 
 Evangheliile relatează arătările Domnului. Se citesc evenimentele copilăriei lui Isus din 
Evanghelia după sfântul Luca (zilele de 29 şi 30 decembrie), capitolul întâi al Evangheliei după 
sfântul Ioan (31 decembrie-5 ianuarie) şi cele mai importante manifestări ale Domnului, din cei 
trei sinoptici (7-12 ianuarie). 
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3. Timpul Postului Mare  

 
13 a) În zilele de duminică. Lecturile din Evanghelie sunt rânduite astfel: 
 În duminicile I şi a II-a se păstrează obiceiul de a se citi istorisirea ispitirii lui Isus şi a 
schimbării la faţă, după relatarea celor trei sinoptici. 
 În următoarele trei duminici au fost reintroduse, pentru anul A, Evangheliile despre femeia 
samariteană, despre orbul din naştere şi despre Lazăr; aceste Evanghelii au o mare importanţă 
pentru iniţierea catecumenilor la viaţa creştină şi de aceea ele pot fi folosite şi în anii B şi C, 
îndeosebi acolo unde se află credincioşi care se pregătesc pentru primirea Botezului. 
 Totuşi, la propunerea mai multor păstori sufleteşti, pentru anii B şi C se propun şi alte texte; 
pentru anul B, textele după sfântul Ioan referitoare la preamărirea lui Cristos prin cruce şi prin 
Înviere, iar pentru anul C, textele din sfântul Luca, referitoare la convertire. 
 Lecturile din Vechiul Testament se referă la istoria mântuirii, subiect care este totodată una 
din temele proprii catehezei din Postul Mare. Pentru fiecare an este propusă câte o serie de texte 
ce expun elementele principale ale acestei istorii, de la început şi până la promisiunea Noului 
Legământ; sunt deosebit de importante lecturile despre Abraham (duminica a doua) şi despre 
ieşirea poporului ales din Egipt (duminica a treia). 
 Lecturile din scrierile apostolilor sunt astfel alese încât să se armonizeze cu lecturile din 
Evanghelie şi din Vechiul Testament şi, unde este posibil, să stabilească o cât mai strânsă 
legătură între ele. 
 b) În zilele de peste săptămână. Lecturile din Evanghelie şi din Vechiul Testament au fost 
alese pe baza legăturii reciproce dintre ele şi tratează diferite „teme” ale catehezei 
cvadragesimale. În mare parte, pe cât a fost posibil, s-au păstrat lecturile Liturghierului roman. 
Dar s-a considerat oportun să se pună ordine mai strictă între lecturile din Evanghelia după 
sfântul Ioan, din care şi până acum se citea o mare parte, lipsind însă o ordine precisă. Pentru 
aceasta, începând de luni din săptămâna a patra, se propune citirea cvasicontinuă a Evangheliei 
după sfântul Ioan, alegându-se textele care corespund mai bine caracterului specific Postului 
Mare. 
 Deoarece lecturile despre femeia samariteană, despre orbul din naştere şi despre Lazăr se 
citesc acum în zi de duminică, şi numai în anul A, (în ceilalţi ani fiind la alegere), s-a prevăzut că 
vor putea fi reluate şi în zilele de peste săptămână, de aceea, la începutul săptămânii a treia, a 
patra şi a cincea, s-a adăugat câte o Liturghie la alegere în care sunt cuprinse textele respective; 
aceste lecturi pot fi citite în oricare zi a săptămânii, în locul lecturilor zilei. 
 

4. Timpul Paştelui  
 
14 a) În zilele de duminică. Până la duminica a treia a sfintelor Paşti, lecturile din Evanghelie 
cuprind istorisirea apariţiilor lui Cristos înviat. Spre a nu se întrerupe seria acestor istorisiri, 
lecturile despre bunul păstor, care până acum se făceau în duminica a doua după Paşti, au fost 
transferate în duminica a patra a Învierii, adică a treia după Paşti. În duminicile a cincea, a şasea 
şi a şaptea a sfintelor Paşti sunt prezentate extrase din cuvântarea şi rugăciunea Domnului de la 
Cina de pe urmă. 
 Prima lectură se face din Faptele Apostolilor, într-un ciclu de trei ani, în mod paralel şi 
progresiv; în felul acesta, în fiecare an se aminteşte câte ceva despre viaţa, activitatea şi 
dezvoltarea Bisericii primare. 
 Ca lectură din Apostol, în anul A se citeşte Scrisoarea întâi a sfântului Petru, în anul B, 
Scrisoarea întâi a sfântului Ioan şi în anul C, Apocalipsul: se poate observa limpede că aceste 
texte sunt într-o armonie perfectă cu spiritul de însufleţită credinţă şi nestrămutată speranţă 
propriu timpului pascal. 
 b) În zilele săptămânii. Lectura întâi se ia din Faptele Apostolilor, ca şi în duminici, într-o 
lectură cvasicontinuă. 
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 La Evanghelie, în timpul octavei Paştelui, se citesc istorisirile apariţiilor Domnului, păstrându-se 
pentru solemnitatea Înălţării Domnului pasajele conclusive ale sinopticilor. Apoi se reia lectura 
cvasicontinuă a Evangheliei după sfântul Ioan, din care se extrag acum episoade care au un 
caracter pascal, şi astfel se completează lectura începută deja în Postul Mare. În lecturile din 
perioada Paştelui, se rezervă o parte din timp cuvântării şi rugăciunii Domnului de după Cina de 
pe urmă. 
 

5. Timpul de peste an  
 
 A. Ordinea şi alegerea textelor  
15 Timpul de peste an cuprinde 33 sau 34 de săptămâni, care sunt deja în afara timpurilor deja 
amintite. Începe cu lunea care urmează duminicii de după 6 ianuarie şi continuă până marţi, înainte 
de Postul Mare, inclusiv; apoi se reia din lunea de după duminica Rusaliilor şi se sfârşeşte înainte 
de primele Vespere ale duminicii întâi a Adventului. 
 Lecţionarul cuprinde lecturile pentru 34 de duminici şi săptămânile care le urmează. Totuşi, 
uneori, săptămânile de peste an sunt în număr de 33. Pe lângă acestea, unele duminici aparţin 
unui alt timp liturgic (duminica în care se celebrează sărbătoarea Botezul Domnului şi duminica 
Rusaliilor) sau sunt destinate unor solemnităţi (solemnitatea Preasfânta Treime şi solemnitatea 
Domnul Nostru Isus Cristos, Rege al Universului). 
 În vederea unei corecte distribuiri a lecturilor propuse pentru timpul de peste an, se vor 
observa următoarele: 
 a) Duminica în care se sărbătoreşte Botezul Domnului ţine locul primei duminici de peste 
an; prin urmare, lecturile săptămânii întâi încep din lunea de după duminica ce urmează zilei 
de 6 ianuarie. 
 b) Duminica de după sărbătoarea Botezul Domnului este a doua de peste an. Celelalte se 
numerotează progresiv până la duminica ce precede începutul Postului Mare. Lecturile din săptămâna 
în care cade Miercurea Cenuşii (feria a patra) se întrerup după ziua precedentă. 
 c) După duminica Rusaliilor, la reluarea lecturilor timpului de peste an, se procedează astfel:  
 1. Dacă duminicile de peste an sunt în număr de 34, se continuă cu săptămâna care urmează 
imediat după aceea din care s-au reluat lecturile înainte de începerea Postului Mare. Astfel, de 
exemplu, dacă înainte de Postul Mare au fost şase săptămâni de peste an, în lunea de după 
duminica Rusaliilor se începe cu săptămâna a şaptea. Solemnitatea Preasfânta Treime ţine locul 
duminicii de peste an care vine la rând. 
 2. Dacă duminicile de peste an sunt 33, se omite prima săptămână care ar trebui reluată după 
Rusalii, ca în felul acesta să revină pentru sfârşitul anului textele escatologice repartizate pentru 
ultimele două săptămâni ale anului. Aşa, de exemplu, dacă înainte de Postul Mare au fost cinci 
duminici, în lunea (feria a II-a) de după Rusalii, omiţându-se săptămâna a şasea, se începe cu 
săptămâna a şaptea. 
 
 B. Lecturile pentru duminici  
16 a) Lecturile din Evanghelii. În duminica a doua de peste an, Evanghelia se referă tot la 
arătarea Domnului, celebrată în solemnitatea Epifania Domnului, reluând pericopa tradiţională 
despre nunta din Cana şi alte două din Evanghelia după sfântul Ioan. 
 Cu duminica a treia, începe citirea semicontinuă a celor trei Evanghelii sinoptice; această 
lectură este astfel orânduită încât să se pună în lumină nuanţa specifică fiecărei Evanghelii şi 
totodată să se urmărească desfăşurarea vieţii şi predicării Domnului. 
 Prin această distribuire se obţine şi o anumită concordanţă între sensul fiecărei Evanghelii şi 
evoluţia anului liturgic. Astfel, după Epifanie se citeşte istoria începuturilor predicării Domnului, 
fapte în strânsă legătură cu Botezul şi primele manifestări în public ale lui Cristos, aşa cum 
apăreau în lecturile Epifaniei şi ale duminicilor următoare (din vechea rânduială). Spre sfârşitul 
anului liturgic se ajunge în mod normal la problema escatologică, proprie ultimelor duminici. 
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Capitolele care în Evanghelii precedă istorisirea Patimii tratează mai mult sau mai puţin tocmai 
această temă. 
 În anul B, după duminica a şaisprezecea, se introduc cinci lecturi din capitolul al VI-lea al 
Evangheliei după sfântul Ioan (Cuvântarea despre pâinea vieţii); această intercalare e firească, 
deoarece istorisirea înmulţirii pâinilor din Evanghelia după sfântul Ioan înlocuieşte aceeaşi 
naraţiune după sfântul Marcu. La lectura cvasicontinuă după sfântul Luca, din anul C, înaintea 
primului text (al duminicii a III-a), s-a transcris şi prologul Evangheliei, prolog care expune într-
un mod admirabil intenţiile autorului şi se pare că nu poate fi mai bine plasat în alt context. 
 b) Lecturile din Vechiul Testament sunt alese în raport cu fiecare pericopă evanghelică, 
pentru a evita o prea mare distanţare între lecturile aceleiaşi Liturghii şi mai ales pentru a se pune 
în lumină unitatea celor două testamente. Legătura dintre lecturile unei Liturghii este arătată şi 
prin alegerea deosebit de îngrijită a titlurilor ce sunt puse la începutul fiecărei lecturi. 
 Pe cât a fost posibil, textele sunt astfel alese încât lecturile să fie scurte şi uşor de înţeles. De 
asemenea, s-a avut în vedere ca în zi de duminică să se propună cât mai multe dintre textele 
Vechiului Testament de importanţă majoră; ele nu sunt distribuite în ordinea logică, dar după 
cerinţele impuse de textul evanghelic; totuşi tezaurul cuvântului lui Dumnezeu este explorat în 
aşa fel încât toţi credincioşii care participă la Liturghia duminicală să cunoască aproape toate 
paginile mai însemnate ale Vechiului Testament. 
 c) Pentru scrisoare se propune citirea cvasicontinuă a scrisorilor sfântului apostol Paul şi a 
sfântului apostol Iacob (scrisorile sfinţilor apostoli Petru şi Ioan se citesc în timpul pascal şi în 
timpul Crăciunului). 
 Scrisoarea întâi către Corinteni, fiind deosebit de lungă şi tratând probleme foarte diverse, a 
fost repartizată în cei trei ani ai ciclului duminical la începutul timpului de peste an. La fel s-a 
considerat oportun să fie împărţită în două şi Scrisoarea către Evrei, prima parte urmând să fie 
citită în anul B, a doua în anul C. 
 Trebuie remarcat că au fost alese numai pasajele mai scurte şi nu prea grele, spre a putea fi 
înţelese de către credincioşi. 
 Tabelul numărul II, de la pagina 23, indică schema de împărţire a scrisorilor între duminicile 
de peste an, pentru cei trei ani ai ciclului. 
 d) Lecturile duminicii a XXXIV-a, care este şi ultima de peste an, îl preamăresc pe Cristos, 
regele universului, prevestit prin figura regelui David, proclamat în mijlocul umilirilor Patimii şi ale 
crucii sale, exercitându-şi stăpânirea în Biserică şi urmând să revină în slavă la sfârşitul timpurilor. 
 
 C. Lecturile pentru zilele de peste săptămână  
17 a) Evangheliile sunt astfel orânduite ca mai întâi să se citească Evanghelia după Marcu 
(săptămânile I-IX), apoi după Matei (săptămânile X-XXI), şi, în sfârşit, după Luca (săptămânile 
XXII-XXXIV). Capitolele I-XII după sfântul Marcu se citesc în întregime, omiţându-se doar 
două pericope din capitolul VI, pericope citite în zilele altor timpuri. Din Matei şi Luca se citesc 
toate pasajele care nu se află în Evanghelia după sfântul Marcu. Se citesc de două ori sau chiar 
de trei ori pasajele care au o notă specifică în diferitele Evanghelii sau sunt necesare pentru a 
înţelege bine structura unei Evanghelii. 
 b) Lectura întâi este orânduită în aşa fel încât pe o perioadă de câteva săptămâni să se 
citească dintr-un Testament, apoi din celălalt, ţinându-se seama de lungimea cărţilor din care se 
citeşte. 
 1. Din cărţile Noului Testament se citesc lecturi suficient de ample, spre a reda oarecum 
substanţa fiecărei scrisori. Totuşi au fost omise locurile care tratează probleme mai puţin utile, 
sub aspect pastoral, pentru timpul nostru; spre exemplu, cu privire la glosolalie sau cu privire la 
vechea disciplină a Bisericii. 
 2. Din Vechiul Testament nu pot fi date decât părţi alese care, pe cât e posibil, să pună în 
lumină caracterul specific al fiecărei cărţi. Textele istorice au fost astfel alese încât să ofere o 
privire de ansamblu a istoriei mântuirii înainte de Întruparea Domnului nostru Isus Cristos. 
Deoarece povestirile prea lungi cu greu ar fi putut fi date în întregime, s-au ales numai anumite 
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versete care să formeze o lectură nu prea lungă. Pe lângă acestea, semnificaţia religioasă a 
evenimentelor istorice este scoasă în evidenţă prin textele luate din cărţile sapienţiale, texte care 
sunt utilizate ca introducere ori concluzie la fiecare serie de lecturi istorice. 
 Aproape toate cărţile Vechiului Testament sunt inserate în Lecţionarul ferial al timpului de 
peste an. Au fost omise doar cărţile profetice foarte scurte (Abdia, Sofonia) şi cartea poetică mai 
puţin adaptată spre a fi citită, Cântarea Cântărilor. Dintre istorisirile scrise pentru edificarea 
credincioşilor şi care ar fi trebuit redate în lecturi destul de lungi pentru a putea fi înţelese, se 
citesc Tobia şi Rut, celelalte fiind omise (Estera, Iudita); dar şi din acestea se găsesc multe 
extrase în duminicile şi zilele de peste săptămână ale altor timpuri. 
 Tabelul numărul III redat mai jos la pagina 24, indică distribuirea cărţilor celor două 
Testamente în zilele de peste săptămână pe un ciclu de doi ani. 
 3. La sfârşitul anului liturgic se citesc acele cărţi care corespund notei escatologice a acestei 
perioade, adică Daniel şi Apocalipsul. 
 
 

III. APARATUL FIECĂREI LECTURI  
 
 În volumul de faţă se dă pentru fiecare lectură indicarea textului, titlul şi începutul; în 
legătură cu acestea, trebuie să se ţină seama de următoarele:  
 
18 A. Indicarea textului, (adică a capitolului şi a versetelor) este făcută după ediţia Vulgata, 
adăugându-se şi notaţia după textul original (ebraic, aramaic sau grec) atunci când există o 
deosebire între ele. La traducerile în limbile diferitelor popoare va putea fi adoptată fie una, fie 
alta dintre numerotări, după hotărârile autorităţilor competente pentru fiecare limbă în parte. 
Întotdeauna trebuie să se observe o minuţioasă indicare a capitolelor şi a versetelor, indicare ce 
va fi reprodusă în mod convenabil în textul însuşit sau la marginea lui. 
 Din această prescriere urmează ca în cărţile liturgice să figureze „indicarea” textului care 
trebuie citit în cadrul celebrării. Se va proceda însă după următoarele norme, care vor putea fi 
schimbate prin hotărârea autorităţilor competente, în raport cu obiceiurile şi convenienţele 
diferitelor locuri sau ale diferitelor limbi. 
 a) Să se spună totdeauna „Citire din cartea”, sau „Scrisoarea”, sau „Evanghelia”, şi nu 
„începutul” (afară de cazul în care în anumite împrejurări se va crede oportun), sau „urmarea”. 
 b) Numele cărţilor să se păstreze aşa cum au fost până acum în Liturghierul roman, în afară 
de următoarele: 
 1. Când sunt două cărţi cu acelaşi nume, să se spună: „Cartea întâi” şi „Cartea a doua” (spre 
exemplu a Regilor, a Macabeilor) sau „Scrisoarea întâi”, „Scrisoarea a doua”; 
 2. Să se folosească numele astăzi în uz pentru următoarele cărţi: 
„Cărţile I şi a II-a ale lui Samuel”, în loc de cărţile I şi a II-a ale Regilor; 
„Cărţile I şi a II-a ale Regilor”, în loc de cărţile a III-a şi a IV-a ale Regilor; 
„Cărţile I şi a II-a ale Cronicilor”, în loc de cărţile I şi a II-a Paralipomena; 
„Cartea lui Esdra şi cartea lui Nehemia”, în loc de cărţile I şi a II-a ale lui Esdra; 
 3. Cărţile sapienţiale, care până acum au fost cuprinse sub un singur nume, „Cartea 
Înţelepciunii”, se vor specifica prin următoarele numiri: Cartea lui Iob, a Proverbelor, Qohelet 
(adică Ecleziastul), Cântarea Cântărilor, cartea Înţelepciunii, cartea lui Ben Sirah (adică 
Ecleziasticul); 
 4. Pentru toate cărţile, care în Vulgata, sunt enumerate între cărţile profeţilor, să se spună: 
„Lectură din cartea profetului Isaia, Ieremia...”, chiar pentru cărţile pe care unii nu le consideră 
profetice; 
 5. Să se spună „Cartea Lamentaţiunilor” şi „Scrisoarea către Evrei”, fără a se menţiona 
profetul Ieremia sau apostolul Paul, deoarece astăzi toţi experţii sunt de acord că Ieremia şi Paul 
nu sunt autorii acestor cărţi. 
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19 B. Pentru fiecare text se dă un titlu, ales cu grijă (adesea din chiar cuvintele textului) pentru 
a se indica tema principală a lecturii, şi, atunci când este necesar, să se arate prin înseşi aceste 
titluri legătura între lecturile aceleiaşi Liturghii. 
 În traducerile pentru uzul diferitelor popoare, textele să nu fie redate fără titluri. Autoritatea 
competentă are dreptul să hotărască dacă e cazul să traducă titlurile date în acest volum sau 
trebuie să formuleze altele, mai adaptate specificului fiecărui popor. Acolo unde se va crede 
oportun, la titlu se poate adăuga o menţiune care să explice mai pe larg sensul general al 
pericopei. 
 
20 C. Începutul lecturii se face prin expresiile introductive obişnuite: „În timpul acela”, „În 
zilele acelea”, „Fraţilor”, „Preaiubiţilor”, „Domnul spune”, expresii care se omit atunci când 
chiar în text se dă o indicaţie suficientă a timpului, a persoanelor sau când aceste cuvinte nu sunt 
în concordanţă cu conţinutul textului. Prin hotărârea autorităţii competente, formulele amintite 
pot fi omise sau modificate conform specificului fiecărei limbi. 
 După aceste expresii se începe propriu-zis lectura, lăsându-se afară sau adăugându-se unele 
cuvinte, dacă este necesar, pentru înţelegerea textului separat de contextul său. De asemenea, se 
dau indicaţiile cuvenite când textul este format din versete disparate şi din această pricină trebuie 
făcute unele schimbări. 
 
21 D. La sfârşitul lecturilor, pentru a introduce aclamaţia poporului, se va fixa o formulă pe 
care lectorul va trebui să o rostească: „Cuvântul Domnului”, sau altă formulă cu acelaşi înţeles, 
conform obiceiurilor locului. 
 
 

IV. ALCĂTUIREA LECŢIONARELOR 
ÎN LIMBILE MODERNE  

 
22 Pe lângă cele spuse mai sus, îndeosebi la numerele 18-20, la editarea traducerilor 
Lecţionarului să se observe următoarele norme: 
 În toate ediţiile să figureze explicaţiile referitoare la structura şi scopul Lecţionarului, adică 
cel puţin capitolul I al acestor note introductive. 
 
23 Deoarece Lecţionarul are atât de mari proporţii, în mod necesar editarea lui se va face în mai 
multe volume, pentru care însă nu este prescrisă nici o împărţire. 
 Nu se exclude obiceiul din vechime de a se edita o carte pentru evanghelii şi alta pentru 
scrisori, conţinând lecturile din Vechiul Testament şi din scrierile apostolilor. 
 Se pare că e mai bine să se publice separat Lecţionarul duminical, în care vor putea fi incluse 
şi extrase din Lecţionarul pentru comemorarea sfinţilor, şi Lecţionarul pentru zilele săptămânii. 
Lecţionarul duminical va putea fi împărţit după ciclul de trei ani, astfel încât pentru fiecare an 
lecturile să fie aşezate în serie continuă. 
 Pot fi făcute la alegere şi alte sistematizări ce eventual s-ar considera utile. 
 
24 Textele cântărilor trebuie să fie ataşate întotdeauna lecturilor, îndeosebi pentru celebrarea 
Liturghiilor citite; se pot edita şi cărţi separate în care să figureze numai cântările. Se recomandă 
ca textele să fie imprimate în formă de strofe. 
 Ori de câte ori lectura este formată din părţi diferite, această structură a textului să fie scoasă 
în evidenţă şi prin aranjamentul tipografic. De asemenea, se recomandă ca toate textele, chiar şi 
cele care nu sunt poetice, să fie imprimate ca împărţite în stihuri, pentru a se da posibilitatea să 
fie citite mai uşor, îndeosebi de către lectorii mai puţin pregătiţi. 
 Când lectura este dată sub două forme, mai lungă şi mai scurtă, să fie tipărite separat, pentru 
a fi citite cu uşurinţă; dacă această separare nu pare oportună, să se găsească modalitatea ca 
ambele texte să poată fi proclamate fără greşeală. 
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 În toate cărţile să se dea indicele biblic al pericopelor, după modelul celui din volumul cu 
Rânduiala lecturilor liturgice. 
 
25 Principiile după care se face traducerea lecturilor biblice şi a cântărilor se află în 
instrucţiunea „De popularibus interpretationibus conficiendis”, din ziua de 25 ianuarie 1969, 
trimisă preşedinţilor conferinţelor episcopale şi ai comisiilor liturgice naţionale, şi explicată prin 
declaraţia „Circa interpretationes textuum liturgicorum «ad interim» paratas”, publicată în 
„Notitiae” 5 (1969), privind obligaţia de a trimite spre confirmare Sfintei Congregaţii pentru 
Cultul Divin chiar şi traducerile ad interim aprobate pentru a fi folosite la Liturghie.  
 



Rânduiala lecturilor Liturghiei 
INDICE DE PRESCURTĂRI 

 
 
 Gen   Cartea Genezei 
 Ex    Cartea Exodului 
 Lev    Cartea Leviticului 
 Num   Cartea Numerilor 
 Dt    Cartea Deuteronomului 
 Ios    Cartea lui Iosua 
 Jud    Cartea Judecătorilor 
 Rut   Cartea lui Rut 
 1 şi 2 Sam Cărţile 1 şi 2 ale lui Samuel 
 1 şi 2 Rg  Cărţile 1 şi 2 ale Regilor 
 1 şi 2 Cr  Cărţile 1 şi 2 ale Cronicilor 
 Esd    Cartea lui Esdra 
 Neh   Cartea lui Nehemia 
 Est    Cartea Esterei 
 Iob   Cartea lui Iob 
 Ps    Cartea Psalmilor 
 Prov  Cartea Proverbelor 
 Tob   Cartea lui Tobia 
 Idt   Cartea Iuditei 
 Qoh   Cartea lui Qohelet (= Ecleziast) 
 Ct   Cartea Cântarea Cântărilor 
 Is    Cartea profetului Isaia 
 Ier    Cartea profetului Ieremia 
 Lam   Cartea Lamentaţiunilor (Plângeri) 
 Bar    Cartea profetului Baruh 
 Ez    Cartea profetului Ezechiel 
 Dan   Cartea profetului Daniel 
 Os    Cartea profetului Osea 
 Am    Cartea profetului Amos 
 Abd   Cartea profetului Abdia 
 Iona  Cartea profetului Iona 
 Mih   Cartea profetului Mihea 
 Ioel   Cartea profetului Ioel 
 Nah   Cartea profetului Nahum 
 Hab   Cartea profetului Habacuc 
 Sof    Cartea profetului Sofonia 
 Ag    Cartea profetului Aggeu 
 Zah   Cartea profetului Zaharia 
 Mal   Cartea profetului Malahia 
 Înţ    Cartea Înţelepciunii 
 Sir    Cartea lui Ben Sirah (= Ecleziastic) 
 1 şi 2 Mac  Cărţile 1 şi 2 ale Macabeilor 
  
 Mt    Evanghelia după Matei 
 Mc   Evanghelia după Marcu 
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 Lc   Evanghelia după Luca 
 In   Evanghelia după Ioan 
 Fap   Faptele Apostolilor 
 Rom  Scrisoarea sfântului apostol Paul către Romani 
 1 şi 2 Cor Scrisorile 1 şi 2 ale sfântului apostol Paul către Corinteni 
 Gal   Scrisoarea sfântului apostol Paul către Galateni 
 Ef   Scrisoarea sfântului apostol Paul către Efeseni 
 Fil   Scrisoarea sfântului apostol Paul către Filipeni 
 Col   Scrisoarea sfântului apostol Paul către Coloseni 
 1 şi 2 Tes Scrisorile 1 şi 2 ale sfântului apostol Paul către Tesaloniceni 
 1 şi 2 Tim Scrisorile 1 şi 2 ale sfântului apostol Paul către Timotei 
 Tit   Scrisoarea sfântului apostol Paul către Tit 
 Flm   Scrisoarea sfântului apostol Paul către Filemon 
 Evr   Scrisoarea către Evrei 
 Iac   Scrisoarea sfântului apostol Iacob 
 1 şi 2 Pt  Scrisorile 1 şi 2 ale sfântului apostol Petru 
 1, 2 şi 3 In Scrisorile 1, 2 şi 3 ale sfântului apostol Ioan 
 Iuda  Scrisoarea sfântului apostol Iuda 
 Ap   Apocalipsul sfântului apostol Ioan 
  
  
N.B.: În text, psalmii sunt luaţi din ediţia numită Vulgata nouă (Typis Polyglottis Vaticanis, 1969), 

care are o numerotare deosebită a versetelor. Însă, indicarea versetelor după titlul fiecărui 
psalm responsorial este făcută după Vulgata veche, după cum apare în ediţia tipică Ordo 
Lectionum Missae (Typis Polyglottis Vaticanis, 1969). 
Antifoanele sunt luate de obicei din Vulgata nouă, totuşi, uneori, au fost introduse uşoare 
adaptări indicate prin sigla „cf.”, aşa încât versetul responsorial formulat de cele mai multe 
ori ca invocaţie, să poată fi mai uşor cântat de către popor. 
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Tabelul I 

Tabelul sărbătorilor mobile  
 
 

Anul 
Domnului 

Ciclul 
duminical 

Ciclul 
ferial 

Miercurea 
Cenuşii 

Paştele Rusaliile Sărbătorile de peste an Duminica I
din Advent

      Până săpt. Din de la săpt.  

2000 B II 8 mart. 23 apr. 11 iun. 7 mart. 9 12 iun. 10 3 dec. 

2001 
2002 
2003 
2004 

C 
A 
B 
C 

I 
II 
I 
II 

28 febr. 
13 febr. 
5 mart. 
25 febr. 

15 apr. 
31 mart. 
20 apr. 
11 apr. 

3 iun. 
19 mai 
8 iun. 
30 mai 

27 febr. 
12 febr. 
4 mart. 
24 febr.

8 
5 
8 
7 

4 iun. 
20 mai 
9 iun. 

31 mai. 

9 
7 

10 
9 

2 dec. 
1 dec. 

30 nov. 
28 nov. 

2005 
2006 
2007 
2008 

A 
B 
C 
A 

I 
II 
I 
II 

9 febr. 
1 mart. 
21 febr. 
6 febr. 

27 mart. 
16 apr. 
8 apr. 

23 mart.

15 mai 
4 iun. 
27 mai 
11 mai 

8 febr. 
28 febr. 
20 febr. 
5 febr. 

5 
8 
7 
4 

16 mai 
5 iun. 
28 mai 
12 mai 

7 
9 
8 
6 

27 nov. 
3 dec. 
2 dec. 

30 nov. 
2009 
2010 
2011 
2012 

B 
C 
A 
B 

I 
II 
I 
II 

25 febr. 
17 febr. 
9 mart. 
22 febr. 

12 apr. 
4 apr. 

24 apr. 
8 apr. 

31 mai 
23 mai 
12 iun. 
27 mai 

24 febr. 
16 febr. 
8 mart. 
21 febr.

7 
6 
9 
7 

1 iun. 
24 mai 
13 iun. 
28 mai 

9 
8 

11 
8 

29 nov. 
28 nov. 
27 nov. 
2 dec. 

2013 
2014 
2015 
2016 

C 
A 
B 
C 

I 
II 
I 
II 

13 febr. 
12 febr. 
18 febr. 
10 febr. 

31 mart. 
30 mart. 

5 apr. 
27 mart.

19 mai 
18 mai 
24 mai 
15 mai 

12 febr. 
11 febr. 
17 febr. 
9 febr. 

5 
5 
6 
5 

20 mai 
19 mai 
25 mai 
16 mai 

7 
7 
8 
7 

1 dec. 
30 nov. 
29 nov. 
27 nov. 
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Tabelul II 

Ordinea lecturii a doua în duminicile de peste an  
 

Duminica Anul A Anul B Anul C 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 

1 Corinteni 1-4 
» 
» 
» 
» 

2 Corinteni 
» 

Romani 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Filipeni 
» 
» 
» 

1 Tesaloniceni 
» 
» 
» 
» 

1 Corinteni 6-11 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Efeseni 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Iacob 
» 
» 
» 
» 

Evrei 2-10 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

1 Corinteni 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Galateni 
» 
» 
» 
» 
» 

Coloseni 
» 
» 
» 

Evrei 11-12 
» 
» 
» 

Filemon 
1 Timotei 

» 
» 

2 Timotei 
» 
» 
» 

2 Tesaloniceni
» 
» 
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Tabelul III 

Ordinea lecturii întâi în feriile de peste an  
 

Săptămâna Anul I Anul al II-lea 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 

Evrei 
» 
» 
» 

Geneza 1-11 
» 

Siracide (Ecleziastic) 
» 

Tobia 
2 Corinteni 

» 
Geneza 12-50 

» 
» 

Exod 
» 

Exod; Levitic 
Numeri; Deuteronom 
Deuteronom; Iosua 

Judecători; Rut 
1 Tesaloniceni 

1 Tesaloniceni; Coloseni 
Coloseni; 1 Timotei 

1 Timotei 
Esdra; Aggeu; Zaharia 
Zaharia; Nehemia; Ioel 

Iona; Malahia; Ioel 
Romani 

» 
» 
» 

Înţelepciunii 
1 şi 2 Macabei 

Daniel 

1 Samuel 
» 

2 Samuel 
2 Samuel; 1 Regi 1-16 

1 Regi 1-16 
Iacob 

» 
1 Petru; Iuda 

2 Petru; 2 Timotei 
1 Regi 17-22 

1 Regi 17-22; 2 Regi 
2 Regi; Lamentaţiuni 

Amos 
Osea; Isaia 

Isaia; Mihea 
Mihea; Ieremia 

Ieremia 
Ieremia; Nahum; Habacuc 

Ezechiel 
» 

2 Tesaloniceni; 1 Corinteni 
1 Corinteni 

» 
» 

Proverbe; Qohelet (Ecleziast) 
Iob 

Galateni 
Efeseni 

» 
» 

Efeseni; Filipeni 
Tit; Filemon; 2 şi 3 Ioan 

Apocalips 
» 
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TIMPUL 
DE PESTE AN 

 
 

I-XVII 
 
 



Luni 
 

SĂPTĂMÂNA I 
  

LUNI 
  

ANUL I 
  
 LECTURA I   Dumnezeu ne-a vorbit prin Fiul său. 
  
 Începutul Scrisorii către Evrei 1,1-6 
 
 
1 După ce Dumnezeu în trecut  
 a vorbit părinţilor noştri prin profeţi,  
 în multe rânduri şi în multe chipuri,  
2 în acest timp de pe urmă ne-a vorbit şi nouă prin Fiul,  
 pe care l-a pus moştenitor a toate şi prin care a făcut lumea.  
3 El, fiind strălucirea gloriei şi chipul fiinţei lui Dumnezeu  
 şi ţinând toate prin cuvântul său puternic,  
 după ce ne-a curăţit de păcate,  
 s-a aşezat de-a dreapta maiestăţii dumnezeieşti întru cele de sus.  
4 El a ajuns cu atât mai presus de îngeri,  
 cu cât a moştenit un nume mai mare decât al lor. 
5 Căci căruia dintre îngeri i-a zis Dumnezeu vreodată:  
 „Fiul meu eşti tu, eu astăzi te-am născut”,  
 şi iarăşi:  
 „Eu îi voi fi lui Tată şi el îmi va fi mie fiu?”.  
6  Dar când aduce în lume pe întâiul său născut, el zice:  
 „Să i se închine lui toţi îngerii lui Dumnezeu”. 
  

Cuvântul Domnului 



Luni 
 
 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 96,1 şi 2b.6-7c.9 (R.: cf. 7c) 
  
  R.:  Împreună cu îngerii  
    să-l adorăm pe Domnul! 
  
1 Domnul stăpâneşte: să se bucure pământul, 
 să tresalte de veselie insulele nenumărate! 
2b Dreptatea şi judecata stau alături de tronul său. R. 
  
6 Cerurile vestesc dreptatea lui 
 şi toate popoarele îi văd mărirea. 
7c Cădeţi în genunchi în faţa lui, voi, toţi zeii. R. 
  
9 Căci tu, Doamne, eşti preaînalt peste tot pământul, 
 şi tu eşti cu mult mai presus decât toţi zeii. R. 
  
 



Luni 
ANUL AL II-LEA 

  
 LECTURA I   Potrivnica o întrista pe Ana pentru că nu avea copii. 
  
 
 Începutul cărţii întâi a lui Samuel 1,1-8 
 
 
1 În cetatea Rama, din munţii lui Efraim,  
 era un om care se numea Elcana;  
 el era fiul lui Ieroham, nepot al lui Elihu, strănepot al lui Tohu,  
 iar acesta din urmă era fiul lui Zuf, un efraimit.  
2 El avea două soţii: una se numea Ana, iar cealaltă Penina.  
 Penina avea copii, iar Ana nu avea. 
3 În fiecare an, Elcana mergea la sanctuarul din Şilo  
 ca să se închine Domnului, Stăpânul universului, şi să-i aducă jertfă.  
 La Şilo se aflau cei doi fii ai lui Eli, Ofni şi Fineas, preoţi ai  
 Domnului. 
4 În ziua în care aducea jertfă ca de obicei,  
 Elcana dădea soţiei sale Penina şi tuturor fiilor şi fiicelor ei  
 partea lor din jertfă, în schimb Anei îi dădea numai o parte;  
5 totuşi el ţinea mai mult la Ana,  
 deşi acesteia Dumnezeu nu-i dăduse copii.  
6 Rivala ei o înţepa adeseori cu cuvinte jignitoare,  
 ca să-i facă în ciudă, pentru că Domnul nu-i dăduse copii. 
7 Şi aceasta se repeta an de an;  
 ori de câte ori se ducea la casa Domnului,  
 Penina o insulta, iar Ana plângea şi nu mânca. 
8 Elcana, bărbatul ei, îi spunea:  
 „Ana, de ce plângi? De ce nu mănânci? Şi de ce eşti necăjită?  
 Oare nu sunt eu pentru tine mai mult decât zece fii?”. 
  

Cuvântul Domnului 



Luni 
 
 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 115,12-13.14 şi 17.18-19 (R.: 17a) 
  
  R.:  Ţie, Doamne,  
    îţi voi aduce jertfă de laudă. 
   sau 
    Aleluia. 
  
12 Ce-i voi da în schimb Domnului, 
 pentru tot binele pe care mi l-a făcut? 
13 Voi lua potirul mântuirii 
 şi voi invoca numele Domnului. R. 
  
14 Voi împlini cele făgăduite Domnului, 
 de faţă cu tot poporul său. 
17 Ţie îţi voi aduce jertfă de laudă 
 şi voi invoca numele Domnului. R. 
  
18 Voi împlini cele făgăduite Domnului, 
 de faţă cu tot poporul său, 
19 în curţile casei Domnului 
 în mijlocul tău, Ierusalime! R. 
  



Luni 
 
 ALELUIA Mc 1,15 
  (Aleluia) Împărăţia lui Dumnezeu este aproape, spune Domnul; 
     întoarceţi-vă la Dumnezeu şi credeţi în evanghelie. (Aleluia) 
  
 EVANGHELIA  Întoarceţi-vă la Dumnezeu şi credeţi în evanghelie! 
  
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos  
 după sfântul Marcu  1,14-20 
 
 
14  După ce l-au arestat pe Ioan Botezătorul,  
  Isus a plecat în Galileea,  
 predicând evanghelia împărăţiei lui Dumnezeu.  
15 El spunea: „Timpul s-a împlinit;  
 împărăţia lui Dumnezeu este aproape:  
 convertiţi-vă şi credeţi în evanghelie!”.  
16 Trecând pe malul Lacului Galileii,  
 a văzut pe Simon şi pe Andrei, fratele lui Simon,  
 aruncând mreaja în mare, căci erau pescari.  
17 Isus le-a zis: „Veniţi după mine şi vă voi face pescari de oameni”.  
18 Lăsându-şi îndată mrejele, ei l-au urmat.  
19 Mergând ceva mai departe, a văzut pe Iacob, fiul lui Zebedeu,  
 şi pe Ioan, fratele lui Iacob.  
 Ei erau în barcă şi îşi pregăteau mrejele.  
20 Isus i-a chemat imediat,  
 iar ei l-au lăsat pe tatăl lor Zebedeu în barcă,  
 împreună cu zilierii lui, 
 şi au plecat după Isus. 
  

Cuvântul Domnului 
 



Marţi 

MARŢI 
  

ANUL I 
  
 LECTURA I   A găsit de cuviinţă, ca prin suferinţă,  
       să-l facă desăvârşit pe autorul mântuirii oamenilor. 
  
 Citire din Scrisoarea către Evrei  2,5-12 
 
 
5 Fraţilor,  
  cui i-a supus Dumnezeu lumea viitoare, despre care vorbim?  
6 Desigur nu îngerilor, căci autorul unui psalm declară:  
 „O, Dumnezeule, ce este omul că te gândeşti la el,  
 sau fiul omului că-i porţi de grijă?  
7 L-ai făcut pentru puţin inferior îngerilor;  
 l-ai încununat cu cinste şi măreţie şi ai pus toate lucrurile la  
 picioarele lui.  
8 Supunându-i toate, înseamnă că n-a lăsat nimic care să nu-i fie supus.  
 Acum încă nu vedem că toate lucrurile îi sunt supuse.  
9 Dar pe Isus, pe care l-a făcut cu puţin mai mic decât pe îngeri,  
 îl vedem încununat cu cinste şi măreţie  
 pentru suferinţele morţii pe care le-a îndurat;  
 aşa a voit Dumnezeu în bunătatea lui,  
 ca Isus să sufere moartea pentru mântuirea tuturor.  
10 Căci Dumnezeu, creatorul şi stăpânul tuturor lucrurilor,  
 voind să conducă pe cât mai mulţi fii la mântuire,  
 a găsit de cuviinţă ca prin suferinţă  
 să-l facă desăvârşit pe Isus, autorul mântuirii oamenilor.  
11 Căci Isus care sfinţeşte şi oamenii care sunt sfinţiţi au toţi o singură  
 origine; 
 de aceea nu se ruşinează să-i numească pe ei fraţii săi,  
12 când spune: „Voi vesti fraţilor mei numele tău,  
 te voi lăuda în mijlocul adunării”. 
  

Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 8,2 şi 5.6-7.8-9 (R.: cf. 7) 
  
  R.:  L-ai pus pe Fiul tău  
    stăpân peste toate. 
  
2 Doamne, Dumnezeul nostru, 
 cât de minunat este numele tău pe tot pământul! 
5 Mă întreb: Ce este omul că te gândeşti la el, 
 sau fiul omului că îl iei în seamă? R. 
  
6 Cu puţin l-ai făcut mai mic decât pe îngeri 
 şi l-ai încununat cu slavă şi cu cinste. 
7 I-ai dat în stăpânire lucrările mâinilor tale, 
 toate le-ai pus la picioarele sale. R. 
  
8 I-ai dat în stăpânire oile şi boii laolaltă 
 precum şi fiarele câmpului, 
9 păsările cerului şi peştii mării, 
 tot ce străbate căile apelor. R. 
  
 



Marţi 
ANUL AL II-LEA 

  
 LECTURA I   Domnul şi-a amintit de Ana şi ea l-a născut pe Samuel. 
  
 
 Citire din cartea întâi a lui Samuel 1,9-20 
 
 
9 În zilele acelea,  
  după ce a luat parte la ospăţul legat de jertfă,  
 Ana s-a ridicat şi s-a prezentat în faţa Domnului.  
 Preotul Eli şedea pe scaunul său, la intrarea în sanctuar.  
10 Ana, cu inima plină de amărăciune şi cu ochii în lacrimi,  
 a început să se roage Domnului.  
11 Ea a făcut un legământ zicând: 
 „Stăpâne al universului,  
 dacă te vei uita cu bunăvoinţă la nefericirea slujitoarei tale,  
 dacă îţi vei aminti de mine,  
 dacă nu mă vei uita şi îmi vei da un fiu,  
 atunci eu îl voi consacra Domnului pentru toată viaţa,  
 iar foarfecele nu se va atinge de părul lui”. 
12 În timp ce ea continua să se roage astfel în faţa Domnului,  
 Eli privea cu atenţie la buzele ei.  
13 Ana se ruga în inima ei şi îşi mişca numai buzele,  
 dar glasul nu i se auzea.  
 De aceea Eli se gândea că este beată  
14 şi i-a spus: „Până când vei mai sta aici beată? Du-te şi te culcă!”. 
15 Ana i-a răspuns: „Nu, domnul meu, sunt o femeie apăsată de  
 suferinţă; nu am băut nici vin nici altă băutură ameţitoare,  
 ci mi-am descărcat inima în faţa Domnului. 
16 Să nu crezi că slujitoarea ta este o femeie dezmăţată;  
 o mare durere şi amărăciune m-au făcut să mă rog atâta timp”. 
17 Eli i-a răspuns: „Mergi în pace,  
 Dumnezeul lui Israel îţi va da ceea ce l-ai rugat”. 
18 Ana i-a spus:  
 „Cuvintele tale sunt o mare mângâiere pentru slujitoarea ta”.  
 Apoi s-a dus în drumul ei,  
 a început să mănânce şi faţa ei nu mai era cea de mai înainte. 
19 A doua zi Elcana şi ai săi s-au sculat dis-de-dimineaţă;  
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 după ce s-au închinat încă o dată în faţa Domnului,  
 s-au întors acasă la Rama.  
 Elcana a cunoscut-o pe Ana, soţia sa, şi Domnul şi-a amintit de ea. 
20 Când i s-a împlinit timpul, Ana a născut un fiu.  
 Ea i-a pus numele Samuel adică „Dumnezeu ascultă”, căci zicea:  
 „L-am cerut de la Dumnezeu”. 
  

Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL  1 Sam 2,1.4-5.6-7.8abcd (R.: 1a) 
  
  R.:  Domnul este bucuria  
    şi mântuirea mea. 
  
1 Inima mea se bucură în Domnul, 
 căci Dumnezeu m-a întărit; 
 acum râd de duşmanii mei, 
 căci ajutorul tău, Doamne, este bucuria mea. R. 
  
4 Arcul celor puternici s-a sfărâmat, 
 iar cei slabi s-au încins cu putere. 
5 Cei sătui s-au robit pentru pâine, 
 iar cei flămânzi nu mai îndură foame. R. 
  
6 Domnul este stăpânul vieţii şi al morţii, 
 el trimite pe oameni în locuinţa morţilor 
 şi tot el îi scoate de acolo. 
7 Domnul face sărac şi tot el îmbogăţeşte, 
 el înjoseşte şi tot el înalţă. R. 
  
8abcd Domnul ridică din ţărână pe cel sărman 
 şi din gunoi pe cel lipsit, 
 ca să-i aşeze alături de cei mari 
 şi să le dea un loc de cinste. R. 
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 ALELUIA 1 Tes 2,13 
  (Aleluia) Primiţi cuvântul lui Dumnezeu, căci nu este un cuvânt 

omenesc,  
     ci, într-adevăr, Dumnezeu este cel care vă vorbeşte.  
  (Aleluia) 
  
 EVANGHELIA  El învăţa ca unul care are putere. 
  
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos  
 după sfântul Marcu  1,21-28 
 
 
 
21  Însoţit de ucenicii săi, Isus a sosit la Cafarnaum.  
  Aici, fiind zi de sâmbătă, a intrat în sinagogă şi a început să  
 înveţe.  
22 Cei care îl ascultau erau uimiţi de învăţătura lui,  
 căci el învăţa ca unul care are putere, şi nu în felul cărturarilor.  
23 În sinagoga lor era un om stăpânit de un duh necurat,  
 care a început să strige:  
24 „Ce ai cu noi, Isuse din Nazaret? Ai venit să ne pierzi?  
 Eu ştiu cine eşti: Sfântul lui Dumnezeu!”.  
25 Atunci, Isus l-a dojenit cu asprime: „Taci şi ieşi din omul acesta!”.  
26 Duhul necurat l-a scuturat cu putere şi a ieşit din el,  
 scoţând un strigăt puternic.  
27 Toţi au rămas înmărmuriţi  
 şi au început să se întrebe unii pe alţii: „Ce înseamnă aceasta?  
 Iată o învăţătură nouă, vestită cu autoritate,  
 el porunceşte până şi duhurilor necurate şi ele i se supun!”.  
28 Şi faima lui s-a răspândit cu repeziciune  
 în toate împrejurimile Galileii. 
  

Cuvântul Domnului 
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MIERCURI 
  

ANUL I 
  
 LECTURA I   El trebuia să devină asemănător în toate cu fraţii 

săi,  
       ca să fie îndurător. 
  
 Citire din Scrisoarea către Evrei  2,14-18 
 
 
14  Fraţilor,  
  deoarece oamenii au toţi o natură de carne şi sânge,  
 Isus a voit să fie şi el părtaş la această natură omenească:  
 astfel prin moartea lui, el a putut să-l reducă la neputinţă  
 pe acela care avea puterea asupra morţii, adică pe diavol;  
15 şi i-a eliberat pe aceia  
 pe care frica de moarte îi făcea să ducă o viaţă de sclav.  
16 Căci cei cărora el le-a venit în ajutor nu sunt îngerii,  
 ci fiii lui Abraham.  
17 De aceea, el trebuia să devină asemănător în toate cu fraţii săi,  
 pentru ca, în relaţiile lor cu Dumnezeu, el să fie mare preot,  
 îndurător şi fidel, capabil să ispăşească păcatele poporului.  
18 Dat fiind faptul că el însuşi a fost pus la încercare,  
 şi a suferit până la sfârşit,  
 poate să vină în ajutorul acelora care se află în încercare. 
  

Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 104,1-2.3-4.6-7.8-9 (R.: 8a) 
  
  R.:  Domnul rămâne credincios  
    legământului său. 
  
1 Lăudaţi-l pe Domnul, preamăriţi numele lui! 
 Faceţi cunoscute printre popoare faptele sale minunate! 
2 Cântaţi, cântaţi în cinstea lui! 
 Vorbiţi despre toate minunile sale! R. 
  
3 Lăudaţi-vă cu numele lui cel sfânt! 
 Să se bucure inima celor care îl caută pe Domnul! 
4 Alergaţi la Domnul şi la ajutorul lui, 
 căutaţi întotdeauna faţa lui! R. 
  
6 Voi, urmaşii lui Abraham, slujitorul Domnului, 
 voi, copiii lui Iacob, alesul Domnului, 
7 Domnul este Dumnezeul nostru; 
 hotărârile lui sunt lege pentru tot pământul. R. 
  
8 El îşi aduce aminte totdeauna de legământul său, 
 de făgăduinţele făcute pentru o mie de generaţii,  
9 de legământul pe care l-a încheiat cu Abraham 
 şi de jurământul făcut lui Isaac. R. 
  
 



Miercuri 
ANUL AL II-LEA 

  
 LECTURA I   Vorbeşte, Doamne, sluga ta ascultă. 
  
 Citire din cartea întâi a lui Samuel 3,1-10.19-20 
 
 
 
1  În zilele acelea,  
  tânărul Samuel slujea Domnului înaintea preotului Eli.  
 Cuvântul lui Dumnezeu se făcea rar auzit în această epocă  
 şi viziunile nu erau dese. 
2 Într-o zi, Eli dormea în camera lui.  
 Ochii îi slăbiseră şi nu mai putea să vadă bine.  
3 Candela Domnului nu era încă stinsă  
 şi Samuel era culcat în templul Domnului,  
 unde se afla arca lui Dumnezeu. 
4 Atunci Domnul l-a strigat: „Samuel!”.  
 Acesta a răspuns: „Sunt aici!”.  
5 Apoi a alergat la Eli şi i-a spus:  
 „M-ai chemat, iată-mă!”.  
 Eli i-a răspuns:  
 „Nu te-am chemat, du-te şi te culcă!”.  
 El s-a dus şi s-a culcat. 
6 Domnul l-a chemat din nou: „Samuel!”.  

Samuel s-a sculat, s-a dus la Eli şi i-a spus:  
 „M-ai chemat, iată-mă!”.  
 Eli i-a răspuns:  
 „Nu te-am chemat, fiul meu, du-te şi te culcă!”.  
7 Samuel nu-l cunoştea încă pe Domnul  
 şi cuvântul Domnului nu-i fusese descoperit încă. 
  
8 Domnul l-a chemat pe Samuel pentru a treia oară.  

Acesta s-a sculat, s-a dus la Eli şi i-a spus:  
 „M-ai chemat, iată-mă!”.  
 Atunci Eli şi-a dat seama că Domnul îl chemase pe băiat.  
9 Eli i-a spus lui Samuel:  
 „Mergi şi te culcă.  
 Dacă te mai cheamă o dată, răspunde-i:  
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 Vorbeşte, Doamne, sluga ta ascultă”.  
 Samuel s-a dus şi s-a culcat la locul său. 
10 Domnul a venit, s-a apropiat de el  
 şi l-a strigat ca mai înainte: „Samuel, Samuel!”.  
 Samuel a răspuns:  
 „Vorbeşte, Doamne, sluga ta ascultă”. 
19 Samuel a crescut în autoritate, pentru că Domnul era cu el  
 şi nu lăsa neîmplinit nici unul din cuvintele lui.  
20 Tot Israelul, de la Dan până la Berşeba,  
 a recunoscut că Samuel era cu adevărat un profet al Domnului. 
  

Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 39,2 şi 5.7-8a.8b-9.10 (R.: 8a şi 9a) 
  
  R.:  Iată, vin, Doamne,  
    să împlinesc voinţa ta! 
  
2 Mi-am pus toată nădejdea în Domnul; 
 el s-a aplecat spre mine şi mi-a ascultat strigătul. 
5 Fericit este omul care-şi pune încrederea în Domnul, 
 care nu se alătură celor răzvrătiţi şi porniţi spre minciună. R. 
  
7 Tu nu doreşti nici jertfă, nici ofrande; 
 tu mi-ai deschis urechile; 
 nu ceri nici ardere de tot, nici jertfă de ispăşire. 
8a Atunci am zis: „Iată, vin!”. R. 
  
8b În sulul cărţii este scris despre mine 
9 că trebuie să împlinesc voinţa ta, Dumnezeule. 
 Aceasta mă bucură, 
 Legea ta este în adâncul inimii mele. R. 
  
10 Vestesc îndurarea ta, în adunarea cea mare; 
 nu-mi închid buzele, tu ştii lucrul acesta, Doamne! R. 
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 ALELUIA In 10,27 
  (Aleluia) Oile mele ascultă glasul meu, spune Domnul;  
     eu le cunosc pe ele şi ele mă urmează. (Aleluia) 
  
 EVANGHELIA  El a vindecat tot felul de bolnavi. 
  
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos  
 după sfântul Marcu  1,29-39 
 
 
 
29  În timpul acela, 
  ieşind Isus din sinagogă, a intrat în casa lui Simon şi Andrei 
 împreună cu Iacob şi Ioan.  
30 Soacra lui Simon zăcea în pat, cuprinsă de febră.  
 Îndată ce a ajuns, i-au vorbit despre bolnavă.  
31 Isus s-a apropiat de ea, a prins-o de mână şi a ridicat-o;  
 numaidecât a lăsat-o febra şi ea a început să-i servească.  
32 Seara, după asfinţitul soarelui,  
 au adus la el pe toţi bolnavii şi pe cei stăpâniţi de duhuri rele.  
33 Toată cetatea s-a adunat în faţa porţii.  
34 El a vindecat tot felul de bolnavi şi a alungat mulţi diavoli.  
 Pe diavoli îi oprea să vorbească, pentru că ştiau cine este el.  
35 Dimineaţa următoare, pe când era încă întuneric,  
 Isus s-a sculat şi s-a dus într-un loc retras, ca să se roage.  
36 Simon şi ceilalţi care erau cu el s-au dus să-l caute.  
37 Când l-au găsit, i-au spus: „Toţi te caută”.  
38 El le-a răspuns: „Să plecăm în altă parte prin satele vecine:  
 vreau să predic şi acolo, căci pentru aceasta am venit”.  
39 A cutreierat deci toată Galileea,  
 predicând prin sinagogile lor şi alungându-i pe diavoli. 
  

Cuvântul Domnului 
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JOI 
  

ANUL I 
  
 LECTURA I   Încurajaţi-vă unii pe alţii,  
       cât timp se mai poate spune: „astăzi”. 
  
 Citire din Scrisoarea către Evrei  3,7-14 
 
 
7  Fraţilor,  
  Duhul Sfânt spune într-un psalm:  
 „Astăzi, dacă veţi auzi glasul Domnului,  
8 să nu vă împietriţi inimile, ca în timpul răzvrătirii din pustiu,  
9 în ziua în care părinţii voştri mi-au arătat neîncredere  
 şi m-au pus la încercare.  
10 Atunci, timp de patruzeci de ani, au văzut faptele mele.  
11 De aceea m-am mâniat pe această generaţie şi am zis:  
 «Inima lor se abate mereu de la drumul cel drept,  
 n-au recunoscut căile mele.  
 De aceea m-am jurat în mânia mea: nu vor intra în odihna mea»”.  
12 Luaţi seama, fraţilor, ca nici unul dintre voi  
 să nu aibă o inimă înrăită prin necredinţă,  
 gata să se îndepărteze de Dumnezeul cel viu.  
 Dimpotrivă, cât timp se mai poate spune: „Astăzi”,  
13 încurajaţi-vă zi de zi unii pe alţii, pentru ca nimeni dintre voi  
 să nu-şi împietrească inima, lăsându-se amăgit de păcat.  
14 Căci noi avem parte cu Cristos,  
 numai dacă vom respecta până la sfârşit îndatoririle  
 pe care le-am luat de la început. 
  

Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 94,6-7.8-9.10-11 (R.: cf. 8) 
  
  R.:  Când auziţi glasul Domnului  
    deschideţi inimile voastre! 
  
6 Veniţi să ne închinăm şi să ne plecăm în faţa lui, 
 să îngenunchem înaintea Domnului, creatorul nostru, 
7 căci el este Dumnezeul nostru,  
 iar noi suntem poporul păstorit de dânsul, 
 turma pe care mâna lui o povăţuieşte. R. 
  
8 O, de aţi asculta astăzi glasul lui: 
 „Nu vă împietriţi inimile ca la Meriba, ca în ziua de la Massa în pustiu, 
9 acolo m-au pus la încercare părinţii voştri, 
 m-au pus la încercare, deşi au văzut lucrările mele. R. 
  
10 Patruzeci de ani m-a dezgustat neamul acesta şi de aceea am zis:  
 „Este un popor cu inima rătăcită, nu cunosc căile mele”. 
11 De aceea am jurat în mânia mea: 
 „Nu vor intra în odihna mea!”. R. 
  
 



Joi 
ANUL AL II-LEA 

  
 LECTURA I   Israel a fost bătut şi arca lui Dumnezeu a fost luată. 
  
 Citire din cartea întâi a lui Samuel 4,1-11 
 
 
1  Filistenii s-au adunat ca să lupte împotriva lui Israel.  
  Israeliţii au ieşit să se apere împotriva filistenilor  
 şi s-au stabilit la Eben-Ezer,  
 în timp ce filistenii îşi aveau tabăra la Afec. 
2 Filistenii s-au aşezat în linie de bătaie în faţa lui Israel  
 şi lupta a început.  
 În această luptă israeliţii au fost învinşi de filisteni  
 şi au căzut pe câmpul de luptă cam patru mii de bărbaţi. 
3 Când poporul s-a întors în tabără, bătrânii lui Israel s-au întrebat:  
 „De ce ne-a bătut astăzi Domnul prin mâinile filistenilor?  
 Să mergem la Şilo şi să aducem arca Domnului,  
 ca să vină în mijlocul nostru  
 şi să ne scape de mâna duşmanilor noştri”. 
4 Poporul a trimis atunci câţiva oameni la Şilo,  
 care au adus de acolo arca Domnului oştirilor,  
 care şade peste heruvimi.  
 Cei doi fii ai preotului Eli, Ofni şi Fineas, erau acolo,  
 aproape de arca lui Dumnezeu.  
5 Când chivotul legământului a ajuns în tabără,  
 israeliţii au scos strigăte de bucurie atât de puternice,  
 încât s-a cutremurat pământul. 
6 Filistenii au auzit ecoul acestor strigăte şi au spus:  
 „Ce înseamnă aceste strigăte în tabăra evreilor?”.  
 Şi au aflat că sosise în tabără arca Domnului.  
7 Atunci i-a cuprins teama, căci îşi ziceau:  
 „Dumnezeu a venit în tabăra evreilor”;  
 apoi au zis: „Vai de noi! Nu mai este situaţia de ieri!  
8 Vai de noi! Cine oare ne va scăpa  
 de mânia acestui Dumnezeu puternic?  
 El a lovit Egiptul cu tot felul de nenorociri.  
9 Fiţi tari, filistenilor, arătaţi-vă bărbaţi,  
 căci altfel veţi ajunge sclavii evreilor,  
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 aşa cum ei au fost sclavii voştri. Fiţi bărbaţi şi luptaţi!”. 
10 Atunci filistenii s-au avântat în luptă şi l-au bătut pe Israel.  
 Toţi au fugit în corturile lor.  
 Dezastrul a fost foarte mare.  
 Dintre israeliţi au căzut treizeci de mii de oameni.  
11 Arca lui Dumnezeu a fost luată  
 şi cei doi fii ai lui Eli, Ofni şi Fineas, au fost ucişi. 
  

Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 43,10-11.14-15.24-25 (R.: 27b) 
  
  R.:  În îndurarea ta,  
    mântuieşte-ne, Doamne! 
  
10 Acum însă tu ne-ai respins, ne-ai acoperit de ocară, 
 nu mai eşti alături de oştirile noastre. 
11 Ne faci să dăm înapoi în faţa vrăjmaşului 
 şi cei care ne urăsc ne pradă. R. 
  
14 Tu ne faci de ocară în faţa vecinilor noştri, 
 de râsul şi batjocura celor care ne înconjoară. 
15 Ne laşi de batjocură printre neamuri 
 şi păgânii nu ne arată altceva decât dispreţ. R. 
  
24 Trezeşte-te, pentru ce dormi, Doamne? 
 Trezeşte-te! Nu ne lepăda pentru vecie! 
25 Pentru ce îţi ascunzi faţa? 
 Pentru ce uiţi de nenorocirea şi de oprimarea noastră? R. 
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 ALELUIA Mt 4,23 
  (Aleluia) Isus predica evanghelia despre împărăţia lui Dumnezeu  
     şi-i vindeca pe cei bolnavi şi suferinzi. (Aleluia) 
  
 EVANGHELIA  S-a îndepărtat lepra de la el şi s-a vindecat. 
  
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos  
 după sfântul Marcu  1,40-45 
 
 
 
40 În timpul acela,  
 un lepros a venit la Isus, a îngenuncheat în faţa lui şi l-a rugat:  
 „Dacă vrei, poţi să mă cureţi”.  
41 Făcându-i-se milă de el, şi-a întins mâna, l-a atins şi i-a zis:  
 „Vreau, curăţă-te!”.  
42 Imediat s-a îndepărtat lepra de la el şi s-a vindecat.  
43 Isus i-a poruncit să plece  
44 şi l-a făcut atent: „Să nu spui o vorbă nimănui, ci du-te,  
 arată-te preotului şi adu ca mărturie a vindecării tale  
 jertfa de curăţire pe care a prescris-o Moise”.  
45 Omul însă a plecat şi a povestit cele întâmplate peste tot,  
 aşa încât Isus nu mai putea să se arate în public în nici o cetate; 
 era obligat să rămână în locuri pustii,  
 dar şi aici oamenii veneau la el de pretutindeni. 
  

Cuvântul Domnului 
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VINERI 
  

ANUL I 
  
 LECTURA I   Să ne străduim să intrăm în această odihnă. 
  
 Citire din Scrisoarea către Evrei  4,1-5.11 
 
 
1  Fraţilor,  
  Dumnezeu a promis că vom intra în locul său de odihnă  
 şi această promisiune rămâne în vigoare,  
 însă trebuie să ne temem pentru unul sau altul dintre voi,  
 să nu sosească prea târziu.  
2 Desigur, noi am primit vestea mântuirii,  
 ca şi cei care au ieşit din Egipt;  

cu toate acestea, cuvântul pe care ei l-au auzit nu le-a slujit la nimic,  
 pentru că l-au auzit, fără să-l primească în ei cu credinţă.  
3 Însă noi care avem credinţă, intrăm în acest loc de odihnă,  
 căci Dumnezeu spune:  
 „În mânia mea m-am jurat: Nu vor intra în odihna mea!”.  
 Desigur că lucrarea sa a fost terminată de la crearea lumii,  
4 cum spune Scriptura, referitor la ziua a şaptea:  
 „Dumnezeu s-a odihnit în ziua a şaptea,  
 după ce a terminat lucrările sale”.  
5 Or, în psalm, se spune: „Nu vor intra în odihna mea!”.  
11 Să ne străduim deci să intrăm în această odihnă,  
 pentru ca nimeni să nu mai cadă în greşeală,  
 urmând exemplul celor care n-au ascultat. 
  

Cuvântul Domnului 



Vineri 
 
 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 77,3 şi 4bc.6c-7.8 (R.: cf. 7c) 
  
  R.:  Nu uitaţi niciodată,  
    faptele minunate ale Domnului. 
  
3 Ceea ce am auzit şi ştim, 
 ceea ce ne-au povestit părinţii noştri, 
4bc vom vesti generaţiei viitoare, 
 vom vesti faptele glorioase ale Domnului, 
 puterea lui şi minunile pe care le-a făcut. R. 
  
6c Copiii, când se vor face mari, 
 să vorbească despre ele copiilor lor, 
7 pentru ca aceştia să-şi pună încrederea în Dumnezeu, 
 să nu uite lucrările lui Dumnezeu şi să păzească poruncile sale. R. 
  
8 Să nu fie ca părinţii lor, 
 o generaţie neascultătoare şi răzvrătită; 
 o generaţie care avea o inimă nestatornică 
 şi al cărei duh nu era credincios lui Dumnezeu. R. 
  
 



Vineri 
ANUL AL II-LEA 

  
 LECTURA I   Veţi striga şi vă veţi plânge de regele pe care l-aţi 

cerut, 
       dar Domnul nu vă va răspunde. 
  
 Citire din cartea întâi a lui Samuel 8,4-7.10-22 
 
 
4 În zilele acelea,  
 bătrânii din Israel s-au adunat, au venit la Samuel în Rama 
5 şi i-au spus: „Tu eşti bătrân şi fiii tăi nu merg pe urmele tale.  
 Dă-ne un rege ca să ne conducă, aşa cum e obiceiul la alte popoare”. 
6 Samuel a fost nemulţumit pentru că i-au apus:  
 „Dă-ne un rege ca să ne conducă”.  
 De aceea s-a rugat Domnului, iar  
7 Domnul i-a spus lui Samuel:  
 „Îndeplineşte-i poporului dorinţa, aşa cum îţi cere,  
 căci nu pe tine nu te mai vor, ci pe mine,  
 pentru că nu vor ca eu să domnesc peste ei”. 
10 Samuel i-a adus la cunoştinţă poporului, care îi cerea un rege,  
 toate cuvintele Domnului.  
11 „Iată ce drepturi va avea regele care va domni peste voi:  
 îi va lua pe copiii voştri şi-i va pune să muncească la carele şi caii lui,  
 îi va pune să alerge înaintea carului său,  
12 îi va face comandanţi peste o mie de oameni şi peste cincizeci,  
 îi va pune să are şi să secere în folosul său,  
 să facă arme şi cele necesare pentru carele de război;  
13 pe fiicele voastre le va lua să-i pregătească parfumurile,  
 să-i facă mâncarea şi să-i coacă pâinea.  
14 Va lua de la voi cele mai bune ogoare, vii şi livezi de măslini  
 şi le va da oamenilor din casa lui.  
15 Va pune zeciuială pe semănăturile şi pe viile voastre,  
 ca să-i plătească pe slujitori şi pe ceilalţi oameni din casa lui.  
16 Pe cei mai buni din servitorii voştri, din servitoarele voastre,  
 pe cei mai buni boi şi măgari ai voştri îi va lua  
 şi-i va pune să lucreze pentru el.  
17 Va pune zeciuială şi pe turmele voastre  
 şi voi înşivă veţi deveni sclavii lui.  



Vineri 
18 Atunci veţi striga şi vă veţi plânge de regele pe care l-aţi vrut,  
 dar Domnul nu vă va răspunde”. 
19 Cu toate acestea, poporul n-a voit să asculte cuvintele lui Samuel  
 şi au spus: „Nu, nouă ne trebuie un rege!  
20 Vrem să fim şi noi ca toate celelalte popoare.  
 Regele nostru ne va conduce,  
 va merge în fruntea noastră şi va lupta împreună cu noi”. 
21 Samuel a auzit toate cuvintele poporului şi le-a prezentat Domnului.  
22 Domnul i-a răspuns lui Samuel: „Ascultă-i şi dă-le un rege!”. 
  

Cuvântul Domnului 



Vineri 
 
 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 88,16-17.18-19 (R.: cf. 19) 
  
  R.:  Domnul preaînalt  
    este regele nostru. 
  
16 Fericit este poporul care ştie să-ţi cânte; 
 el umblă în lumina feţei tale, Doamne, 
17 se bucură neîncetat de numele tău 
 şi se mândreşte cu dreptatea ta! R. 
  
18 Căci tu eşti frumuseţea şi tăria lui 
 şi în bunăvoinţa ta ne măreşti puterea. 
19 Domnul este scutul nostru, 
 el, Sfântul lui Israel, este regele nostru! R. 
  



Vineri 
 
 ALELUIA Lc 7,16 
  (Aleluia) Un profet mare s-a ridicat între noi;  
     Dumnezeu a vizitat poporul său. (Aleluia) 
  
 EVANGHELIA  Fiul Omului are puterea de a ierta păcatele pe 

pământ. 
  
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos  
 după sfântul Marcu  2,1-12 
 
 
1  Isus era din nou în Cafarnaum.  
  Răspândindu-se vestea că se afla într-o casă,  
2 s-a adunat acolo atâta lume, încât nu mai era loc nici în faţa uşii;  
 Isus le vestea cuvântul lui Dumnezeu.  
3 Atunci au sosit patru oameni care i-au adus un paralitic.  
4 Cum nu-l puteau aduce până la Isus din cauza mulţimii,  
 au desfăcut acoperişul deasupra locului unde se afla Isus,  
 şi, prin deschizătură, au lăsat în jos targa pe care zăcea paraliticul.  
5 Văzându-le credinţa, Isus a spus paraliticului: „Fiul meu, ţi se iartă  
 păcatele”.  
6 Unii cărturari, care erau de faţă, se gândeau în sine:  
7 „Cum poate să vorbească astfel? Este o blasfemie!  
 Cine altul poate ierta păcatele, afară de Dumnezeu?”.  
8 Isus, în duhul său, a cunoscut imediat ce gândeau şi le-a spus:  
 „De ce vă gândiţi astfel în inimile voastre?  
9 Ce este mai uşor: a spune celui paralizat «Ţi se iartă păcatele!»,  
 sau a spune «Ridică-te, ia-ţi targa şi umblă!»? 
10 Însă ca să ştiţi că Fiul Omului  
 are puterea de a ierta păcatele pe pământ - i-a spus celui paralizat -  
11 Îţi zic: Ridică-te, ia-ţi targa şi du-te la casa ta!”.  
12 Omul s-a sculat imediat, a luat targa şi a plecat în văzul tuturor.  
 Toţi au rămas uimiţi; îl preamăreau pe Dumnezeu şi spuneau:  
 „Aşa ceva n-am mai văzut niciodată!”. 
  

Cuvântul Domnului 
 



Sâmbătă 

SÂMBĂTĂ 
  

ANUL I 
  
 LECTURA I   Să ne apropiem cu încredere de Dumnezeu,  
       dătătorul harului. 
  
 Citire din Scrisoarea către Evrei  4,12-16 
 
 
12  Fraţilor,  
  cuvântul lui Dumnezeu este viu,  
 plin de putere şi mai ascuţit decât o sabie cu două tăişuri;  
 el pătrunde până în adâncul sufletului,  
 până la încheieturile şi măduva oaselor,  
 judecă sentimentele şi gândurile inimii.  
13 Nici o creatură nu se poate ascunde de el,  
 ci toate rămân goale în ochii lui, urmărite de privirea aceluia,  
 în faţa căruia vom da cont de toate.  
14 În Isus Cristos, Fiul lui Dumnezeu,  
 avem un mare preot care a străbătut cerurile;  
 să ţinem, prin urmare, cu tărie credinţa pe care o mărturisim.  
15 Noi nu avem un mare preot  
 care să nu poată suferi împreună cu noi slăbiciunile noastre,  
 căci el a fost încercat în toate, asemenea nouă, afară de păcat.  
16 Să ne apropiem deci cu încredere de tronul harului,  
 ca să dobândim îndurare  
 şi să primim har spre ajutor la vreme potrivită. 
  

Cuvântul Domnului 



Sâmbătă 
 
 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 18,8.9.10.15 (R.: In 6,64b) 
  
  R.:  Cuvintele tale, Doamne,  
    sunt duh şi viaţă. 
  
8 Legea Domnului este desăvârşită, 
 înviorează sufletul; 
 mărturia Domnului este adevărată, 
 îl face înţelept pe cel neştiutor. R. 
  
9 Orânduirile Domnului sunt drepte, 
 înveselesc inima, 
 poruncile Domnului sunt strălucitoare,  
 luminează ochii. R. 
  
10 Frica de Domnul este curată; 
 rămâne în veacul veacului; 
 judecăţile Domnului sunt adevărate, 
 toate sunt drepte. R. 
  
15 Plăcute să fie înaintea ta cuvintele mele 
 şi cugetul inimii mele, 
 Doamne, stânca mea  
 şi Mântuitorul meu! R. 
  
 



Sâmbătă 
ANUL AL II-LEA 

  
 LECTURA I   Acesta este bărbatul despre care a vorbit Domnul.  
       Saul va domni peste poporul său. 
  
 Citire din cartea întâi a lui Samuel 9,1-4.17-19; 10,1a 
 
 
 
1  În tribul lui Beniamin era un om bogat cu numele de Chiş;  
  el era fiul lui Abiel, nepotul lui Zeror şi strănepotul lui Becorat,  
 al cărui tată era Afiah.  
2 Acest bărbat avea un fiu cu numele de Saul, care era înalt şi frumos. Nici 

unul dintre israeliţi nu era mai frumos decât el,  
 îi întrecea pe toţi în înălţime cu un cap. 
3 Odată, măgăriţele lui Chiş, tatăl lui Saul, s-au rătăcit.  
 Atunci Chiş i-a spus fiului său Saul:  
 „Ia cu tine pe unul dintre servitori şi du-te de caută măgăriţele!”.  
4 Ei au cutreierat munţii lui Efraim  
 şi au străbătut părţile Şalişei, dar nu le-au găsit;  
 au străbătut şi părţile Şalimului şi ale lui Beniamin,  
 dar tot nu le-au găsit. 
 Atunci s-au dus să ceară sfat de la Samuel.  
17 Când Samuel l-a zărit pe Saul, Domnul i-a spus:  
 „Acesta este omul despre care ţi-am vorbit,  
 el va domni peste poporul meu”. 
18 Saul l-a întâlnit la intrarea în cetate şi i-a spus:  
 „Spune-mi te rog, unde este casa vizionarului?”.  
19 Samuel i-a răspuns: „Eu sunt vizionarul.  
 Urcă înaintea mea spre locul cel înalt, unde merg să aduc jertfă.  
 Astăzi veţi mânca împreună cu mine.  
 Mâine vei putea pleca mai departe;  
 eu îţi voi spune tot ce ai tu pe inimă”. 
10,1a A doua zi Samuel a luat vasul cu untdelemn,  
 a turnat pe capul lui Saul, l-a îmbrăţişat şi i-a spus:  
 „Iată, Domnul te-a consacrat  
 şi te-a pus conducător peste poporul său ales,  
 Israel, pe care îl vei elibera din mâna duşmanilor care îl înconjoară”. 
  



Sâmbătă 
Cuvântul Domnului 



Sâmbătă 
 
 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 20,2-3.4-5.6-7 
  
  R.:  Doamne, tu eşti mare  
    şi atotputernic! 
  
2 Doamne, împăratul se bucură de puterea ta. 
 Cum îl umple de bucurie ajutorul tău! 
3 Tu i-ai împlinit dorinţa inimii, 
 cererea rostită de buzele lui tu n-ai respins-o. R. 
  
4 L-ai întâmpinat cu binecuvântare şi fericire 
 şi i-ai pus pe frunte o cunună de aur. 
5 Ţi-a cerut viaţă şi tu i-ai dat zile nenumărate,  
 viaţă fără de sfârşit. R. 
  
6 Ajutorul tău i-a adus o mare slavă, 
 tu l-ai împodobit cu măreţie şi strălucire. 
7 L-ai făcut pentru totdeauna obiectul binecuvântării tale; 
 prezenţa ta îl umple de bucurie. R. 
  



Sâmbătă 
 
 ALELUIA Lc 4,18ab 
  (Aleluia) Duhul Domnului m-a trimis să vestesc săracilor 

evanghelia;  
     să propovăduiesc celor închişi eliberarea. (Aleluia) 
  
 EVANGHELIA  N-am venit să-i chem pe cei drepţi, ci pe cei 

păcătoşi. 
  
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos  
 după sfântul Marcu  2,13-17 
 
 
 
13  În timpul acela,  
  Isus a ieşit din nou pe malul mării;  
 o mare mulţime de oameni veneau după el, iar el îi învăţa.  
14 În trecere, l-a văzut pe Levi, fiul lui Alfeu,  
 care şedea la biroul său de vameş şi i-a zis: „Urmează-mă!”.  
 Levi s-a ridicat şi l-a urmat.  
15 Pe când Isus şedea la masă în casa lui Levi,  
 mulţi vameşi şi păcătoşi au venit şi s-au aşezat la masă  
 împreună cu Isus şi cu ucenicii săi;  
 căci deja mulţi îl urmau pe Isus.  
16 Chiar şi cărturarii din secta fariseilor îl urmau;  
 aceştia, văzându-l că mănâncă cu vameşii şi cu păcătoşii,  
 au spus către ucenicii lui:  
 „De ce stă el la masă împreună cu vameşii şi cu păcătoşii?”.  
17 Auzindu-i, Isus le-a zis:  
 „Nu oamenii sănătoşi au nevoie de medic, ci bolnavii.  
 N-am venit să-i chem pe cei drepţi, ci pe cei păcătoşi”. 
  

Cuvântul Domnului 
 



Duminică - Anul A 

SĂPTĂMÂNA A II-A 
  

DUMINICĂ 
  

ANUL A 
  
 LECTURA I   Voi face din tine lumina popoarelor,  
       ca să le duci mântuirea mea. 
  
 Citire din cartea profetului Isaia  49,3.5-6 
 
 
3  Domnul mi-a spus:  
  „Tu eşti servitorul meu, Israel, în tine mă voi preamări”.  
5 Şi acum vorbeşte Domnul,  
 el care m-a plămădit din sânul maicii mele, ca să-i slujesc lui  
 şi ca să-l întorc pe Iacob către el şi să strâng la un loc pe Israel.  
 Căci aşa am fost eu preţuit în ochii Domnului  
 şi Dumnezeul meu a fost puterea mea.  
6 El îmi spunea:  
 „E mic lucru să fii servitorul meu, ca să ridici seminţiile lui Iacob  
 şi să-i întorci pe cei care au mai rămas dintre fiii lui Israel?  
 Voi face din tine lumina popoarelor,  
 ca să duci mântuirea mea până la marginile pământului”. 
  

Cuvântul Domnului 
 



Duminică - Anul A 
 
 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 39,2 şi 4ab.7-8a.8b-9.10 (R.: 8a.9a) 
  
  R.:  Iată, vin, Doamne,  
    să împlinesc voinţa ta! 
  
2 Mi-am pus toată nădejdea în Domnul; 
 el s-a aplecat spre mine şi mi-a ascultat strigătul. 
4ab Mi-a pus pe buze un cântec nou, 
 un imn de laudă pentru Dumnezeul nostru. R. 
  
7 Tu nu doreşti nici jertfă, nici ofrande; 
 tu mi-ai deschis urechile; 
 nu ceri nici ardere de tot, nici jertfă de ispăşire. 
8a Atunci am zis: „Iată, vin!”. R. 
  
8b În sulul cărţii este scris despre mine 
9 că trebuie să împlinesc voinţa ta, Dumnezeule. 
 Aceasta mă bucură, 
 Legea ta este în adâncul inimii mele. R. 
  
10 Vestesc îndurarea ta, în adunarea cea mare; 
 nu-mi închid buzele, tu ştii lucrul acesta, Doamne! R. 
  



Duminică - Anul A 
 
 LECTURA A II-A  Har vouă şi pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru  
        şi de la Domnul Isus Cristos. 
  
 Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Paul  
 către Corinteni 1,1-3 
 
 
1  Eu, Paul,  
  chemat după voinţa lui Dumnezeu  
 să fiu apostol al lui Cristos Isus,  
 împreună cu fratele Sostene, mă adresez vouă care sunteţi  
2 Biserica lui Dumnezeu din Corint,  
 vouă care aţi fost sfinţiţi în Cristos Isus, vouă credincioşilor  
 care sunteţi prin chemarea lui Dumnezeu poporul sfânt,  
 împreună cu toţi aceia care, şi în alte locuri,  
 invocă numele Domnului nostru Isus Cristos,  
 Domnul lor şi al nostru.  
3 Har vouă şi pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru,  
 şi de la Domnul Isus Cristos. 
  

Cuvântul Domnului 



Duminică - Anul A 
 
 ALELUIA In 1,14.12b 
  (Aleluia) Cuvântul s-a făcut trup şi a locuit între noi.  
     Celor care l-au primit le-a dat putere să devină fii ai lui  
     Dumnezeu. 
  (Aleluia) 
  
 EVANGHELIA  Iată Mielul lui Dumnezeu, care ridică păcatele 

lumii. 
  
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Ioan 1,29-34 
 
 
 
29  În timpul acela, 
  văzându-l pe Isus venind către el, Ioan a zis:  
 „Iată Mielul lui Dumnezeu, care ridică păcatele lumii.  
30 Despre el am zis:  
 după mine vine un bărbat, care a ajuns înaintea mea, 
 pentru că el era mai înainte de mine.  
31 Eu nu-l cunoşteam,  
 dar eu de aceea am venit să botez cu apă,  
 pentru ca el să fie făcut cunoscut poporului lui Israel”. 
32 Ioan a făcut următoarea mărturisire:  
 „Am văzut Duhul coborându-se din cer, ca un porumbel,  
 şi rămânând peste el.  
33 Eu nu-l cunoşteam,  
 dar cel care m-a trimis să botez cu apă mi-a zis:  
 «Acela peste care vei vedea Duhul coborându-se şi rămânând peste  
 el,  
 acela este cel care botează cu Duhul Sfânt.  
34 Eu am văzut şi dau mărturie că el este Fiul lui Dumnezeu”. 
  

Cuvântul Domnului 
 



Duminică - Anul B 
ANUL B 

  
 LECTURA I   Vorbeşte, Doamne, sluga ta ascultă. 
  
 Citire din cartea întâi a lui Samuel 3,3b-10.19 
 
 
 
3b  În zilele acelea,  
  tânărul Samuel era culcat în templul Domnului,  
 unde se afla arca lui Dumnezeu. 
4 Atunci Domnul l-a strigat: „Samuel!”.  
 Acesta a răspuns: „Sunt aici!”.  
5 Apoi a alergat la Eli şi i-a spus: „M-ai chemat, iată-mă!”.  
 Eli i-a răspuns: „Nu te-am chemat, du-te şi te culcă!”.  
 El s-a dus şi s-a culcat. 
6 Domnul l-a chemat din nou: „Samuel!”.  
 Samuel s-a sculat, s-a dus la Eli şi i-a spus: „M-ai chemat, iată-mă!”.  
 Eli i-a răspuns: „Nu te-am chemat, fiul meu, du-te şi te culcă!”.  
7 Samuel nu-l cunoştea încă pe Domnul  
 şi cuvântul Domnului nu-i fusese descoperit încă. 
8 Domnul l-a chemat pe Samuel pentru a treia oară.  
 Acesta s-a sculat, s-a dus la Eli şi i-a spus:  
 „M-ai chemat, iată-mă!”.  
 Atunci Eli şi-a dat seama că Domnul îl chemase pe băiat.  
9 Eli i-a spus lui Samuel: „Mergi şi te culcă.  
 Dacă te mai cheamă o dată, răspunde-i: Vorbeşte, Doamne, sluga ta  
 ascultă”.  
 Samuel s-a dus şi s-a culcat la locul său. 
10 Domnul a venit, s-a apropiat de el  
 şi l-a strigat ca mai înainte: „Samuel, Samuel!”.  
 Samuel a răspuns: „Vorbeşte, Doamne, sluga ta ascultă”. 
19 Samuel a crescut în autoritate, pentru că Domnul era cu el  
 şi nu lăsa neîmplinit nici unul din cuvintele lui. 
  

Cuvântul Domnului 



Duminică - Anul B 
 
 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 39,2 şi 4ab.7-8a.8b-9.10 (R.: 8a.9a) 
  
  R.:  Iată, vin, Doamne,  
    să împlinesc voinţa ta! 
  
2 Mi-am pus toată nădejdea în Domnul; 
 el s-a aplecat spre mine şi mi-a ascultat strigătul. 
4ab Mi-a pus pe buze un cântec nou, 
 un imn de laudă pentru Dumnezeul nostru. R. 
  
7 Tu nu doreşti nici jertfă, nici ofrande; 
 tu mi-ai deschis urechile; 
 nu ceri nici ardere de tot, nici jertfă de ispăşire. 
8a Atunci am zis: „Iată, vin!”. R. 
  
8b În sulul cărţii este scris despre mine 
9 că trebuie să împlinesc voinţa ta, Dumnezeule. 
 Aceasta mă bucură, 
 Legea ta este în adâncul inimii mele. R. 
  
10 Vestesc îndurarea ta, în adunarea cea mare; 
 nu-mi închid buzele, tu ştii lucrul acesta, Doamne! R. 
  



Duminică - Anul B 
 
 LECTURA A II-A  Trupurile voastre sunt mădulare ale lui Isus 

Cristos. 
  
 Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Paul  
 către Corinteni 6,13c-15a.17-20 
 
 
13c  Fraţilor,  
  trupul nu este pentru desfrânare;  
 el este pentru Domnul şi Domnul pentru trup.  
14 Dumnezeu, care l-a înviat pe Domnul Isus,  
 ne va învia şi pe noi cu puterea sa.  
15a Nu ştiţi voi că trupurile voastre sunt mădulare ale lui Cristos?  
17 Cine e unit cu Domnul formează un singur duh cu el.  
18 Fugiţi de desfrânare.  
 Orice alt păcat pe care l-ar face omul este în afară de trup;  
 dar cine se dedă la desfrânare  
 păcătuieşte împotriva propriului său trup.  
19 Nu ştiţi voi că trupul vostru este templul Duhului Sfânt,  
 care locuieşte în voi, care v-a fost dat de Dumnezeu,  
 şi că voi nu sunteţi ai voştri?  
20 Căci aţi fost cumpăraţi cu un preţ mare.  
 Preamăriţi-l, aşadar, pe Dumnezeu în trupul vostru. 
  

Cuvântul Domnului 



Duminică - Anul B 
 
 ALELUIA In 1,41.17b 
  (Aleluia) L-am chemat pe Mesia (ceea ce înseamnă Cristos); 
     harul şi adevărul au venit printr-însul. (Aleluia) 
  
 EVANGHELIA  Au văzut unde locuia şi au rămas la el. 
  
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Ioan 1,35-42 
 
 
 
35  În timpul acela,  
  Ioan stătea cu doi dintre ucenicii săi.  
36 Îndreptându-şi privirea spre Isus, care trecea, a zis:  
 „Iată Mielul lui Dumnezeu”.  
37 Cei doi ucenici l-au auzit când a spus acestea şi l-au urmat pe Isus. 
38 Isus, întorcându-se şi văzându-i că merg după el, le-a zis:  
 „Pe cine căutaţi?”. 
 Iar ei au răspuns:  
 „Rabbi, ceea ce înseamnă Învăţătorule, unde locuieşti?”. 
39 El le-a zis: „Veniţi şi vedeţi”.  
 Au mers deci şi au văzut unde locuia;  
 şi au rămas la el în ziua aceea.  
 Era pe la ora patru după-amiază. 
40 Unul dintre cei doi, care auziseră cuvintele lui Ioan şi veniseră după  
 Isus,  
 era Andrei, fratele lui Simon Petru. 
41 Cel dintâi pe care l-a întâlnit a fost fratele său, Simon, căruia i-a zis:  
 „L-am aflat pe Mesia, ceea ce înseamnă Cristos”.  
42 Andrei l-a dus pe fratele său la Isus.  
 Privindu-l, Isus i-a zis: „Tu eşti Simon, fiul lui Iona;  
 tu te vei numi Chefa, adică Petru”. 
  

Cuvântul Domnului 
 



Duminică - Anul C 
ANUL C 

  
 LECTURA I   Domnul se va bucura de tine,  
       cum se bucură mirele de mireasă. 
  
 Citire din cartea profetului Isaia  62,1-5 
 
 
1  Din dragoste pentru Sion nu voi tăcea,  
  din dragoste pentru Ierusalim nu voi avea odihnă,  
 până când dreptatea lui nu va apărea ca o lumină  
 şi mântuirea lui nu va străluci ca o făclie aprinsă. 
2 Atunci neamurile vor vedea dreptatea ta  
 şi toţi împăraţii slava ta;  
 şi-ţi vor pune un nume nou pe care îl va hotărî însuşi Domnul.  
3 Vei fi ca o cunună strălucitoare în mâna Domnului  
 şi ca o diademă împărătească în mâna Dumnezeului tău. 
4 De acum nu te vor mai numi „Cea părăsită”  
 şi nu-ţi vor mai numi pământul tău „Ţară pustie”,  
 ci te vor numi „Bucuria mea”  
 şi pământul tău: „Mireasă fericită”,  
 căci Domnul şi-a găsit bucuria în tine şi ţara ta se va cununa cu el. 
5 După cum se uneşte în căsătorie tânărul cu fecioara,  
 la fel cel ce te-a zidit se va uni cu tine,  
 şi după cum mireasa este bucuria mirelui,  
 la fel tu vei fi bucuria Dumnezeului tău. 
  

Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 95,1-2a.2b-3.7-8.9-10ac (R.: cf. 3) 
  
  R.:  Vestiţi tuturor popoarelor  
    faptele minunate ale Domnului! 
  
1 Cântaţi Domnului un cântec nou! 
 Cântaţi Domnului, toţi locuitorii pământului! 
2a Cântaţi Domnului, binecuvântaţi numele lui! R. 
  
2b Vestiţi din zi în zi mântuirea lui. 
3 Vestiţi neamurilor slava lui,  
 vestiţi tuturor popoarelor minunile sale. R. 
  
7 Daţi Domnului, voi familiile popoarelor, 
 daţi Domnului slavă şi cinste! 
8 Daţi Domnului slavă, preamăriţi numele său! R. 
  
9 Închinaţi-vă înaintea Domnului îmbrăcaţi în podoabe sfinte; 
 cutremuraţi-vă înaintea lui, toţi locuitorii pământului. 
10ac Spuneţi printre neamuri: „Domnul stăpâneşte!”. 
 Va judeca popoarele cu dreptate. R. 
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 LECTURA A II-A  Unul şi acelaşi Duh dă fiecăruia darurile sale,  
        după cum vrea el. 
  
 Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Paul  
 către Corinteni 12,4-11 
 
 
4  Fraţilor,  
  darurile harului sunt diferite, dar totdeauna este acelaşi Duh.  
5 Slujirile în Biserică sunt felurite, dar mereu este acelaşi Domn.  
6 Şi lucrările sunt variate,  
 dar pretutindeni este acelaşi Dumnezeu, care lucrează toate în toţi.  
7 Fiecare primeşte darul de a-l arăta pe Duhul spre binele tuturor. 
8 Unuia Duhul îi dă darul de a comunica înţelepciunea,  
 altuia acelaşi Duh îi dă harul de a împărtăşi cunoaşterea;  
9 unul primeşte de la acelaşi Duh tăria credinţei,  
 altul de la acelaşi Duh primeşte puterea de a vindeca,  
10 altul are puterea de a face minuni;  
 unul are darul profeţiei,  
 altul ştie să recunoască ceea ce vine de la Duhul;  
 unul primeşte darul de a spune tot felul de cuvinte pline de mister,  
 altul primeşte darul de a le explica. 
11 Însă în toate acestea cel care lucrează este unul şi acelaşi Duh:  
 el dă fiecăruia darurile sale deosebite, după cum vrea el. 
  

Cuvântul Domnului 
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 ALELUIA 2 Tes 2,14 
  (Aleluia) Prin predicarea evangheliei,  
     Dumnezeu ne-a chemat să moştenim  
     slava Domnului nostru Isus Cristos. (Aleluia) 
  
 EVANGHELIA  Aceasta a fost prima minune  
       pe care a săvârşit-o Isus, la Cana, în Galileea. 
  
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Ioan 2,1-12 
 
 
 
1  În timpul acela,  
  în localitatea Cana, din Galileea, era o nuntă.  
 Mama lui Isus era acolo.  
2 A fost chemat şi Isus cu ucenicii săi la nuntă.  
3 Terminându-se vinul, mama lui Isus i-a zis:  
 „Nu mai au vin”.  
4 Isus i-a răspuns:  
 „Ce vrei de la mine, femeie?  
 Încă nu a venit ceasul meu”.  
5 Mama lui Isus a zis slujitorilor:  
 „Faceţi tot ce vă va spune”.  
6 Erau acolo şase vase de piatră, puse pentru curăţirea iudeilor,  
 fiecare de circa o sută de litri.  
7 Isus le-a zis: „Umpleţi vasele cu apă”.  
 Ei le-au umplut până sus.  
8 Atunci Isus le-a spus:  
 „Scoateţi acum şi duceţi nunului”.  
 Şi i-au dus.  
9 Nunul a gustat apa prefăcută în vin.  
 El nu ştia de unde este vinul, slujitorii însă care scoseseră apa, ştiau.  
 Nunul l-a chemat atunci pe mire  
10 şi i-a zis: „Orice om pune la masă mai întâi vinul cel bun  
 şi numai după ce au băut bine, îl pune pe cel mai puţin bun.  
 Dar tu ai ţinut vinul bun până acum”.  
11 Aceasta a fost prima minune pe care a săvârşit-o Isus;  
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 era la Cana, în Galileea;  
 astfel şi-a arătat slava şi ucenicii lui au crezut în el.  
12 După aceasta, s-a coborât la Cafarnaum  
 împreună cu mama sa, cu rudele şi ucenicii săi  
 şi au rămas acolo câteva zile. 
  

Cuvântul Domnului 
 



Luni 

LUNI 
  

ANUL I 
  
 LECTURA I   Deşi era Fiul lui Dumnezeu  
       a învăţat ascultarea din ceea ce a pătimit. 
  
 Citire din Scrisoarea către Evrei  5,1-10 
 
 
1  Fraţilor,  
  orice mare preot este luat dintre oameni  
 şi pus să intervină în favoarea oamenilor,  
 în relaţiile lor cu Dumnezeu;  
 el trebuie să ofere daruri şi jertfe pentru păcate.  
2 El este în stare să-i înţeleagă pe cei care sunt în ignoranţă şi în  
 rătăcire,  
 căci şi el este cuprins de slăbiciune.  
3 Din cauza acestei slăbiciuni, el trebuie să aducă jertfe  
 atât pentru păcatele poporului, cât şi pentru ale sale.  
4 Nimeni nu-şi ia singur această onoare, dar numai acela o primeşte, 
 care este chemat de Dumnezeu, ca Aron.  
5 Tot aşa şi cu Cristos;  
 când a devenit mare preot, nu şi-a luat singur această demnitate,  
 ci a primit-o de la Dumnezeu, care i-a spus:  
 „Tu eşti fiul meu, eu astăzi te-am născut!”,  
6 şi care declară în alt loc:  
 „Tu eşti preot în veci asemenea lui Melchisedec!”.  
7 Cristos, în zilele vieţii sale pământeşti  
 a înălţat cu strigăt puternic şi cu lacrimi,  
 rugăciuni şi cereri către Dumnezeu care îl putea salva de la moarte  
 şi a fost ascultat, pentru că a fost supus în toate.  
8 Deşi era fiu, a învăţat ce este ascultarea din cele ce a pătimit.  
9 Ajungând astfel desăvârşit,  
 a devenit pentru toţi cei care ascultă de el,  
 cauză de mântuire veşnică. 
10 Căci Dumnezeu l-a proclamat mare preot,  
 asemenea lui Melchisedec. 
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Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 109,1.2.3.4 (R.: 4b) 
  
  R.:  Tu eşti preot în veci 
    după rânduiala lui Melchisedec. 
  
1 Aşa vorbeşte Domnul către Stăpânul meu: 
 „Şezi la dreapta mea, până voi pune pe duşmanii tăi 
 aşternut picioarelor tale”. R. 
  
2 Domnul întinde din Sion sceptrul puterii tale, 
 spunând: „Domneşte în mijlocul duşmanilor tăi!”. R. 
  
3 În ziua puterii tale 
 tu domneşti strălucind de sfinţenie; 
 înainte de luceafărul dimineţii, 
 ca roua te-am născut. R. 
  
4 Domnul s-a jurat şi nu-i va părea rău: 
 „Tu eşti preot în veci 
 după rânduiala lui Melchisedec!”. R. 
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ANUL AL II-LEA 

  
 LECTURA I   Ascultarea este mai de preţ decât jertfa.  
       Domnul te va îndepărta; nu vei mai fi rege! 
  
 Citire din cartea întâi a lui Samuel 15,16-23 
 
 
 
16  În zilele acelea, 
  profetul Samuel i-a zis lui Saul:  
 „Vreau să-ţi aduc la cunoştinţă  
 ceea ce mi-a zis Domnul în timpul nopţii”.  
 Saul i-a răspuns: „Vorbeşte!”.  
17 Atunci Samuel i-a spus:  
 „Tu care te consideri mic în ochii tăi,  
 oare n-ai ajuns căpetenia triburilor lui Israel  
 deoarece Domnul te-a consacrat rege peste Israel?  
18 El te-a trimis într-o incursiune, dându-ţi acest ordin:  
 Mergi şi nimiceşte-i pe aceşti nelegiuiţi, care sunt amaleciţii;  
 luptă împotriva lor până îi vei distruge cu totul!  
19 Pentru ce n-ai ascultat de Domnul?  
 Pentru ce te-ai lăcomit la pradă  
 şi ai făcut ceea ce este neplăcut în ochii Domnului?”. 
20 Saul i-a răspuns lui Samuel:  
 „Dar am ascultat de Domnul! M-am dus acolo unde m-a trimis,  
 l-am luat prizonier pe Agag, regele amaleciţilor,  
 şi i-am nimicit pe amaleciţi.  
21 Din prada care trebuia nimicită,  
 poporul a luat cele mai bune oi şi vite  
 pentru ca să le aducă jertfă Domnului Dumnezeului tău, la Ghilgal”. 
  
22 Samuel i-a replicat:  
 „Oare Domnului îi plac arderile de tot şi jertfele de animale  
 mai mult decât ascultarea de porunca lui?  
 Fără îndoială, ascultarea este mai de preţ decât jertfa,  
 supunerea valorează mai mult decât grăsimea animalelor.  
23 Revolta este un păcat tot atât de mare ca şi superstiţia,  
 iar neascultarea tot atât de vinovată ca şi credinţa în idoli.  
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 Pentru că tu te-ai îndepărtat de cuvântul Domnului,  
 şi Domnul te va îndepărta pe tine: nu vei mai fi rege”. 
  

Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 49,8-9.16bc-17.21ab şi 23 (R.: 23b) 
  
  R.:  Fericit este omul  
    care păzeşte cuvântul lui Dumnezeu.  
  
8 Ascultă, poporul meu: 
 „Nu pentru jertfele tale te dojenesc, 
 pentru că arderile tale de tot sunt pururi înaintea mea. 
9 Nu voi primi viţei din casa ta, 
 nici ţapi din turmele tale. R. 
  
16bc Pentru ce tot rosteşti legile mele 
 şi ai pe buze legământul meu, 
17 tu, care urăşti învăţătura mea 
 şi care arunci la spate cuvintele mele? R. 
  
21ab Iată ce ai făcut, iar eu să tac? 
 Îţi închipui că eu sunt ca tine? 
23 Cine aduce jertfă de mulţumire mă preamăreşte 
 şi celui care merge pe calea cea dreaptă 
 îi voi arăta mântuirea lui Dumnezeu”. R. 
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 ALELUIA Evr 4,12 
  (Aleluia) Cuvântul lui Dumnezeu este viu şi plin de putere:  
     el judecă sentimentele şi gândurile inimii. (Aleluia) 
  
 EVANGHELIA  Mirele este cu ei. 
  
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Marcu  2,18-22 
 
 
 
18  În timpul acela,  
  ucenicii lui Ioan şi fariseii posteau,  
 au venit unii la Isus şi l-au întrebat:  
 „Pentru ce ucenicii tăi nu postesc,  
 aşa cum fac ucenicii lui Ioan şi ai fariseilor?”.  
19 Isus le-a răspuns:  
 „Cei invitaţi la nuntă pot oare posti, câtă vreme mirele este cu ei?  
 Cât timp îl au pe mire cu ei, nu pot posti.  
20 Dar vor veni zile în care mirele nu va mai fi cu ei şi atunci vor posti.  
21 Nimeni nu pune la o haină veche un petic din stofă nouă;  
 altfel peticul nou trage din haina veche şi face o ruptură şi mai mare.  
22 La fel nimeni nu pune vinul nou în burdufuri vechi;  
 altfel vinul nou, fermentând, sparge burdufurile  
 şi aşa se pierd şi vinul şi burdufurile;  
 deci vinul nou trebuie pus în burdufuri noi”. 
  

Cuvântul Domnului 
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MARŢI 
  

ANUL I 
  
 LECTURA I   Speranţa noastră este sigură şi tare,  
       ca o ancoră fixată. 
  
 Citire din Scrisoarea către Evrei  6,10-20 
 
 
10  Fraţilor,  
  Dumnezeu nu poate săvârşi  
 nedreptatea de a uita faptele şi iubirea pe care i le-aţi arătat,  
 prin aceea că aţi slujit credincioşilor şi încă mai slujiţi.  
11 Noi dorim ca fiecare dintre voi să arate aceeaşi râvnă,  
 pentru ca speranţa voastră să se realizeze din plin.  
12 Nu lăsaţi să vă scadă zelul,  
 imitaţi-i pe aceia care prin credinţă şi statornicie  
 obţin moştenirea promisă de Dumnezeu.  
13 Când Dumnezeu i-a făcut lui Abraham promisiunea,  
 pentru că nu era nimeni mai mare, pe care să se poată jura,  
 s-a jurat pe sine însuşi  
14 şi a spus: „Eu te voi copleşi de binecuvântări  
 şi voi face să crească la nesfârşit numărul urmaşilor tăi”.  
15 Astfel, prin statornicia sa,  
 Abraham a obţinut ceea ce i-a promis Dumnezeu.  
16 Oamenii jură pe numele unuia mai mare decât ei;  

jurământul este pentru ei o garanţie care pune capăt oricărei discuţii. 
 Voind să arate moştenitorilor promisiunii, într-un mod şi mai clar,  
 că hotărârea lui era definitivă, s-a legat cu jurământ.  
  
17 Dumnezeu s-a obligat astfel,  
18 prin două lucruri care nu pot fi schimbate  
 şi Dumnezeu nu poate nicidecum să mintă.  
 Aceasta ne dă un mare curaj nouă, care am părăsit toate,  
 ca să putem vedea împlinită speranţa care ne-a fost dată.  
19 Pentru sufletul nostru, speranţa aceasta este sigură şi tare,  
 ca o ancoră fixată dincolo de perdeaua templului,  
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20 chiar în sanctuarul în care Isus a intrat pentru noi, ca premergător,  
 el care a devenit mare preot pentru totdeauna,  
 asemenea lui Melchisedec. 
  

Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 110,1-2.4-5.9 şi 10c (R.: cf. 5b) 
  
  R.:  Domnul nu uită niciodată  
    de legământul său. 
   sau 
    Aleluia. 
  
1 Voi lăuda pe Domnul din toată inima, 
 în mijlocul comunităţii, în adunarea celor drepţi. 
2 Mari sunt lucrările Domnului, 
 vrednice de luat în seamă de către toţi cei care le iubesc. R. 
  
4 El a lăsat o amintire a minunilor sale: 
 Domnul este bunătate şi milă! 
5 El le dă hrană celor ce se tem de el; 
 îşi aduce aminte întotdeauna de legământul său. R. 
  
9 El trimite poporului său mântuirea, 
 aşază în veci legământul său: 
 sfânt şi vrednic de închinare este numele lui! 
10c Slava lui este veşnică! R. 
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ANUL AL II-LEA 

  
 LECTURA I   Samuel l-a uns pe David în prezenţa fraţilor săi  
       şi Duhul Domnului a început să lucreze în el. 
  
 Citire din cartea întâi a lui Samuel 16,1-13 
 
 
 
1  În zilele acelea, 
  Domnul i-a spus lui Samuel:  
 „Cât ai să-l mai plângi pe Saul?  
 Eu l-am îndepărtat, nu va mai domni peste Israel.  
 Te trimit în Betleem, la Iesse,  
 căci l-am ales rege pe unul din fiii săi.  
 Ia un corn, umple-l cu untdelemn şi du-te”.  
2 Samuel a răspuns: „Cum să fac? Saul va afla şi mă va ucide”.  
 Domnul i-a zis: „Ia un viţel cu tine  
 şi spune oamenilor că vii să aduci o jertfă Domnului.  
3 Invită-l pe Iesse la jertfă; eu îţi voi spune atunci ce ai de făcut:  
 vei consacra prin ungere pe cel pe care ţi-l voi arăta eu”. 
4 Samuel a ascultat de porunca Domnului.  
 Când a ajuns la Betleem, bătrânii din cetate au fost cuprinşi de frică,  
 i-au ieşit în întâmpinare şi l-au întrebat: „Vii cu gânduri de pace?”.  
5 Samuel a răspuns: „Da, de pace. Am venit să aduc o jertfă Domnului.  
 Împliniţi ritualul de curăţire  
 şi veniţi să aduceţi jertfă împreună cu mine”.  
 S-a îngrijit de curăţirea lui Iesse şi a fiilor săi şi i-a invitat la jertfă. 
6 Când ei au venit şi când Samuel l-a zărit pe Eliab, şi-a zis:  
 „Cu siguranţă, pe acesta l-a ales Domnul, ca să-i dau ungerea”.  
7 Dar Domnul i-a spus lui Samuel:  
 „Nu te uita la înfăţişarea lui, căci nu pe el l-am ales.  
 Dumnezeu nu se uită la ceea ce se uită omul:  
 oamenii se uită la înfăţişare, Dumnezeu vede inima”.  
8 Iesse l-a chemat pe Aminadab şi l-a prezentat lui Samuel, care a zis: 
 „Nici pe el nu l-a ales Domnul”.  
9 Iesse l-a prezentat pe Şama, dar Samuel a spus:  
 „Nici pe el nu l-a ales Domnul”.  
10 Astfel Iesse i-a prezentat lui Samuel pe cei şapte fii şi Samuel i-a spus: 
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 „Domnul n-a ales pe nici unul dintre ei”. 
11 Şi l-a întrebat pe Iesse: „Aceştia sunt toţi fiii pe care îi ai?”.  
 Iesse a răspuns: „Mai este unul, cel mai mic, care păzeşte oile”.  
 Atunci Samuel i-a zis lui Iesse:  
 „Trimite să-l aducă; nu ne vom aşeza la masă, până nu va fi sosit”. 
12 Iesse a trimis după el.  
 Băiatul era roşcat, avea ochi strălucitori şi un chip frumos.  
 Atunci Domnul i-a zis lui Samuel: „El este, dă-i ungerea”.  
13 Samuel a luat cornul plin cu untdelemn  
 şi l-a uns în prezenţa fraţilor săi.  
 Din ziua aceea Duhul Domnului a început să lucreze în David.  
 Iar Samuel a pornit la drum şi s-a întors la Rama. 
  

Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 88,20.21-22.27-28 (R.: 21a) 
  
  R.:  Doamne, fă din mine  
    slujitorul tău. 
  
20 Odinioară, într-o vedenie, ai vorbit prietenilor tăi: 
 „Am pus coroana pe capul unui viteaz, 
 am ridicat un tânăr din mijlocul poporului meu. R. 
  
21 L-am aflat pe David slujitorul meu 
 şi l-am uns cu untdelemnul meu cel sfânt, 
22 pentru ca mâna mea să-i fie sprijin 
 şi braţul meu să-i dea putere”. R. 
  
27 El îmi va spune: „Tu eşti Tatăl meu, 
 Dumnezeul meu, stânca mea şi mântuirea mea!”. 
28 Eu îl voi face întâiul născut, 
 cel mai mare dintre împăraţii pământului. R. 
  



Marţi 
 
 ALELUIA cf. Ef 1,17-18 
  (Aleluia) Tatăl Domnului nostru Isus Cristos  
     să pătrundă inimile noastre cu lumina sa,  
     ca să putem înţelege speranţa  
     pe care ne-o dă chemarea noastră. (Aleluia) 
  
 EVANGHELIA  Sâmbăta a fost făcută pentru om  
       şi nu omul pentru sâmbătă. 
  
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Marcu  2,23-28 
 
 
 
23  Într-o zi de sâmbătă,  
  Isus trecea printr-un lan de grâu.  
 Şi, în mers, ucenicii săi au început să rupă spice.  
24 Fariseii au spus:  
 „Iată ce fac în zi de sâmbătă! Acest lucru nu e permis”.  
25 Isus le-a răspuns: „N-aţi citit niciodată ce a făcut David  
 când era strâmtorat şi flămând, el şi însoţitorii săi?  
26 În timpul marelui preot Abiatar,  
 el a intrat în casa lui Dumnezeu şi a mâncat  
 pâinile pregătite pentru ofrandă,  
 pe care numai preoţii aveau voie să le mănânce,  
 şi a dat şi însoţitorilor săi”.  
27 Şi Isus a continuat:  
 „Sâmbăta a fost făcută pentru om şi nu omul pentru sâmbătă,  
28 iar Fiul Omului este stăpân şi peste sâmbătă”. 
  

Cuvântul Domnului 
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MIERCURI 
  

ANUL I 
  
 LECTURA I   Tu eşti preot în veci, asemenea lui Melchisedec. 
  
 Citire din Scrisoarea către Evrei  7,1-3.15-17 
 
 
1  Fraţilor,  
  acest Melchisedec, regele Salemului,  
 preotul Dumnezeului celui Preaînalt,  
 a ieşit în întâmpinarea lui Abraham,  
 când acesta se întorcea din incursiunea în care i-a înfrânt pe regi,   
 l-a binecuvântat,  
2 iar Abraham i-a dat a zecea parte din tot ce luase.  
 Or, acest nume în traducere înseamnă „rege al dreptăţii”;  
 în plus, el era şi regele Salemului, adică rege al păcii.  
3 Şi apoi nu se aminteşte nimic de tatăl său, nici de mama sa,  
 nici de strămoşii săi, nici de începutul existenţei sale,  
 nici de sfârşitul vieţii lui:  
 prin toate acestea se aseamănă cu Fiul lui Dumnezeu  
 şi rămâne preot pentru totdeauna.  
15 Acest lucru apare şi mai evident prin faptul că,  
 asemenea lui Melchisedec, se ridică un alt preot.  
16 El a devenit preot nu după prescrierile unei legi omeneşti,  
 ci în puterea unei vieţi nepieritoare.  
17 Căci iată mărturia Scripturii:  
 „Tu eşti preot în veci, asemenea lui Melchisedec”. 
  

Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 109,1.2.3.4 (R.: 4b) 
  
  R.:  Tu eşti preot în veci 
    după rânduiala lui Melchisedec. 
  
1 Aşa vorbeşte Domnul către Stăpânul meu: 
 „Şezi la dreapta mea, până voi pune pe duşmanii tăi 
 aşternut picioarelor tale”. R. 
  
2 Domnul întinde din Sion sceptrul puterii tale, 
 spunând: „Domneşte în mijlocul duşmanilor tăi!”. R. 
  
3 În ziua puterii tale 
 tu domneşti strălucind de sfinţenie; 
 înainte de luceafărul dimineţii, 
 ca roua te-am născut. R. 
  
4 Domnul s-a jurat şi nu-i va părea rău: 
 „Tu eşti preot în veci 
 după rânduiala lui Melchisedec!”. R. 
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ANUL AL II-LEA 

  
 LECTURA I   David l-a învins pe Goliat  
       cu o piatră aruncată cu praştia. 
  
 Citire din cartea întâi a lui Samuel 17,32-33.37.40-51 
 
 
 
32  În zilele acelea, 
  David a spus regelui Saul:  
 „Nimeni să nu-şi piardă curajul din cauza acestui filistean;  
 eu, slujitorul tău, voi merge să mă bat cu el”.  
33 Saul i-a răspuns lui David:  
 „Tu nu poţi să mergi împotriva acestui filistean, ca să te lupţi cu el,  
 căci tu eşti un copil, pe când el este un războinic din tinereţe”. 
37 David a insistat:  
 „Domnul, care m-a scăpat din ghearele leului şi ale ursului,  
 mă va scăpa şi din mâinile acestui filistean”.  
 Atunci Saul a spus: „Du-te şi Domnul să fie cu tine!”. 
40 David şi-a luat toiagul,  

a ales din pârâu cinci pietre rotunde şi le-a pus în sacul său de păstor; 
 apoi, cu praştia în mână, s-a îndreptat spre filistean. 
41 La rândul său, filisteanul a înaintat şi el,  
 avându-l în faţă pe scutierul său.  
42 Când s-a apropiat, l-a privit cu dispreţ pe David, căci era prea tânăr:  
 era roşcat şi frumos la chip.  
43 Filisteanul i-a zis:  
 „Ce, sunt eu un câine, că vii împotriva mea cu un băţ?”.  
 Şi l-a blestemat, invocând numele tuturor zeilor săi;  
44 apoi i-a strigat lui David:  
 „Vino încoace,  
 să te arunc ca hrană păsărilor cerului şi fiarelor sălbatice!”. 
45 David i-a răspuns:  
 „Tu vii împotriva mea cu sabia, lancea şi suliţa,  
 dar eu vin împotriva ta în numele Domnului oştirilor,  
 Dumnezeul armatei lui Israel, pe care tu l-ai insultat.  
46 Chiar astăzi, Domnul te va da în mâinile mele,  
 te voi doborî şi îţi voi tăia capul;  
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 şi tot astăzi voi da cadavrele armatei filistenilor la păsările cerului  
 şi la fiarele sălbatice.  
47 Tot pământul va recunoaşte că Israel are un Dumnezeu  
 şi toţi care sunt adunaţi aici vor recunoaşte  
 că Domnul nu dă izbânda nici prin sabie, nici prin lance,  
 ci însuşi Domnul luptă pentru noi şi vă va da în mâinile noastre”. 
48 Când Goliat a pornit înspre David,  
 acesta a alergat în direcţia liniei de bătaie a duşmanului,  
 până în faţa filisteanului.  
49 A întins mâna, a luat o piatră din sacul său şi a aruncat-o cu praştia, 
 l-a lovit pe filistean în frunte,  
 piatra s-a înfipt în frunte şi Goliat a căzut cu faţa la pământ. 
50 Astfel l-a învins David pe Goliat cu o praştie şi cu o piatră:  
 el l-a doborât şi l-a lovit de moarte, fără să aibă o sabie în mână.  
51 Apoi David a alergat până la filistean,  
 i-a apucat sabia, a tras-o din teacă şi l-a omorât, tăindu-i capul. 
 Când filistenii au văzut că cel mai puternic bărbat dintre ei a murit,  
 au luat-o la fugă. 
  

Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 143,1.2.9-10 (R.: 2a) 
  
  R.:  Domnul este ajutorul 
    şi tăria mea. 
  
1 Binecuvântat să fie Domnul, stânca mea, 
 el îmi deprinde mâinile la luptă, 
 mă antrenează pentru bătălie. R. 
  
2 El este ajutorul meu şi tăria mea, 
 turnul meu de apărare şi eliberatorul meu. 
 El este scutul care mă apără, 
 el îmi supune popoarele. R. 
  
9 Dumnezeule, îţi voi cânta un cântec nou, 
 pe harpa cu zece strune voi cânta pentru tine, 
10 pentru tine, care dai împăraţilor biruinţa, 
 care îl eliberezi pe David, slujitorul tău. R. 
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 ALELUIA Mt 4,23 
  (Aleluia) Isus predica evanghelia despre împărăţia lui Dumnezeu  
     şi-i vindeca pe cei bolnavi şi suferinzi. (Aleluia) 
  
 EVANGHELIA  În zi de sâmbătă, e permis să salvezi o viaţă,  
       sau s-o laşi să se piardă? 
  
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos  
 după sfântul Marcu  3,1-6 
 
 
 
1  În timpul acela,  
  Isus a intrat în sinagogă;  
 acolo era un om care avea o mână paralizată.  
2 Fariseii îl pândeau pe Isus,  
 să vadă dacă îl va vindeca în zi de sâmbătă şi astfel să îl poată acuza.  
3 Isus a spus omului care avea mâna paralizată:  
 „Vino şi stai în mijloc”.  
4 Apoi s-a adresat celorlalţi:  
 „În zi de sâmbătă este permis să faci bine, sau să faci rău?  
 Să salvezi o viaţă, sau să o laşi să se piardă?”.  
 Dar ei tăceau.  
5 Atunci, privindu-i cu mânie, rând pe rând pe cei din jur,  
 mâhnit din cauza împietririi inimii lor, i-a spus omului:  
 „Întinde-ţi mâna!”.  
 Omul şi-a întins mâna şi ea s-a vindecat.  
6 După ce au ieşit,  
 farisei s-au întrunit cu adepţii lui Irod  
 şi s-au sfătuit cum să-l dea la moarte pe Isus. 
  

Cuvântul Domnului 
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JOI 
  

ANUL I 
  
 LECTURA I   Isus s-a adus pe sine jertfă o singură dată. 
  
 Citire din Scrisoarea către Evrei  7,25 – 8,6 
 
 
25  Fraţilor,  
  Isus poate să-i salveze pentru totdeauna  
 pe cei care, prin el, se apropie de Dumnezeu,  
 căci el trăieşte pururi ca să mijlocească pentru ei.  
26 Tocmai un astfel de mare preot ne era necesar:  
 sfânt, nevinovat, fără nici o pată, separat de păcătoşi;  
 el este înălţat deasupra cerurilor.  
27 El nu are nevoie, ca ceilalţi preoţi, să ofere în fiecare zi jertfe,  
 mai întâi pentru păcatele sale proprii, apoi pentru ale poporului;  
 căci a făcut aceasta o singură dată pentru totdeauna,  
 când s-a jertfit pe sine însuşi.  
28 Legea lui Moise orânduieşte ca mari preoţi  
 oameni care sunt supuşi slăbiciunii; 
 jurământul făcut de Dumnezeu, mai târziu,  
 îl orânduieşte ca mare preot pe Fiul  
 care este desăvârşit pentru totdeauna.  
8,1 Şi iată cel mai important lucru pe care vrem să-l spunem:  
 Noi avem un mare preot  
 care s-a aşezat la dreapta tronului măririi în ceruri,  
2 rămânând slujitor al adevăratului sanctuar şi al adevăratului cort, 
 ridicat nu de un om, ci de Domnul.  
3 Orice mare preot  
 a avut întotdeauna misiunea de a oferi daruri şi jertfe;  
 trebuia deci ca Isus să aibă şi el ceva de oferit.  
4 Dacă ar fi pe pământ, nici n-ar fi preot,  
 pentru că aici sunt deja preoţi care oferă daruri conform Legii.  
5 Dar ei aduc cultul într-un sanctuar  
 care nu este decât o palidă imagine a celui din cer.  
 Pentru că însuşi Moise, în momentul în care urma să ridice cortul,  
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 a fost avertizat de Dumnezeu, care i-a spus:  
 „Ai grijă să faci totul după modelul pe care ţi l-am arătat pe munte”.  
6 Cât despre Isus,  
 cultul pe care trebuie să-l asigure este cu atât mai desăvârşit,  
 cu cât legământul, al cărui slujitor este, e mai bun  
 şi este aşezat pe temelia unor promisiuni mai bune. 
  

Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 39,7-8a.8b-9.10.17 (R.: 8a.9a) 
  
  R.:  Iată, vin, Doamne,  
    să împlinesc voinţa ta! 
  
7 Tu nu doreşti nici jertfă, nici ofrande; 
 tu mi-ai deschis urechile; 
 nu ceri nici ardere de tot, nici jertfă de ispăşire. 
8a Atunci am zis: „Iată, vin!”. R. 
  
8b În sulul cărţii este scris despre mine 
9 că trebuie să împlinesc voinţa ta, Dumnezeule. 
 Aceasta mă bucură, 
 Legea ta este în adâncul inimii mele. R. 
  
10 Vestesc îndurarea ta, în adunarea cea mare; 
 nu-mi închid buzele, tu ştii lucrul acesta, Doamne! R. 
  
17 Să se bucure şi să se veselească în tine 
 toţi cei care te caută; 
 cei care doresc mântuirea ta să zică fără încetare: 
 „Preamărit fie Domnul!”. R. 
  
 



Joi 
ANUL AL II-LEA 

  
 LECTURA I   Tatăl meu, Saul, vrea să te omoare. 
  
 Citire din cartea întâi a lui Samuel 18,6-9; 19,1-7 
 
 
 
6  În zilele acelea, 
  pe când David se întorcea,  
 după ce îl omorâse pe filisteanul Goliat,  
 femeile din toate cetăţile din Israel  
 au ieşit în întâmpinarea regelui Saul cu cântece şi dansuri  
 în sunetele timpanelor şi ale harpelor, scoţând strigăte de bucurie. 
7 Femeile dansau strigând acest refren:  
 „Saul a ucis o mie, iar David zece mii”.  
8 Lui Saul i-a căzut rău acest lucru şi s-a mâniat foarte tare.  
 El a spus: „Lui David îi dau zece mii, iar mie numai o mie;  
 nu-i mai lipseşte decât să fie rege”.  
9 Din ziua aceea Saul îl privea pe David cu invidie. 
19,1 Saul a destăinuit fiului său Ionatan şi tuturor slujitorilor săi  
 gândul lui de a-l ucide pe David.  
 Dar Ionatan, fiul lui Saul, ţinea foarte mult la David  
 şi a mers să-l prevină:  
2 „Tatăl meu Saul vrea să te omoare.  
 Mâine dimineaţă fii atent şi, ca să fii mai sigur, ascunde-te.  
3 Eu voi ieşi şi voi sta alături de tatăl meu pe câmp, nu departe de tine.  
 Voi vorbi de tine tatălui meu;  
 voi vedea ce va spune şi-ţi voi aduce la cunoştinţă”. 
4 În faţa lui Saul, tatăl său,  
 Ionatan l-a vorbit de bine pe David şi a continuat:  

„Regele meu să nu comită o crimă împotriva slujitorului său David, 
 căci el n-a comis nici o crimă împotriva ta.  
5 Dimpotrivă, el ţi-a făcut cel mai mare serviciu:  
 şi-a pus viaţa în primejdie,  
 l-a omorât pe Goliat filisteanul  
 şi prin el, Domnul a dat o mare biruinţă întregului Israel;  
 tu ai văzut şi te-ai bucurat de aceasta.  
 Pentru ce să verşi sânge nevinovat, omorându-l fără motiv pe  
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 David?”. 
6 Saul l-a ascultat pe Ionatan şi a făcut acest jurământ:  
 „Jur pe Domnul cel viu, că David nu va muri!”. 
7 Atunci Ionatan l-a chemat pe David şi i-a repetat tot ce i-a spus  
 regele. Apoi l-a condus la Saul şi David şi-a reluat locul de mai  
 înainte. 
  

Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 55,2-3.9-10ab.10c-11.12-13 (R.: 5bc) 
  
  R.:  Mă încred în Dumnezeu  
    şi nu mi-e teamă de nimic. 
  
2 Ai milă de mine, Dumnezeule, căci sunt hărţuit, 
 toată ziua duşmanii mă atacă şi mă chinuie. 
3 Toată ziua mă hărţuiesc potrivnicii mei, 
 sunt mulţi cei care luptă împotriva mea. R. 
  
9 Tu care numeri paşii vieţii mele de om pribeag, 
 strânge-mi lacrimile ca într-un urcior 
 şi scrie-le în cartea ta. 
10ab În ziua în care te voi chema, 
 vor da înapoi duşmanii mei. R. 
  
10c Eu ştiu că Dumnezeu este de partea mea. 
11 Eu laud cuvântul lui Dumnezeu, 
 preamăresc cuvântul Domnului. R. 
  
12 Mă încred în Dumnezeu şi nu mi-e teamă de nimic: 
 ce-mi pot face oamenii? 
13 Dumnezeul meu, îmi voi împlini făgăduinţele 
 pe care ţi le-am făcut, 
 îţi voi aduce jertfe de mulţumire. R. 
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 ALELUIA 2 Tim 1,10b 
  (Aleluia) Domnul nostru Isus Cristos a distrus moartea,  
     iar prin evanghelia sa, a dat vieţii o nouă strălucire. (Aleluia) 
  
 EVANGHELIA  Cei stăpâniţi de diavoli strigau:  
       „Tu eşti Fiul lui Dumnezeu”,  
       însă Isus îi oprea cu desăvârşire  
       să vorbească în public despre el. 
  
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos  
 după sfântul Marcu  3,7-12 
 
 
 

7  În timpul acela,  
  Isus, împreună cu ucenicii săi, s-a retras pe malul lacului;  
 multă lume venită din Galileea l-a urmat;  
8 de asemenea mulţi oameni din Iudeea, din Ierusalim,  
 Idumeea, Transiordania şi din împrejurimile Tirului şi Sidonului,  
 care aflaseră tot ce făcea, au venit la el.  
9 Isus le-a spus ucenicilor săi să ţină o barcă la îndemâna lui,  
 ca să nu fie strivit de mulţime.  
10 Căci el vindecase aşa de mulţi bolnavi,  
 încât toţi cei care sufereau de vreo boală  
 se îmbulzeau spre el, ca să-l atingă.  
11 Iar cei stăpâniţi de diavoli, când îl vedeau,  
 se aruncau la pământ în faţa lui şi strigau:  
 „Tu eşti Fiul lui Dumnezeu!”.  
12 Însă Isus îi oprea cu desăvârşire să vorbească în public despre el. 
  

Cuvântul Domnului 
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VINERI 
  

ANUL I 
  
 LECTURA I   Isus este mijlocitorul unui legământ mai bun. 
  
 Citire din Scrisoarea către Evrei  8,6-13 
 
 
6  Fraţilor,  
  cultul pe care trebuie să-l asigure Isus este cu atât mai desăvârşit, 
 cu cât legământul, al cărui mijlocitor este, e mai bun  
 şi este aşezat pe temelia unor promisiuni mai bune.  
7 Într-adevăr, dacă primul legământ ar fi fost fără cusur,  
 n-ar fi fost nevoie să fie înlocuit prin altul.  
8 Or, Dumnezeu adresează poporului său această mustrare:  
 „Iată vor veni zile, spune Domnul,  
 când voi încheia cu casa lui Israel şi casa lui Iuda un legământ nou.  
9 Acesta nu va fi ca legământul pe care l-am făcut cu părinţii lor,  
 în ziua în care i-am luat de mână ca să-i scot din Egipt.  
 Ei n-au rămas credincioşi legământului meu,  
 şi atunci nici eu n-am mai avut grijă de ei, spune Domnul.  
10 Dar iată care va fi legământul  
 pe care îl voi încheia cu casa lui Israel,  
 după ce vor trece acele zile, spune Domnul.  
 Eu voi pune legile mele în minţile lor, le voi scrie în inimile lor.  
 Eu voi fi Dumnezeul lor şi ei vor fi poporul meu.  
11 Nu va mai trebui să înveţe nimeni pe concetăţeanul său  
 şi nici unul nu va trebui să înveţe pe fratele său, spunându-i:  
 „Recunoaşte-l pe Domnul!”.  
 Căci toţi mă vor cunoaşte, de la cei mici până la cei mari.  
12 Eu le voi ierta greşelile lor  
 şi nu-mi voi mai aminti de păcatele lor”.  
13 Prin faptul că vorbeşte despre un legământ nou,  
 Dumnezeu îl declară învechit pe cel dintâi;  
 însă ceea ce este învechit şi îmbătrânit este aproape de dispariţie. 
  

Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 84,8 şi 10.11-12.13-14 (R.: 11a) 
  
  R.:  Tu, Doamne,  
    eşti adevărul şi viaţa. 
  
8 Arată-ne, Doamne, îndurarea ta 
 şi dă-ne mântuirea ta. 
10 Mântuirea este aproape de cei care se tem de el 
 şi pe pământul nostru va locui mărirea lui. R. 
  
11 Mila şi adevărul se vor întâlni, 
 dreptatea şi pacea se vor îmbrăţişa; 
12 adevărul va răsări din pământ 
 şi dreptatea va coborî din cer. R. 
  
13 Domnul îşi va revărsa binecuvântarea 
 şi pământul va aduce roadele sale. 
14 Dreptatea va merge înaintea lui 
 şi-i va călăuzi paşii pe cale. R. 
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ANUL AL II-LEA 

  
 LECTURA I   Nu voi ridica mâna împotriva lui,  
       căci a fost consacrat Domnului prin ungere. 
  
 Citire din cartea întâi a lui Samuel 24,3-21 
 
 
 
3  În zilele acelea, 
  Saul a luat trei mii de oameni, aleşi din tot Israelul,  
 şi a plecat să-l caute pe David şi pe oamenii lui  
 printre stâncile abrupte, pe care numai caprele sălbatice se căţărau.  
4 A ajuns la nişte stâne de oi care erau lângă drum, în calea lor.  
 Acolo, în apropiere, se afla o peşteră în care a intrat să se odihnească.  
 David însă şi oamenii săi se aflau în peşteră.  
5 Atunci oamenii lui David i-au zis:  
 „Acum este clipa despre care ţi-a spus Domnul:  
 Îl voi da pe duşmanul tău în mâinile tale şi vei face cu el ce vei voi”. 
 Atunci David s-a ridicat  
 şi, pe nesimţite, a tăiat un colţ din mantaua lui Saul.  
6 Însă după aceea a avut mustrări de conştiinţă  
 că a tăiat o bucată din mantaua lui Saul 
7 şi a spus oamenilor săi:  
 „Să mă ferească Dumnezeu să fac vreun rău  
 domnului meu, rege consacrat;  
 să mă ferească Dumnezeu să ridic mâna asupra aceluia  
 care a fost consacrat Domnului prin ungere”.  
8 David a dojenit cu asprime pe oamenii săi  
 şi i-a oprit cu străşnicie să se arunce asupra lui Saul.  
 Iar Saul a părăsit peştera, continuându-şi drumul.  
9 Atunci David s-a ridicat, a ieşit din peşteră şi i-a strigat:  
 „Stăpâne, regele meu!”. Saul s-a uitat înapoi;  
10 David s-a înclinat adânc, s-a aruncat la pământ şi a strigat:  
 „Pentru ce asculţi de oamenii care îţi spun: „David îţi vrea răul?”.  
11 Chiar astăzi au văzut ochii tăi  
 cum te-a dat Domnul în mâinile mele în peşteră.  
 Totuşi n-am vrut să te ucid, te-am cruţat şi am zis:  
 „Nu-mi voi ridica mâna împotriva stăpânului meu, regele,  
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 care a fost consacrat Domnului prin ungere.  
12 Uită-te aici, tată, am în mână o bucată din mantaua ta:  
 deoarece am putut s-o tai şi cu toate acestea nu te-am ucis,  
 recunoaşte că n-am nici un gând rău  
 şi n-am păcătuit cu nimic împotriva ta.  
 Tu însă îmi întinzi curse, ca să-mi iei viaţa.  
13 Domnul să fie judecător între mine şi tine şi să-mi facă dreptate;  
 eu însă nu-mi voi ridica mâna împotriva ta.  
14 Spune o veche zicală: „Răufăcătorul săvârşeşte răul”;  
 eu însă nu mi-am ridicat mâna împotriva ta.  
 Pe cine îl persecută regele lui Israel?  
15 Pe cine îl urmăreşte? Un câine mort, un purice?...  
16 Domnul să fie judecătorul nostru;  
 el să judece între mine şi tine,  
 să cerceteze şi să-mi apere cauza  
 să-mi facă dreptate şi să mă elibereze din mâna ta”.  
17 Când David a terminat de vorbit, Saul a strigat:  
 „Oare te aud pe tine fiul meu David?”.  
 Saul a început să strige şi să plângă: 
18 „Tu eşti cel bun, nu eu;  
 căci tu mi-ai făcut bine, iar eu ţi-am făcut rău.  
19 Astăzi ţi-ai arătat toată bunătatea faţă de mine:  
 Domnul mă dăduse în mâinile tale, dar tu nu m-ai ucis.  
20 Când cineva îl surprinde pe duşmanul său,  
 îl lasă oare să plece în pace?  
 Domnul să te răsplătească  
 pentru binele pe care mi la-i făcut astăzi.  
21 Acum ştiu cu siguranţă că tu vei fi rege  
 şi că regatul lui Israel va fi trainic sub domnia ta”. 
  

Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 56,2. 3-4bc.6 şi 11 (R.: 2a) 
  
  R.:  Ai milă de mine, Dumnezeule,  
    ai milă de mine. 
  
2 Ai milă de mine, Dumnezeule, ai milă de mine, 
 refugiul meu se află la tine; 
 la umbra aripilor tale îmi caut un loc de scăpare 
 până va trece primejdia. R. 
  
3 Strig către Dumnezeu cel Preaînalt, 
 către Dumnezeu care mă susţine; 
4bc el să-mi trimită din ceruri ajutorul său, 
 ca să-i dea de ruşine pe cei care mă prigonesc. R. 
  
6 Înalţă-te peste ceruri, Dumnezeule, 
 slava ta să se întindă peste tot pământul, 
11 căci bunătatea ta este mai mare decât cerurile 
 şi fidelitatea ta întrece norii. R. 
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 ALELUIA cf. 2 Cor 5,19 
  (Aleluia) Dumnezeu a împăcat lumea cu sine prin Cristos,  
     iar nouă ne-a încredinţat misiunea de a vesti lumii  
     împăcarea.  
  (Aleluia) 
  
 EVANGHELIA  I-a chemat la sine pe cei pe care i-a ales, ca să fie 

cu el. 
  
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos  
 după sfântul Marcu  3,13-19 
 
 
 
13  În timpul acela,  
  Isus s-a urcat pe un munte  
 şi i-a chemat la sine pe cei pe care i-a voit şi ei au venit la el;  
14 dintre ei a orânduit doisprezece, care să fie cu el  
 şi pe care – mai târziu – a voit să-i trimită să predice  
15 şi le-a dat puterea de a-i scoate pe diavoli.  
16 Cei doisprezece pe care i-a orânduit erau:  
 Petru, numele pe care i l-a dat lui Simon,  
17 Iacob, fiul lui Zebedeu, şi Ioan, fratele lui Iacob,  
 cărora le-a dat numele de „Boanerges” – adică „fiii tunetului”,  
18 Andrei, Filip, Bartolomeu, Matei, Toma,  
 Iacob al lui Alfeu şi Tadeu, Simon Zelotul  
19 şi Iuda Iscarioteanul, cel care apoi l-a trădat. 
  

Cuvântul Domnului 
 



Sâmbătă 

SÂMBĂTĂ 
  

ANUL I 
  
 LECTURA I   Isus a intrat în sanctuarul cerului,  
       oferind propriul său sânge. 
  
 Citire din Scrisoarea către Evrei  9,2-3.11-14 
 
 
2  Fraţilor,  
  sanctuarul vechiului legământ, avea două corturi:  
 în primul cort se afla candelabrul cu şapte braţe  
 şi masa cu pâinile pentru ofrandă – el se numea „Locul cel sfânt”.  
3 Dincolo de perdeaua a doua se afla cortul numit „Sfânta Sfintelor”.  
11 Cristos, devenit marele preot al bunurilor viitoare,  
 trecând printr-un cort mai mare şi mai desăvârşit,  
 care nu este făcut de mână de om,  
 adică nu este din această lume,  
12 a intrat o dată pentru totdeauna în Sfânta Sfintelor 
 nu cu sânge de ţapi şi viţei, ci cu propriul lui sânge, 
 dobândind o mântuire veşnică.  
13 Căci dacă sângele de ţapi şi de tauri 
 şi cenuşa de juncă cu care sunt stropiţi cei întinaţi,  
 îi sfinţeşte dându-le curăţia trupului, 
14 cu atât mai mult sângele lui Cristos, 
 care prin Duhul veşnic  
 s-a oferit pe sine fără prihană lui Dumnezeu, 
 va curăţi conştiinţa voastră de faptele moarte  
 pentru a sluji Dumnezeului celui viu. 
  

Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 46,2-3.6-7.8-9 (R.: cf. 8b) 
  
  R.:  Cântaţi-i Domnului  
    imnuri de laudă. 
  
2 Toate popoarele, bateţi din palme,  
 aclamaţi-l pe Dumnezeu cu strigăte de bucurie! 
3 Căci Domnul cel Preaînalt şi vrednic de închinare 
 este împărat peste tot pământul. R. 
  
6 Dumnezeu se înalţă în aclamaţiile mulţimii, 
 Domnul înaintează în sunete de trâmbiţă. 
7 Cântaţi-i lui Dumnezeu, cântaţi-i! 
 Cântaţi-i regelui nostru, cântaţi-i! R. 
  
8 Căci Dumnezeu este împărat peste tot pământul, 
 cântaţi-i cu măiestrie imnuri de laudă. 
9 Dumnezeu stăpâneşte peste toate popoarele, 
 Dumnezeu stă pe tronul său cel sfânt. R. 
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ANUL AL II-LEA 

  
 LECTURA I   Cum au căzut aceşti eroi în luptă! 
  
 Citire din cartea a doua a lui Samuel 1,1-4.11-12.17.19.23-27 
  
 
 
1  În zilele acelea,  
  după ce i-a învins pe amaleciţi,  
 David s-a întors la Ţiclag şi a rămas acolo două zile.  
2 A treia zi, a venit un om din tabăra lui Israel:  
 avea hainele sfâşiate şi capul plin de praf.  
 Venind la David, s-a plecat până la pământ în faţa lui.  
3 David l-a întrebat: „De unde vii?”.  
 Şi el a răspuns: „M-am salvat, fugind din tabăra israeliţilor”.  
4 David a întrebat din nou: „Dar ce s-a întâmplat? Spune-mi”.  
 Omul i-a răspuns: „Armata a luat-o la fugă  
 în timpul luptei, mulţi au căzut şi au murit;  
 însuşi Saul şi fiul său, Ionatan, au murit”. 
11 Atunci David şi-a sfâşiat hainele şi la fel au făcut toţi oamenii săi.  
12 Au plâns şi au postit până seara,  
 i-au jelit pe Saul şi pe fiul său, Ionatan,  
 pe poporul Domnului şi casa lui Israel,  
 pentru că au căzut răpuşi de sabie. 
17 Apoi David a intonat acest cântec de doliu: 
19 „Israele, cel care era mândria ta zace pe munţi străpuns de sabie!  
 Cum au căzut aceşti eroi!  
23 Saul şi Ionatan, uniţi prin iubire,  
 nici viaţa, nici moartea nu i-a putut despărţi;  
 erau mai iuţi decât vulturii, mai tari decât leii. 
24 Plângeţi-l pe Saul, voi fiice ale lui Israel,  
 el v-a îmbrăcat cu purpură împodobită cu broderii,  
 a dat strălucire hainelor voastre prin giuvaiere de aur. 
25 Cum au căzut aceşti eroi în luptă! 
 Ionatan zace pe înălţimi străpuns de sabie.  
26 Moartea ta este o mare durere pentru mine, fratele meu, Ionatan.  
 Tu îmi erai aşa de drag:  
 prietenia ta însemna pentru mine mai mult decât iubirea unei femei 
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 Cum au căzut aceşti eroi! 
27 Cum au dispărut aceşti viteji luptători!”. 
  

Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 79,2-3.5-7 (R.: 4b) 
  
  R.:  Arată-ne faţa ta, Doamne, 
    şi vom fi mântuiţi. 
  
2 Ia aminte, Păstor al lui Israel, 
 tu care-l povăţuieşti pe Iosif ca pe o turmă, 
 tu care şezi peste heruvimi, arată-te în strălucirea ta; 
3 arată-ţi puterea în faţa lui Efraim, Beniamin şi Manase 
 şi vino în ajutorul nostru. R. 
  
5 Doamne, Dumnezeul oştirilor, cât va dura mânia ta, 
 fără a ţine seamă de rugăciunea poporului tău? 
6 Tu l-ai hrănit cu pâinea suspinelor 
 şi l-ai adăpat din belşug cu lacrimi. 
7 Ne-ai făcut batjocura vecinilor noştri 
 şi vrăjmaşii noştri râd de noi. R. 
  



Sâmbătă 
 
 ALELUIA cf. Fap 16,14b 
  (Aleluia) Deschide, Doamne, inimile noastre,  
     ca să pătrundă în ele cuvântul Fiului tău. (Aleluia) 
  
 EVANGHELIA  Ai săi ziceau: „Şi-a ieşit din minţi!”. 
  
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos  
 după sfântul Marcu  3,20-21 
 
 
 
20  În timpul acela, 
  Isus a intrat într-o casă,  
 unde din nou s-au adunat atât de mulţi oameni,  
 încât el şi ucenicii săi nu mai puteau nici măcar să mănânce.  
21 Auzind ai săi, s-au dus să-l scoată de acolo căci îşi ziceau:  
 „Şi-a ieşit din minţi”. 
  

Cuvântul Domnului 
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SĂPTĂMÂNA A III-A 
  

DUMINICĂ 
  

ANUL A 
  
 LECTURA I   În Galileea, locul de răscruce al păgânilor,  
       s-a văzut o lumină mare. 
  
 Citire din cartea profetului Isaia  8,23b – 9,3 
 
 
 
23b  În timpurile de odinioară,  
  Domnul a acoperit cu ocară ţara lui Zabulon şi ţara lui Neftali,  
 dar mai pe urmă, el a acoperit cu strălucire drumul de lângă mare, 
 ţara de dincolo de Iordan şi Galileea neamurilor.  
9,1 Poporul care umbla în întuneric a văzut o lumină mare;  
 asupra celor care locuiau în ţara umbrei a strălucit o lumină.  
2 Ai împărţit cu dărnicie veselia, ai făcut să crească bucuria;  
 ei se bucură în faţa ta, cum se bucură oamenii de recoltă,  
 cum se bucură învingătorii la împărţirea prăzii.  
3 Căci jugul care îi apăsa, toiagul care le lovea spinarea  
 şi biciul celui care îi asuprea,  
 tu le-ai sfărâmat, ca în ziua victoriei asupra lui Madian. 
  

Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 26,1.4.13-14 (R.: 1a) 
  
  R.:  Domnul este lumina  
    şi mântuirea mea. 
  
1 Domnul este lumina şi mântuirea mea,  
 de cine mă voi teme? 
 Domnul este apărătorul vieţii mele, 
 de cine mă voi înfricoşa? R. 
  
4 Un lucru cer de la Domnul şi-l doresc fierbinte: 
 să locuiesc în casa Domnului 
 în toate zilele vieţii mele, 
 ca să mă bucur de frumuseţea Domnului, 
 cercetând lăcaşul său. R. 
  
13 Sunt sigur că voi vedea bunătatea Domnului 
 în împărăţia celor vii. 
14 Aşteaptă-l pe Domnul, fii tare, 
 ai curaj şi nădăjduieşte în Domnul! R. 
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 LECTURA A II-A  Să fiţi toţi uniţi, să nu fie dezbinare între voi. 
  
 Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Paul  
 către Corinteni 1,10-13.17 
 
 
10  Fraţilor,  
  vă îndemn în numele Domnului nostru Isus Cristos,  
 să fiţi toţi uniţi, să nu fie dezbinări între voi,  
 să fiţi toţi o inimă şi un gând.  
11 Mi s-a adus la cunoştinţă, fraţii mei, de către cei din familia Cloei,  
 că există certuri între voi.  
12 Mă refer la faptul că fiecare dintre voi spune altceva:  
 „Eu îi aparţin lui Paul”, sau: „Eu îi aparţin lui Apolo”,  
 sau: „Eu îi aparţin lui Petru”, sau: „Eu îi aparţin lui Cristos”.  
13 Dar ce: oare Cristos este împărţit?  
 Oare Paul a fost răstignit pentru voi,  
 sau în numele lui Paul aţi fost botezaţi?  
17 Cristos nici nu m-a trimis să botez, ci să vestesc evanghelia,  
 şi aceasta nu prin cuvântări înalte,  
 ceea ce ar face fără sens crucea lui Cristos. 
  

Cuvântul Domnului 
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 ALELUIA Mt 4,23 
  (Aleluia) Isus predica evanghelia despre împărăţia lui Dumnezeu  
     şi-i vindeca pe cei bolnavi şi suferinzi. (Aleluia) 
  
 EVANGHELIA  A venit la Cafarnaum, ca să se împlinească  
       ceea ce spusese Domnul prin profetul Isaia. 
  
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Matei  4,12-23 
 
 
12  Când a auzit Isus că Ioan a fost întemniţat,  
  a plecat în Galileea.  
13 Părăsind Nazaretul,  
 a venit să locuiască în Cafarnaum, lângă mare,  
 în ţinutul lui Zabulon şi Neftali.  
14 Astfel, s-a împlinit ceea ce Domnul spusese prin profetul Isaia,  
15 care zice: „Ţară a lui Zabulon şi ţară a lui Neftali,  
 drum care duce spre mare,  
 ţară de dincolo de Iordan,  
 Galilee, loc de întâlnire a păgânilor!  
16 Poporul care locuia în întuneric a văzut o lumină mare.  
 Celor care locuiau în ţinutul umbrei şi al morţii,  
 le-a răsărit o lumină”. 
17 De atunci a început Isus să propovăduiască şi să spună:  
 „Faceţi pocăinţă, căci s-a apropiat împărăţia cerurilor”. 
18 Pe când mergea pe malul Mării Galileii a văzut doi fraţi:  
 pe Simon, numit şi Petru, şi pe Andrei, fratele lui,  
 care îşi aruncau mrejele în mare, căci erau pescari.  
19 Isus le-a zis: „Veniţi după mine şi eu vă voi face pescari de oameni”.  
20 Aceştia, lăsându-şi mrejele, îndată au mers după el.  
21 Mergând puţin mai departe, a văzut alţi doi fraţi.  
 Pe Iacob, fiul lui Zebedeu, şi pe Ioan, fratele lui,  
 care erau în barcă împreună cu tatăl lor Zebedeu  
 şi îşi pregăteau mrejele.  
 El i-a chemat,  
22 iar ei imediat au lăsat barca şi pe tatăl lor şi au mers după Isus.  
23 Isus străbătea toată Galileea, învăţând în sinagogile lor,  
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 propovăduind evanghelia împărăţiei  
 şi vindecând orice boală şi orice neputinţă în popor. 
  

Cuvântul Domnului 
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sau forma scurtă: 
  
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Matei  4,12-17 
 
 
12 Când a auzit Isus că Ioan a fost întemniţat,  
  a plecat în Galileea.  
13 Părăsind Nazaretul,  
 a venit să locuiască în Cafarnaum, lângă mare,  
 în ţinutul lui Zabulon şi Neftali.  
14 Astfel, s-a împlinit ceea ce Domnul spusese prin profetul Isaia,  
15 care zice: „Ţară a lui Zabulon şi ţară a lui Neftali,  
 drum care duce spre mare,  
 ţară de dincolo de Iordan,  
 Galilee, loc de întâlnire a păgânilor!  
16 Poporul care locuia în întuneric a văzut o lumină mare.  
 Celor care locuiau în ţinutul umbrei şi al morţii,  
 le-a răsărit o lumină”. 
17 De atunci a început Isus să propovăduiască şi să spună:  
 „Faceţi pocăinţă, căci s-a apropiat împărăţia cerurilor”. 
  

Cuvântul Domnului 
 



Duminică - Anul B 
ANUL B 

  
 LECTURA I   Ninivitenii au părăsit calea lor cea rea. 
  
 Citire din cartea profetului Iona 3,1-5.10 
 
 
1  Domnul i-a vorbit lui Iona astfel:  
2  „Scoală-te, du-te la Ninive, cetatea cea mare  
 şi vesteşte acolo ce-ţi voi spune eu”.  
3 Iona s-a sculat şi s-a dus la Ninive, după porunca Domnului.  
 Ninive însă era o cetate foarte mare:  
 îţi trebuiau trei zile ca să o străbaţi.  
4 Iona a intrat în cetate, înaintând cale de o zi şi strigând:  
 „Încă patruzeci de zile şi Ninive va fi distrus!”.  
5 Ninivitenii au crezut în Dumnezeu,  
 au vestit un post şi toţi, de la cel mai mare până la cel mai mic,  
 au îmbrăcat haine de doliu. 
10 Văzând deci faptele lor de pocăinţă,  
 că au părăsit calea lor cea rea,  
 Dumnezeu a renunţat la pedeapsa cu care îi ameninţase. 
  

Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 24,4-5ab.6-7bc.8-9 (R.: 4b) 
  
  R.:  Arată-ne, Doamne,  
    căile tale. 
  
4 Arată-mi, Doamne, căile tale, 
 condu-mă pe cărările tale. 
5ab Povăţuieşte-mă în adevărul tău şi învaţă-mă, 
 căci tu eşti Dumnezeul mântuirii mele! R. 
  
6 Aminteşte-ţi, Doamne, de bunătatea şi îndurarea ta, 
 pentru că ele sunt veşnice. 
7bc Adu-ţi aminte de mine în îndurarea ta, 
 pentru bunătatea ta, Doamne! R. 
  
8 Domnul este bun şi drept, 
 el arată păcătoşilor calea. 
9 El conduce pe cei umili în dreptate 
 şi învaţă pe cei smeriţi căile sale. R. 
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 LECTURA A II-A  Lumea, aşa cum o vedem, este trecătoare. 
  
 Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Paul 
 către Corinteni 7,29-31 
 
 
29  Fraţilor,  
  trebuie să vă spun: timpul este scurt.  
 Pe viitor, cei ce au soţii să trăiască în aşa fel ca şi cum nu le-ar avea;  
30 cei ce plâng ca şi cum n-ar plânge,  
 cei ce se bucură ca şi cum nu s-ar bucura,  
 cei ce cumpără ca şi cum n-ar stăpâni,  
31 cei ce se folosesc de această lume ca şi cum nu a s-ar folosi de ea,  
 căci lumea, aşa cum o vedem noi, este trecătoare. 
  

Cuvântul Domnului 
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 ALELUIA Mc 1,15 
  (Aleluia) Împărăţia lui Dumnezeu este aproape, spune Domnul; 
     întoarceţi-vă la Dumnezeu şi credeţi în evanghelie. (Aleluia) 
  
 EVANGHELIA  Convertiţi-vă şi credeţi în evanghelie. 
  
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos  
 după sfântul Marcu  1,14-20 
 
 
14 După ce l-au arestat pe Ioan Botezătorul,  
  Isus a plecat în Galileea,  
 predicând evanghelia împărăţiei lui Dumnezeu.  
15 El spunea: „Timpul s-a împlinit;  
 împărăţia lui Dumnezeu este aproape:  
 convertiţi-vă şi credeţi în evanghelie!”.  
16 Trecând pe malul Lacului Galileii,  
 a văzut pe Simon şi pe Andrei, fratele lui Simon,  
 aruncând mreaja în mare, căci erau pescari.  
17 Isus le-a zis: „Veniţi după mine şi vă voi face pescari de oameni”.  
18 Lăsându-şi îndată mrejele, ei l-au urmat.  
19 Mergând ceva mai departe, a văzut pe Iacob, fiul lui Zebedeu,  
 şi pe Ioan, fratele lui Iacob.  
 Ei erau în barcă şi îşi pregăteau mrejele.  
20 Isus i-a chemat imediat,  
 iar ei l-au lăsat pe tatăl lor Zebedeu în barcă,  
 împreună cu zilierii lui, 
 şi au plecat după Isus. 
  

Cuvântul Domnului 
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ANUL C 

  
 LECTURA I   Se citea din cartea Legii lui Dumnezeu  
       şi toţi înţelegeau ceea ce se citea. 
  
 Citire din cartea lui Nehemia  8,2-4a.5-6.8-10 
 
 
 
2  În zilele acelea,  
  preotul Esdra a adus cartea Legii înaintea adunării  
 alcătuite din bărbaţi, femei  
 şi toţi copiii ajunşi la vârsta priceperii,  
3 şi de dimineaţă până la amiază a citit din carte cu glas tare  
 în faţa celor adunaţi în faţa porţii, numită a Apelor,  
 bărbaţi, femei şi copii în stare să înţeleagă;  
 şi toţi ascultau cu atenţie citirea din cartea Legii. 
4a Cărturarul Esdra stătea pe o tribună  
 construită special cu această ocazie.  
5 Esdra a deschis cartea în văzul întregului popor  
 şi toţi cei de faţă s-au ridicat în picioare.  
6 Apoi Esdra l-a binecuvântat pe Domnul Dumnezeul cel mare  
 şi toţi, ridicându-şi mâinile, au răspuns:  
 „Amin! Amin!”.  
 Apoi plecându-se până la pământ,  
 l-au adorat pe Dumnezeu. 
8 Se citeau lămurit bucăţi din cartea Legii lui Dumnezeu  
 şi erau explicate aşa încât toţi înţelegeau ceea ce se citea.  
9 Atunci guvernatorul Nehemia,  
 preotul şi cărturarul Esdra,  
 împreună cu leviţii care instruiau poporul au spus:  
  
  
 „Această zi este închinată Domnului Dumnezeului nostru:  
 nu fiţi trişti şi nu plângeţi”,  
 căci tot poporul plângea auzind cuvintele Legii. 
10 Apoi Esdra le-a zis:  
 „Acum mergeţi, mâncaţi carne grasă şi beţi vin dulce,  
 şi trimiteţi ceva şi celor care nu au gătit nimic,  
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 căci ziua aceasta sfântă este închinată Domnului.  
 Nu fiţi trişti, căci bucuria Domnului este puterea voastră”. 
  

Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 18,8.9.10.15 (R.: In 6,64b) 
  
  R.:  Cuvintele tale, Doamne,  
    sunt duh şi viaţă. 
  
8 Legea Domnului este desăvârşită, 
 înviorează sufletul; 
 mărturia Domnului este adevărată, 
 îl face înţelept pe cel neştiutor. R. 
  
9 Orânduirile Domnului sunt drepte, 
 înveselesc inima, 
 poruncile Domnului sunt strălucitoare,  
 luminează ochii. R. 
  
10 Frica de Domnul este curată; 
 rămâne în veacul veacului; 
 judecăţile Domnului sunt adevărate, 
 toate sunt drepte. R. 
  
15 Plăcute să fie înaintea ta cuvintele mele 
 şi cugetul inimii mele, 
 Doamne, stânca mea  
 şi Mântuitorul meu! R. 
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 LECTURA A II-A  Voi sunteţi trupul lui Cristos  
        şi fiecare un mădular al acestui trup. 
  
 Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Paul  
 către Corinteni 12,12-30 
 
 
12 Fraţilor,  
  să facem o comparaţie:  
 trupul nostru formează un tot, deşi are multe mădulare,  
 iar toate mădularele, deşi sunt multe,  
 nu formează decât un singur trup.  
 Tot aşa şi Cristos.  
13 Toţi, iudei sau păgâni, sclavi sau oameni liberi,  
 am fost botezaţi într-un singur Duh, ca să formăm un singur trup,  
 şi acelaşi Duh a potolit setea tuturor.  
14 Trupul omului este alcătuit din mai multe mădulare,  
 nu din unul singur. 
15 Chiar dacă ar spune piciorul:  
 „Eu nu sunt mână, deci nu fac parte din trup”,  
 nu înseamnă că nu face parte din trup.  
16 Chiar dacă ar spune urechea:  
 „Eu nu sunt ochi, deci nu fac parte din trup”,  
 nu înseamnă că nu face parte din trup.  
17 Dacă trupul n-ar avea decât ochi, cum ar putea auzi?  
 Dacă n-ar avea decât urechi, cum ar putea simţi mirosul?  
18 Dumnezeu însă a orânduit diferitele mădulare ale trupului  
 după ordinea stabilită de el.  
19 Un singur mădular nu poate forma un trup;  
20 pentru a avea un trup e nevoie de mai multe mădulare.  
21 Ochiul deci nu poate spune mâinii: „Eu n-am nevoie de tine”;  
 capul nu poate spune picioarelor: „n-am nevoie de voi”.  
22 Dimpotrivă, acele părţi ale trupului care ar părea mai delicate  
 sunt de mai mare trebuinţă,  
23 iar pe cele pe care le considerăm mai puţin nobile  
 le tratăm cu mai mult respect,  
 iar pe cele mai puţin decente le tratăm mult mai cuviincios; 
24 grijă pe care nu trebuie s-o avem faţă de cele decente.  
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 Însă Dumnezeu astfel a alcătuit trupul,  
 încât a dat mai multă cinste  
 acelor mădulare de care avea mai mare nevoie.  
25 El a voit să nu fie dezbinare în trup,  
 ci diferitele mădulare să aibă toate grijă unele de altele.  
26 Dacă un mădular suferă, toate mădularele suferă împreună cu el,  
 dacă unui mădular i se acordă cinste, toate se bucură împreună cu el. 
27 Or, voi sunteţi trupul lui Cristos  
 şi fiecare în parte este un mădular al acestui trup. 
28 Printre cei pe care Dumnezeu i-a orânduit astfel în Biserică  
 sunt în primul rând apostolii, în al doilea rând profeţii,  
 în al treilea rând cei care au misiunea de a-i învăţa pe alţii,  
 apoi cei care săvârşesc minuni, cei care au darul de a vindeca,  
 cei care au misiunea de a-i ajuta pe fraţii lor sau de a-i conduce,  
 cei care spun cuvinte pline de mister.  
29 Desigur, nu toţi sunt apostoli, nu toţi sunt profeţi,  
 nu toţi au misiunea de a-i învăţa pe alţii,  
 nu toţi au darul de a săvârşi minuni,  
30 de a vindeca, de a spune cuvinte pline de mister şi de a le explica. 
  

Cuvântul Domnului 
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sau forma scurtă: 
  
 Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Paul  
 către Corinteni 12,12-14.27 
 
 
12  Fraţilor,  
  să facem o comparaţie:  
 trupul nostru formează un tot, deşi are multe mădulare,  
 iar toate mădularele, deşi sunt multe,  
 nu formează decât un singur trup.  
 Tot aşa şi Cristos.  
13 Toţi, iudei sau păgâni, sclavi sau oameni liberi,  
 am fost botezaţi într-un singur Duh, ca să formăm un singur trup,  
 şi acelaşi Duh a potolit setea tuturor.  
14 Trupul omului este alcătuit din mai multe mădulare,  
 nu din unul singur. 
27 Or, voi sunteţi trupul lui Cristos  
 şi fiecare în parte este un mădular al acestui trup. 
  

Cuvântul Domnului 
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 ALELUIA Lc 4,18ab 
  (Aleluia) Duhul Domnului m-a trimis să vestesc săracilor 

evanghelia;  
     să propovăduiesc celor închişi eliberarea. (Aleluia) 
  
 EVANGHELIA  Astăzi s-au împlinit aceste cuvinte ale Scripturii. 
  
 Începutul Evangheliei Domnului nostru Isus Cristos  
 după sfântul Luca 1,1-4; 4,14-21 
 
 
1  Mai mulţi au încercat deja să alcătuiască o relatare a faptelor 
  care s-au petrecut printre noi,  
2 aşa cum ni le-au transmis cei care,  
 de la început, au fost martori oculari  
 şi au devenit slujitori ai cuvântului.  
3 După ce m-am informat cu grijă asupra tuturor faptelor,  
 chiar de la început,  
 m-am hotărât şi eu, scumpul meu Teofil,  
 să scriu pentru tine o expunere ordonată,  
4 ca să te convingi de trăinicia învăţăturii pe care ai primit-o. 
4,14 Isus, împins de puterea Duhului Sfânt, s-a întors în Galileea  
 şi s-a dus vestea despre el în tot ţinutul dimprejur.  
15 Învăţa în sinagogile lor, slăvit fiind de toţi. 
16 Apoi a venit la Nazaret, unde fusese crescut, şi după obiceiul său,  
 a intrat într-o zi de sâmbătă în sinagogă şi s-a ridicat să citească.  
17 I s-a dat cartea profetului Isaia.  
 Deschizând cartea, a găsit locul unde era scris: 
18 „Duhul Domnului este asupra mea;  
  
 el m-a sfinţit prin ungere ca să vestesc săracilor evanghelia,  
 m-a trimis să vindec pe cei zdrobiţi cu inima,  
 să propovăduiesc celor prinşi în război eliberarea  
 şi celor orbi vederea, să dau celor asupriţi libertatea  
19 şi să vestesc anul de îndurare al Domnului”. 
20 Închizând cartea şi dând-o slujitorului, s-a aşezat,  
 iar ochii tuturor din sinagogă erau aţintiţi asupra lui. 
21 Atunci a început să le spună:  
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 „Aceste cuvinte ale Scripturii pe care le-aţi auzit acum  
 s-au împlinit astăzi”.  
  

Cuvântul Domnului 
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LUNI 
  

ANUL I 
  
 LECTURA I   Isus s-a jertfit o singură dată  
       pentru a-i elibera pe oameni de păcate;  
       jertfa lui este izvor de mântuire pentru toţi. 
  
 Citire din Scrisoarea către Evrei  9,15.24-28 
 
 
15  Fraţilor,  
  Isus este mijlocitorul unei alianţe noi.  
 El a murit ca să ispăşească păcatele săvârşite împotriva vechii  
 alianţe;  
 astfel cei chemaţi pot primi moştenirea veşnică deja promisă. 
24 Cristos n-a intrat într-un sanctuar construit de oameni,  
 care nu poate să fie decât o prefigurare a celui adevărat,  
 ci chiar în ceruri, pentru a fi mereu mijlocitorul nostru în faţa lui  
 Dumnezeu.  
25 El nu a repetat de mai multe ori jertfa sa, ca marele preot,  
 care în fiecare an intră în sanctuar şi oferă sânge,  
 dar nu pe al său propriu;  
26 în acest caz, Isus ar fi trebuit să sufere de mai multe ori,  
 de la întemeierea lumii.  
 Dimpotrivă, acum – la împlinirea timpurilor –  
 Cristos a venit ca să distrugă păcatul,  
 jertfindu-se o dată pentru totdeauna. 
27 Aşa cum omul moare o singură dată – apoi se prezintă la judecată –  
28 tot astfel şi Cristos s-a oferit o singură dată pentru a ridica păcatele,  
 iar a doua oară va veni, nu pentru a ispăşi păcatele,  
 ci pentru a duce la mântuire pe cei care îl aşteaptă. 
  

Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 97,1.2-3ab.3cd-4.5-6 (R.: 1a) 
  
  R.:  Cântaţi Domnului un cântec nou,  
    pentru că a făcut lucruri minunate. 
  
1 Cântaţi Domnului un cântec nou, 
 pentru că a făcut lucruri minunate; 
 dreapta şi braţul lui cel sfânt 
 i-au adus biruinţă. R. 
  
2 Domnul şi-a făcut cunoscută mântuirea, 
 şi-a descoperit dreptatea înaintea neamurilor; 
3ab şi-a adus aminte de bunătatea şi fidelitatea lui 
 faţă de casa lui Israel. R. 
  
3cd Toate marginile pământului 
 au văzut biruinţa Dumnezeului nostru. 
4 Strigaţi către Domnul, cu strigăte de bucurie, toţi locuitorii  
 pământului, 
 izbucniţi în strigăte de veselie şi cântări de laudă. R. 
  
5 Cântaţi Domnului din harpă, 
 să răsune harpa împreună cu toate instrumentele. 
6 Sunând din trompetă şi din corn, 
 strigaţi de bucurie în faţa Domnului, regele nostru. R. 
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ANUL AL II-LEA 

  
 LECTURA I   Tu vei fi păstorul poporului meu Israel. 
  
 Citire din cartea a doua a lui Samuel 5,1-7.10 
 
 
 
 1 În zilele acelea, 
  toate triburile lui Israel au venit la David în Hebron şi i-au spus: 
 „Noi suntem din acelaşi sânge cu tine.  
2 Chiar şi înainte, când Saul era regele nostru,  
 tu conduceai armatele lui Israel la luptă şi Domnul ţi-a spus:  
 „Tu vei fi păstorul poporului meu Israel,  
 tu vei fi conducătorul lui Israel”. 
3 Apoi toţi bătrânii lui Israel au venit la David în Hebron,  
 şi David a încheiat cu ei, în Hebron, o alianţă înaintea Domnului  
 şi l-au uns pe David ca rege peste Israel.  
4 David avea treizeci de ani când a devenit rege,  
 şi a domnit timp de patruzeci de ani.  
5 La Hebron a domnit peste Iuda timp de şapte ani şi jumătate,  
 iar la Ierusalim a domnit treizeci şi trei de ani  
 peste întregul Israel şi peste Iuda. 
6 Regele şi oamenii săi s-au îndreptat spre Ierusalim,  
 împotriva iebuseilor care locuiau pe atunci în acel ţinut.  
 Ei i-au spus lui David: „Tu nu vei intra în cetate,  
 căci până şi orbii şi şchiopii vor intra în luptă împotriva ta”,  
 cu alte cuvinte: „David nu va intra aici”.  
7 Cu toate acestea, David a cucerit cetatea Sionului,  
 încât şi astăzi poartă numele de „Cetatea lui David”. 
10 David a devenit din ce în ce mai puternic,  
 pentru că Domnul Dumnezeul oştirilor era cu el. 
  

Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 88,20.21-22.25-26 (R.: 25a) 
  
  R.:  Ocroteşte, Dumnezeule,  
    pe slujitorul tău! 
  
20 Odinioară, într-o vedenie, ai vorbit prietenilor tăi: 
 „Am pus coroana pe capul unui viteaz, 
 am ridicat un tânăr din mijlocul poporului meu. R. 
  
21 L-am aflat pe David slujitorul meu 
 şi l-am uns cu untdelemnul meu cel sfânt, 
22 pentru ca mâna mea să-i fie sprijin 
 şi braţul meu să-i dea putere. R. 
  
25 Adevărul şi bunătatea mea îl vor însoţi 
 şi puterea lui va creşte prin numele meu; 
26 voi întinde domnia lui asupra mării 
 şi puterea lui până la fluvii”. R. 
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 ALELUIA 2 Tim 1,10b 
  (Aleluia) Domnul nostru Isus Cristos a distrus moartea,  
     iar prin evanghelia sa, a dat vieţii o nouă strălucire. (Aleluia) 
  
 EVANGHELIA  Cum poate Satana să-l scoată pe Satana? 
  
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos  
 după sfântul Marcu  3,22-30 
 
 
 
22  În timpul acela, 
  cărturarii veniţi de la Ierusalim spuneau:  
 „Îl are pe Belzebul; cu căpetenia diavolilor scoate pe diavoli”.  
23 Isus i-a chemat la el şi li s-a adresat în parabole:  
 „Cum poate Satana să îl scoată pe Satana?  
24 Dacă o împărăţie se dezbină, nu se mai poate menţine.  
25 Dacă o familie se dezbină, acea familie este distrusă.  
26 Deci dacă Satana s-a revoltat împotriva lui însuşi,  
 dacă s-a dezbinat, s-a terminat cu împărăţia Satanei.  
27 Nimeni nu poate intra în casa unui om puternic şi nu-l poate jefui, 
 dacă nu l-a legat mai întâi;  
 abia după aceea îi va jefui casa.  
28 Vă spun adevărul, Dumnezeu va ierta oamenilor  
 toate păcatele şi toate blasfemiile pe care le vor fi săvârşit,  
29 dar dacă cineva rosteşte blasfemii împotriva Duhului Sfânt,  
 nu va putea fi iertat niciodată,  
 vinovăţia acestui păcat îl va apăsa veşnic”.  
30 Isus a vorbit astfel pentru că ei spuseseră:  
 „El este stăpânit de un duh necurat”. 
  

Cuvântul Domnului 
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MARŢI 
  

ANUL I 
  
 LECTURA I   Iată, vin, Doamne, să împlinesc voinţa ta. 
  
 Citire din Scrisoarea către Evrei  10,1-10 
 
 
1  Fraţilor,  
  vechea alianţă ne oferă doar o umbră a bunurilor viitoare,  
 şi nu imaginea exactă a realităţilor;  
 ea este deci cu totul incapabilă de a-i conduce la perfecţiune  
 pe cei care iau parte la jertfele sale, care sunt totdeauna aceleaşi, 
 oferite în fiecare an la nesfârşit. 
2 De altfel, dacă acest cult i-ar fi curăţit pe oameni de păcat  
 o dată pentru totdeauna,  
 ei nu s-ar mai fi simţit în continuare vinovaţi  
 şi ar fi încetat de a mai aduce jertfe;  
3 tocmai prin aceste jertfe  
 este reînnoită în fiecare an amintirea păcatelor.  
4 Este cu neputinţă ca sângele taurilor şi al berbecilor să spele păcatele. 
5 Cristos, intrând în lume, spune:  
 „Jertfă şi prinos n-ai voit, dar mi-ai întocmit un trup.  
6 Arderi de tot şi jertfe pentru păcat nu ţi-au plăcut;  
7 atunci am zis:  
 Iată, vin - după cum este scris despre mine în Scriptură - 
 ca să fac voia ta, Dumnezeule”. 
8 Cristos începe deci prin a spune:  
 „Tu n-ai voit şi n-ai primit nici jertfele, nici prinosurile,  
 nici arderile de tot, nici jertfele pentru păcat pe care le prescrie Legea”;  
9 Apoi adaugă:  
 „Iată, vin ca să fac voia ta, Dumnezeule”.  
 În felul acesta el desfiinţează jertfele vechi  
 pentru a statornici jertfa cea nouă.  
10 Prin această voinţă a lui Dumnezeu  
 suntem sfinţiţi prin jertfa trupului lui Isus Cristos,  
 jertfă adusă o dată pentru totdeauna. 



Marţi 
  

Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 39,2 şi 4ab.7-8a.10.11 (R.: 8a.9a) 
  
  R.:  Iată, vin, Doamne,  
    să împlinesc voinţa ta. 
  
2 Mi-am pus toată nădejdea în Domnul; 
 el s-a aplecat spre mine şi mi-a ascultat strigătul. 
4ab Mi-a pus pe buze un cântec nou, 
 un imn de laudă pentru Dumnezeul nostru. R. 
  
7 Tu nu doreşti nici jertfă, nici ofrande; 
 tu mi-ai deschis urechile; 
 nu ceri nici ardere de tot, nici jertfă de ispăşire. 
8a Atunci am zis: „Iată, vin!”. R. 
  
10 Vestesc îndurarea ta, în adunarea cea mare; 
 nu-mi închid buzele, tu ştii lucrul acesta, Doamne! R. 
  
11 Nu ţin ascunsă îndurarea ta, 
 ci vestesc adevărul şi mântuirea ta. 
 Nu ascund bunătatea şi fidelitatea ta, 
 în adunarea cea mare. R. 
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ANUL AL II-LEA 

  
 LECTURA I   David şi întreg poporul lui Israel  
       au adus la Ierusalim arca Domnului. 
  
 Citire din cartea a doua a lui Samuel 6,12b-15.17-19 
 
 
 
12b  În zilele acelea, 
  David a adus cu mare bucurie chivotul lui Dumnezeu  

din casa lui Obed-Edom la Ierusalim, cetatea lui David.  
13 Când cei care purtau chivotul au înaintat şase paşi,  
 David a oferit ca jertfă un taur şi un viţel gras.  
14 Îmbrăcat în haine din pânză de in,  
 dansa în faţa Domnului cu toată dăruirea.  
15 David şi întreg poporul lui Israel  
 au adus arca legământului Domnului,  
 în aclamaţiile mulţimii şi în sunet de trâmbiţă. 
17 Au adus deci arca Domnului şi au aşezat-o în mijlocul cortului,  
 pe care David îl ridicase pentru ea.  
 Apoi a oferit înaintea Domnului arderi de tot şi jertfe de alimente.  
18 După ce David a oferit arderile de tot şi jertfele de alimente,  
 el a binecuvântat poporul în numele Domnului oştirilor.  
19 În cele din urmă a împărţit la tot poporul,  
 la întreaga mulţime a israeliţilor, bărbaţi şi femei,  
 pentru fiecare câte o bucată de pâine, o porţie de friptură  
 şi o prăjitură de stafide.  
 După care tot poporul s-a întors acasă. 
  

Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 23,7.8.9.10 (R.: cf. 8) 
  
  R.:  Dumnezeu cel puternic  
    este împăratul nostru. 
  
7 Deschideţi-vă, porţilor, 
 deschideţi-vă, voi porţi veşnice, 
 ca să intre regele măririi! R. 
  
8 Cine este acest rege al măririi? 
 E Domnul cel tare şi puternic, 
 Domnul cel viteaz în luptă! R. 
  
9 Deschideţi-vă, porţilor, 
 deschideţi-vă, voi porţi veşnice, 
 ca să intre stăpânul măririi! R. 
  
10 Cine este acest rege al măririi? 
 E Domnul oştirilor: 
 El este regele măririi. R. 
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 ALELUIA cf. Mt 11,25 
  (Aleluia) Te preamăresc pe tine, Părinte,  
     stăpânul cerului şi al pământului,  
     pentru că ai descoperit celor mici misterele împărăţiei tale. 
  (Aleluia) 
  
 EVANGHELIA  Cine face voinţa lui Dumnezeu,  
       acela îmi este frate, soră şi mamă. 
  
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos  
 după sfântul Marcu  3,31-35 
 
 
 
31    În timpul acela,  
  au venit mama lui Isus şi rudele lui 
 şi, stând afară, au trimis vorbă să îl cheme.  
32 Mulţimea era aşezată în jurul lui şi cineva i-a zis:  
 „Iată, mama şi rudele tale sunt afară şi te caută”.  
33 Atunci Isus a răspuns:  
 „Cine este mama mea? Cine sunt rudele mele?”.  
34 Şi rotindu-şi privirea peste cei care şedeau în jurul lui, a spus:  
 „Iată mama mea şi rudele mele!  
35 Cine face voinţa lui Dumnezeu,  
 acela îmi este frate, soră şi mamă”. 
  

Cuvântul Domnului 
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MIERCURI 
  

ANUL I 
  
 LECTURA I   Isus a condus pentru totdeauna la perfecţiune  
       pe cei care primesc sfinţenia. 
  
 Citire din Scrisoarea către Evrei  10,11-18 
 
 
11  Fraţilor,  
 în Legea veche, preoţii, în templu,  
 stăteau în picioare, pentru a celebra un cult zilnic  

şi pentru a oferi în mai multe rânduri aceleaşi jertfe,  
 care n-au putut aduce niciodată iertarea păcatelor.  
12 Dimpotrivă,  
 Isus Cristos – după ce a adus unica jertfă pentru păcate –  
 s-a aşezat pentru totdeauna la dreapta lui Dumnezeu.  
13 El aşteaptă de acum ca „duşmanii lui să fie puşi sub picioarele lui”.  
14 Prin jertfa sa unică,  
 el a condus pentru totdeauna la perfecţiune  
 pe cei care primesc de la el sfinţenia.  
15 Tocmai aceasta este mărturia  
 pe care ne-o dă Duhul Sfânt în Scriptură, căci după ce a spus:  
16 „Iată care va fi alianţa pe care o voi încheia cu ei,  
 după ce vor fi trecut acele zile”, Domnul declară:  
 „Eu voi pune legile mele în inima lor, le voi scrie în mintea lor  
17 şi nu-mi voi mai aminti de păcatele lor, nici de vinovăţia lor”.  
18 Însă, dacă s-a acordat iertarea,  
 nu mai e nevoie de jertfă pentru păcate. 
  

Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 109,1.2.3.4 (R.: 4bc) 
  
  R.:  Tu eşti preot în veci 
    după rânduiala lui Melchisedec. 
  
1 Aşa vorbeşte Domnul către Stăpânul meu: 
 „Şezi la dreapta mea, până voi pune pe duşmanii tăi 
 aşternut picioarelor tale”. R. 
  
2 Domnul întinde din Sion sceptrul puterii tale, 
 spunând: „Domneşte în mijlocul duşmanilor tăi!”. R. 
  
3 În ziua puterii tale 
 tu domneşti strălucind de sfinţenie; 
 înainte de luceafărul dimineţii, 
 ca roua te-am născut. R. 
  
4 Domnul s-a jurat şi nu-i va părea rău: 
 „Tu eşti preot în veci 
 după rânduiala lui Melchisedec!”. R. 
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ANUL AL II-LEA 

  
 LECTURA I   Eu voi pune după tine un urmaş şi-i voi întări 

domnia. 
  
 Citire din cartea a doua a lui Samuel 7,4-17 
 
 
 
4  În zilele acelea, 
  Domnul a vorbit către Natan, zicând:  
5 „Mergi şi spune-i slujitorului meu David: Aşa vorbeşte Domnul:  
 Oare tu îmi vei zidi casă, în care să locuiesc?  
6 Din ziua în care i-am scos din Egipt pe fiii lui Israel  
 şi până în ziua de azi,  
 n-am locuit niciodată într-o casă,  
 ci am fost un călător, singura mea locuinţă fiind un cort.  
7 În tot timpul cât i-am însoţit pe fiii lui Israel,  
 nici unuia dintre judecătorii  
 pe care i-am orânduit ca păstori ai poporului lui Israel  
 nu i-am spus vreodată: Pentru ce nu mi-ai construit o casă din cedru? 
8 Să-i spui deci servitorului meu David:  
 Aşa vorbeşte Dumnezeul oştirilor:  
 Eu te-am luat de la stână, de la oi,  
 ca să fii căpetenie peste poporul meu Israel.  
9 Am fost cu tine pretutindeni;  
 oriunde ai umblat, am nimicit pe toţi duşmanii tăi dinaintea feţei tale 
 şi am făcut numele tău mare, ca numele celor mari de pe pământ.  
10 Îl voi stabili în acest loc pe poporul meu Israel,  
 îl voi înrădăcina şi va trăi în pace la locul său, fără să mai fie  
 tulburat; 
 cei răi nu-l vor mai strâmtora, ca mai înainte,  
11 pe vremea când puneam judecători peste poporul meu Israel. 
 Îţi voi da linişte, apărându-te de duşmanii tăi.  
 Iată, Domnul îţi vesteşte că îţi va zidi el însuşi o casă.  
12 Când se vor sfârşi zilele vieţii tale  
 şi tu vei zace alături de părinţii tăi,  
 eu voi pune după tine un urmaş, care se va naşte din tine,  
 şi-i voi întări domnia.  
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13 El îmi va zidi o casă  
 şi eu îi voi întări pentru vecie tronul său de domnie.  
14 Eu voi fi pentru el tată şi el va fi pentru mine fiu.  
 Dacă va săvârşi răul,  
 îl voi aduce pe calea cea dreaptă cu varga folosită de oameni  
 şi-l voi bate, cum fac oamenii.  
15 Însă dragostea mea nu o voi retrage de la el,  
 cum mi-am retras-o de la Saul,  
 pe care l-am înlăturat, pentru a-ţi da ţie locul.  
16 Casa ta şi împărăţia ta vor dăinui veşnic înaintea mea,  
 iar tronul tău va rămâne în veci neclintit”. 
17 Natan a transmis cu exactitate toate cuvintele acestei viziuni. 
  

Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 88,4-5.27-28.29-30 (R.: cf. 29a) 
  
  R.:  Veşnică este iubirea ta, Doamne,  
    faţă de alesul tău! 
  
4 Am făcut legământ cu alesul meu, 
 iată ce i-am promis cu jurământ slujitorului meu, David: 
5 „Îţi voi întări seminţia pe veci, 
 din neam în neam îţi voi păstra scaunul de domnie”. R. 
  
27 El îmi va spune: „Tu eşti Tatăl meu, 
 Dumnezeul meu, stânca mea şi mântuirea mea!”. 
28 Eu îl voi face întâiul născut, 
 cel mai mare dintre împăraţii pământului. R. 
  
29 Lui îi dau pe veci iubirea mea 
 şi legământul meu va dăinui veşnic împreună cu el. 
30 Îi voi statornici seminţia pe veci 
 şi tronul lui va dura cât zilele cerului. R. 
  



Miercuri 
 
 ALELUIA cf. Lc 8,11 
  (Aleluia) Sămânţa este cuvântul lui Dumnezeu, semănătorul este 

Cristos; 
     cine l-a aflat pe Cristos va trăi în veci. (Aleluia) 
  
 EVANGHELIA  A ieşit semănătorul să semene. 
  
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos  
 după sfântul Marcu  4,1-20 
 
 
 
1  În timpul acela, 
  Isus a început să înveţe iarăşi pe malul mării.  
 Şi, deoarece o mare mulţime de oameni s-a adunat în jurul lui,  
 el s-a urcat într-o barcă şi s-a aşezat.  
 El era pe mare, iar mulţimea stătea pe ţărm.  
2 Le spunea multe lucruri în parabole. Printre altele, le-a spus:  
3 „Ascultaţi! Iată, a ieşit semănătorul să semene;  
4 şi cum semăna, o parte din sămânţă a căzut pe marginea drumului; 
 venind păsările au mâncat-o.  
5 Alta a căzut printre pietre, unde era puţin pământ  
 şi, cum nu avea adâncime în pământ, a răsărit în scurt timp.  
6 Dar când s-a ridicat soarele, a ars-o  
 şi, fiindcă nu avea rădăcină, s-a uscat.  
7 Altă parte a căzut între spini, iar spinii, crescând, au înăbuşit-o  
 şi nu a dat rod.  
8 În sfârşit, o altă parte a căzut în pământ bun,  
 a încolţit, a crescut şi a adus rod,  
 care de treizeci, care de şaizeci, care de o sută de ori mai mult”.  
9 Şi a adăugat: „Cine are urechi de auzit, să audă!”.  
  
10 Când a rămas singur, cei din jurul lui şi cei doisprezece  
 i-au cerut lămuriri cu privire la parabolă.  
11 El le-a spus:  
 „Vouă vi s-a dat să cunoaşteţi misterele împărăţiei lui Dumnezeu,  
 însă pentru cei de afară toate sunt prezentate sub formă de parabole,  
12 pentru ca să se împlinească profeţia:  
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 «Vor privi cu ochii lor şi nu vor vedea,  
 vor asculta cu urechile lor şi nu vor înţelege,  
 ca nu cumva să se convertească şi să fie iertaţi»”.  
13 Isus a adăugat: „Nu înţelegeţi această parabolă?  
 Cum le veţi înţelege atunci pe celelalte?  
14 Semănătorul seamănă cuvântul.  
15 Lângă drum cade cuvântul la cei care îl ascultă  
 şi, după ce au ascultat,  
 vine numaidecât Satana şi ia cuvântul semănat în ei.  
16 La fel se întâmplă  
 cu cei care primesc cuvântul lui Dumnezeu ca în pământ pietros;  
 după ce au ascultat cuvântul, îl primesc îndată şi cu bucurie.  
17 Dar nu au rădăcină în ei, ci sunt nestatornici  
 şi, dacă vine o strâmtorare sau o prigoană din cauza cuvântului,  
 pe loc se leapădă.  
18 Alţii primesc sămânţa într-un pământ cu spini.  
 Aceştia sunt cei care ascultă cuvântul,  
19 dar grijile acestei lumi, pofta amăgitoare de îmbogăţire  
 şi celelalte pofte îi cuprind şi înăbuşă cuvântul,  
 iar el rămâne fără rod.  
20 Alţii primesc sămânţa în pământ bun.  
 Ei sunt cei care ascultă cuvântul, îl primesc şi dau rod:  
 unii de treizeci, alţii de şaizeci şi alţii de o sută de ori mai mult”. 
  

Cuvântul Domnului 
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JOI 
  

ANUL I 
  
 LECTURA I   Să dovedim o speranţă neclintită  
       şi să fim, unii pentru alţii, un imbold la iubire. 
  
 Citire din Scrisoarea către Evrei  10,19-25 
 
 
19  Fraţilor,  
  datorită sângelui lui Isus,  
 noi avem deplina încredere că vom putea intra în sanctuarul cerului;  
20 pentru aceasta el ne-a deschis o cale nouă şi vie,  
 pe care a mers el mai întâi,  
 pătrunzând până dincolo de vălul sanctuarului,  
 adică dincolo de vălul trupului său.  
21 Şi noi avem un mare preot prin excelenţă,  
 pe acela care a fost aşezat peste casa lui Dumnezeu.  
22 Să ne apropiem deci de Dumnezeu cu o inimă sinceră,  
 cu siguranţa pe care o dă credinţa,  
 cu inima curăţită de ceea ce pătează conştiinţa noastră,  
 cu trupul spălat cu o apă curată.  
23 Să ţinem cu tărie mărturisirea speranţei neclintite,  
 căci cel care a făcut promisiunea este credincios cuvântului dat.  
24 Să fim unii pentru alţii un imbold la iubire şi fapte bune.  
25 Să nu neglijăm adunările noastre, cum şi-au luat unii obiceiul,  
 ci să ne încurajăm unii pe alţii  
 cu atât mai mult, cu cât vedeţi că ziua Domnului se apropie. 
  

Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 23,1-2.3-4ab.5-6 (R.: cf. 6) 
  
  R.:  Noi suntem poporul  
    care te caută pe tine, Doamne. 
  
1 Al Domnului este pământul cu tot ce este pe el, 
 lumea şi cei care locuiesc pământul. 
2 Căci el l-a întemeiat pe mări 
 şi l-a întărit peste râuri. R. 
  
3 Cine va putea să urce pe muntele Domnului? 
 Cine va sta în locul său cel sfânt? 
4ab Cel care are mâinile nepătate şi inima curată 
 cel care nu ia în zadar numele Domnului. R. 
  
5 Acesta va primi binecuvântarea Domnului 
 şi dreptate de la Dumnezeu, mântuitorul său. 
6 Acesta este neamul celor care-l caută pe Domnul, 
 al celor care caută faţa Dumnezeului lui Iacob. R. 
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ANUL AL II-LEA 

  
 LECTURA I   Cine sunt eu, Doamne Dumnezeul meu,  
       şi ce este casa mea? 
  
 Citire din cartea a doua a lui Samuel 7,18-19.24-29 
 
 
18   După ce profetul Natan  
  i-a adus la cunoştinţă lui David  
 promisiunile făcute de Dumnezeu,  
 David s-a dus, a stat în faţa Domnului şi a spus:  
 „Cine sunt eu, Doamne Dumnezeul meu,  
 şi ce este casa mea, că m-ai condus până aici?  
19 Aceasta ţi s-a părut încă prea puţin, Doamne,  
 şi tu ai extins promisiunile tale şi asupra casei slujitorului tău,  
 până într-un viitor îndepărtat. 
24 Tu ai făcut din Israel poporul tău pentru totdeauna,  
 iar tu, Doamne, ai devenit Dumnezeul lui.  
25 De aceea, Doamne, menţine acum promisiunea  
 pe care ai făcut-o slujitorului tău şi casei sale  
 şi fă după cum ai spus.  
26 Atunci numele tău va fi preamărit pentru totdeauna  
 şi se va spune: 
 «Dumnezeul oştirilor este Dumnezeul lui Israel!»  
 Şi casa slujitorului tău David va dăinui prin tine. 
27 Căci tu, Domnul universului şi Dumnezeul lui Israel,  
 ai făcut această destăinuire slujitorului tău:  
 « Eu îţi voi construi o casă».  
 De aceea a îndrăznit slujitorul tău  
 să-ţi adreseze această rugăciune. 
  
28 Doamne, tu eşti Dumnezeu, cuvintele tale sunt adevăr;  
 tu ai făcut slujitorului tău această măreaţă promisiune.  
29 Arată-ţi bunăvoinţa şi binecuvântează casa slujitorului tău,  
 ca, prin tine, să dăinuiască pentru totdeauna.  
 Căci tu, Doamne, eşti cel care ai promis;  
 prin binecuvântarea ta,  
 casa slujitorului tău va fi binecuvântată pentru totdeauna”. 
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Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 131,1-2.3-5.11.12.13-14 (R.: cf. Lc 1,32a) 
  
  R.:  Dumnezeu îi va da lui Isus  
    tronul lui David. 
  
1 Aminteşte-ţi, Doamne, de David 
 şi de toate ostenelile sale! 
2 Adu-ţi aminte, cum a jurat Domnului 
 şi a făcut această făgăduinţă către Dumnezeul lui Iacob: R. 
  
3 „Nu voi intra sub acoperişul casei mele, 
 nu mă voi urca în patul meu să mă odihnesc, 
4 nu voi da odihnă ochilor mei, 
 nici somn pleoapelor mele, 
5 până când nu voi găsi un loc pentru Domnul, 
 o locuinţă pentru Dumnezeul lui Iacob”. R.  
  
11 Domnul s-a jurat lui David 
 şi nu-şi va retrage jurământul. 
 El i-a spus: „Voi pune pe tronul tău un urmaş al tău. R.  
  
12 Dacă fiii tăi vor păzi legământul meu 
 şi Legea pe care le-am dat-o, 
 atunci fiii lor vor sta din neam în neam pe tronul tău”. R. 
  
13 Domnul a ales Sionul, 
 pentru că a voit să fie locuinţa lui: 
14 „Acesta este locul meu de odihnă pentru totdeauna, 
 aici am hotărât să locuiesc”. R. 
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 ALELUIA Ps 118,105 
  (Aleluia) Cuvântul tău, Doamne, este o făclie pentru paşii mei,  
     o lumină pe cărarea vieţii mele. (Aleluia) 
  
 EVANGHELIA  Lampa este adusă, ca să fie pusă pe candelabru.  
       Cu aceeaşi măsură vi se va măsura. 
  
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos  
 după sfântul Marcu  4,21-25 
 
 
 
 În timpul acela, 
  vorbind mulţimii, 
21 Isus le-a spus această asemănare:  
 „Oare lampa este adusă ca să fie pusă sub obroc sau sub pat?  
 Oare nu ca să fie pusă pe candelabru?  
22 Căci nimic nu este ascuns care nu va fi dat pe faţă,  
 şi nimic nu este tăinuit care nu va fi scos la lumină.  
23 Dacă are cineva urechi de auzit, să audă!”.  
24 Apoi le-a mai spus: „Fiţi atenţi la ceea ce auziţi.  
 Cu aceeaşi măsură cu care veţi măsura voi, vi se va măsura şi vouă;  
 ba încă vi se va da în plus.  
25 Căci celui care are i se va mai da,  
 iar celui care nu are i se va lua şi ceea ce are”. 
  

Cuvântul Domnului 
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VINERI 
  

ANUL I 
  
 LECTURA I   Aţi dus o luptă mare. Să nu pierdeţi încrederea. 
  
 Citire din Scrisoarea către Evrei  10,32-39 
 
 
32  Fraţilor,  
  amintiţi-vă de acele zile de la început  
 în care, după ce aţi primit lumina lui Cristos,  
 aţi dus o luptă înverşunată, plină de suferinţe,  
33 fiind supuşi la insulte şi chinuri în văzul lumii  
 şi făcându-vă asemenea celor care erau trataţi în acelaşi mod.  
34 Într-adevăr, voi aţi suferit împreună cu cei închişi,  
 aţi primit cu bucurie confiscarea bunurilor voastre,  
 pentru că ştiaţi că voi aveţi o moştenire mult mai bună, nepieritoare.  
35 Să nu vă pierdeţi încrederea, căci, datorită ei, veţi primi mare  
 răsplată.  
36 Da, aveţi trebuinţă de multă răbdare  
 pentru a împlini voinţa lui Dumnezeu şi a dobândi astfel cele  
 promise.  
37 „Încă puţin, foarte puţin timp, şi cel care trebuie să vină va sosi;  
 el nu va întârzia.  
38 Prin trăirea credinţei, omul care este drept în ochii mei va obţine  
 viaţa; 
 dar dacă părăseşte calea cea dreaptă,  
 nu-i voi mai acorda iubirea mea”.  
39 Însă, noi nu suntem din rândul acelor oameni  
 care părăsesc calea cea dreaptă spre pierzarea lor,  
 ci suntem oameni ai credinţei, pentru mântuirea sufletelor noastre. 
  

Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 36,3-4.5-6.23-24.39-40 (R.: cf. 39a) 
  
  R.:  Ne încredem în tine, Doamne,  
    căci tu eşti scăparea noastră. 
  
3 Încrede-te în Domnul şi fă binele; 
 locuieşte pământul şi păstrează-ţi credinţa; 
4 caută-ţi bucuria în Domnul 
 şi el îţi va da tot ce-ţi doreşte inima. R. 
  
5 Încredinţează-ţi soarta în mâna Domnului, 
 încrede-te în el şi el îşi va îndeplini lucrarea. 
6 El va face să strălucească dreptatea ta ca lumina, 
 nevinovăţia ta ca soarele la amiază. R. 
  
23 Domnul face paşii omului să fie siguri 
 şi îl însoţeşte cu iubire pe cărarea vieţii. 
24 Dacă omul se clatină, nu cade, 
 căci Domnul îl ţine de mână. R. 
  
39 Mântuirea celor drepţi vine de la Domnul, 
 el este ocrotitorul lor în timpul încercării. 
40 Domnul le vine în ajutor şi-i eliberează, 
 îi scapă de cei nelegiuiţi şi-i mântuieşte pe cei care se încred în el. R. 
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ANUL AL II-LEA 

  
 LECTURA I   M-ai dispreţuit şi ai luat-o pe soţia lui Urie,  
       ca să fie soţia ta. 
  
 Citire din cartea a doua a lui Samuel 11,1-4a.5-10a.13-17 
 
 
 1 La venirea primăverii,  
  perioadă în care regii ies la luptă,  
 David l-a trimis pe Ioab cu ofiţerii săi  
 şi cu întreaga armată a lui Israel la război.  
 Ei au masacrat pe amoniţi şi au început asediul cetăţii Rabba.  
 David rămăsese la Ierusalim.  
2 La sfârşitul unei după-amiezi, după ce se odihnise,  
 David a început să se plimbe pe terasa palatului regal.  
 De pe terasă a zărit o femeie care se scălda; 
 femeia era foarte frumoasă.  
3 David a trimis să se cerceteze cine era femeia, şi i s-a răspuns:  
 „Este Betsabea, fiica lui Eliam, soţia lui Urie hetitul”.  
4a Atunci David a trimis s-o aducă,  
 ea a venit şi a dormit la el, apoi s-a întors acasă.  
5 Pentru că a rămas însărcinată, i-a dat de ştire lui David:  
 „Sunt însărcinată”. 
6 Atunci David a trimis acest mesaj lui Ioab:  
 „Trimite-mi-l pe Urie hetitul!”. Şi Ioab i l-a trimis.  
7 Când Urie a ajuns, David l-a întrebat ce face Ioab şi armata  
 şi cum decurge lupta.  
8 Apoi i-a zis: „Mergi acasă şi te odihneşte”.  
 Urie a ieşit din palat,  
 iar regele a poruncit să i se ducă un dar din bucatele de pe masa  
 regelui.  
9 Însă Urie nu s-a dus acasă,  
 ci a petrecut noaptea la intrarea palatului, 
 împreună cu oamenii de pază.  
10a Lui David i s-a adus la cunoştinţă: „Urie nu s-a dus acasă”.  
13 A doua zi, David l-a invitat la el să bea şi să mănânce, şi l-a îmbătat. 
 Seara, Urie a ieşit şi s-a culcat din nou cu oamenii de pază  
 şi nu s-a dus acasă. 
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14 Dimineaţa următoare,  
 David a scris o scrisoare lui Ioab şi i-a trimis-o prin Urie.  
15 În scrisoare el spunea: „Puneţi-l pe Urie în prima linie de bătaie,  
 unde lupta este mai crâncenă,  
 apoi retrageţi-vă, ca el să fie lovit şi să moară”. 
16 Ioab, care asedia cetatea, l-a pus anume pe Urie într-un loc  
 în care duşmanii erau mai puternici.  
17 Asediaţii au ieşit la un atac împotriva lui Ioab;  
 au fost ucişi unii din războinicii lui David,  
 şi împreună cu ei a căzut şi Urie hetitul. 
  

Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 50,3-4.5-6a.6bc-7.10-11 (R.: cf. 3a) 
  
  R.:  Ai milă de noi, Doamne,  
    căci am păcătuit. 
  
3 Ai milă de mine, Dumnezeule, după marea ta bunătate 
 şi în îndurarea ta nemărginită şterge fărădelegea mea. 
4 Spală-mă de toată vinovăţia mea 
 şi curăţă-mă de păcatul meu. R. 
  
5 Căci recunosc fărădelegea mea, 
 păcatul meu stă pururi înaintea mea. 
6a Numai împotriva ta am păcătuit, 
 şi ceea ce este rău înaintea ta am făcut. R. 
  
6bc De aceea dreaptă este sentinţa ta 
 şi nepărtinitoare judecata ta. 
7 Căci iată, în nelegiuire m-am născut, 
 şi în păcat m-a zămislit mama mea. R. 
  
10 Fă să aud un cuvânt de bucurie şi veselie, 
 şi să tresalte de bucurie oasele pe care le-ai zdrobit. 
11 Întoarce-ţi privirea de la păcatele mele, 
 şi şterge toate nelegiuirile mele. R. 
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 ALELUIA cf. Mt 11,25 
  (Aleluia) Te preamăresc pe tine, Părinte,  
     stăpânul cerului şi al pământului,  
     pentru că ai descoperit celor mici misterele împărăţiei tale.
  (Aleluia) 
  
 EVANGHELIA  Omul aruncă sămânţa; sămânţa creşte şi el nu ştie 

cum. 
  
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos  
 după sfântul Marcu  4,26-34 
 
 
 
26  În timpul acela, 
  vorbind mulţimii în parabole, Isus spunea:  
 „Împărăţia lui Dumnezeu se aseamănă  
 cu un om care aruncă sămânţa pe ogorul său;  
27 zi şi noapte, fie că doarme, fie că e treaz,  
 sămânţa încolţeşte şi creşte, dar el nu ştie cum.  
28 De la sine, pământul produce mai întâi paiul, apoi spicul  
 şi în sfârşit bobul plin în spic.  
29 Când rodul este copt, pune mâna pe seceră, căci a sosit timpul  
 secerişului”.  
30 Isus a continuat: „Cu ce putem asemăna împărăţia lui Dumnezeu?  
 Sau prin ce parabolă ne-o vom putea reprezenta?  
31 Ea este asemenea unui grăunte de muştar:  
 când îl semeni în pământ este cel mai mic dintre toate seminţele din  
 lume,  
32 dar după ce l-ai semănat, el creşte şi depăşeşte toate plantele;  
 el face ramuri aşa de mari,  
 încât păsările cerului îşi pot face cuiburi la umbra lui”.  
33 Prin multe parabole de acest fel,  
 Isus le vestea cuvântul în măsura în care ei puteau să-l înţeleagă.  
34 Nu le spunea nimic fără să se folosească de parabole,  
 dar, în particular, le explica pe toate ucenicilor săi. 
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SÂMBĂTĂ 
  

ANUL I 
  
 LECTURA I   Abraham aştepta cetatea,  
       al cărei arhitect şi constructor este însuşi  
       Dumnezeu. 
  
 Citire din Scrisoarea către Evrei  11,1-2.8-19 
 
 
1  Fraţilor,  
  credinţa este garanţia realităţilor sperate,  
 dovada lucrurilor pe care nu le vedem.  
2 Când Scriptura dă mărturie despre cei vechi,  
 o face datorită credinţei lor.  
8 Datorită credinţei, a ascultat Abraham de chemarea lui Dumnezeu  
 şi a plecat către o ţară care urma să-i fie dată ca moştenire;  
 a plecat fără să ştie unde merge.  
9 Datorită credinţei, el s-a stabilit ca un străin în ţara promisă,  
 a trăit într-un cort,  
 la fel Isaac şi Iacob, moştenitorii aceleiaşi făgăduinţe,  
10 căci el aştepta cetatea cu temelii solide,  
 al cărei arhitect şi constructor este însuşi Dumnezeu.  
11 Datorită credinţei chiar şi Sara, deşi era înaintată în vârstă,  
 a primit puterea de a deveni mamă, pentru că ea se gândise  
 că Dumnezeu va fi credincios promisiunii făcute.  
12 Iată pentru ce, dintr-un singur om, şi acela aproape de moarte,  
 au putut să se nască aşa de mulţi oameni,  
 câte stele sunt pe cer şi câte fire de nisip pe malul mării,  
 încât nimeni nu-i poate număra.  
13 Toţi aceştia au murit în credinţă,  
 fără să fi ajuns la împlinirea promisiunilor,  
 însă au văzut-o şi au salutat-o de departe,  
 afirmând că pe pământ erau străini şi călători.  
14 Însă, a vorbi în acest fel,  
 înseamnă a arăta limpede, că ei erau în căutarea unei patrii.  
15 Dacă s-ar fi gândit la aceea pe care o părăsiseră,  
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 ar fi avut posibilitatea să se reîntoarcă;  
16 de fapt însă ei aspirau către o patrie mai bună, cea din ceruri.  
 De aceea, Dumnezeu nu i-a oprit să-l invoce ca Dumnezeul lor, 
 deoarece el le-a pregătit o cetate cerească.  
17 Atunci când a fost pus la încercare,  
 datorită credinţei, Abraham l-a oferit pe Isaac ca jertfă.  
 El oferea pe fiul său unic, după ce primise promisiunile  
18 şi auzise acest cuvânt: „Din Isaac ţi se vor naşte urmaşi,  
 care-ţi vor purta numele”.  
19 El se gândea că Dumnezeu poate să ajungă până acolo,  
 încât să învie morţii.  
 Iată pentru ce i-a fost redat fiul, şi acesta era un fapt profetic. 
  

Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Lc 1,69-70.71-72.73-75 (R.: cf. 68) 
  
  R.:  Fericit este poporul  
    care îi aparţine Domnului. 
  
69 El a înălţat putere de mântuire în casa lui David, slujitorul său, 
70 precum a promis prin gura sfinţilor săi profeţi din vechime: R. 
  
71 să ne mântuiască de duşmanii noştri 
 şi de mâna tuturor acelora care ne urăsc; 
72 ca să-şi arate îndurarea faţă de părinţii noştri 
 şi să-şi aducă aminte de legământul său cel sfânt, R. 
  
73 de jurământul pe care l-a făcut lui Abraham, părintele nostru, 
 că ne va ajuta, 
74 ca, eliberaţi din mâna duşmanilor noştri, 
 să-i slujim fără teamă, 
75 în sfinţenie şi dreptate, sub privirea lui, 
 în toate zilele vieţii noastre. R. 
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ANUL AL II-LEA 

  
 LECTURA I   Am păcătuit împotriva Domnului. 
  
 Citire din cartea a doua a lui Samuel 12,1-7a.10-17 
 
 
 
1  În zilele acelea,  
  Domnul l-a trimis pe profetul Natan la David,  
 care s-a dus şi i-a spus:  
 „Într-o cetate erau doi oameni: unul era bogat, iar celălalt sărac.  
2 Bogatul avea oi şi boi în număr foarte mare.  
3 Săracul avea numai o oiţă pe care o cumpărase.  
 El o hrănea, iar ea creştea în casa lui o dată cu copiii.  
 Mânca din pâinea lui, bea din paharul lui, dormea lângă el;  
 îi era ca o fiică. 
4 Într-o zi a venit un călător la omul bogat.  
 Acesta, voind să-şi hrănească oaspetele, cruţându-şi turmele sale,  
 a luat oiţa săracului şi a pregătit-o pentru oaspetele său”. 
5 Auzind acestea, David s-a înfuriat împotriva acestui om  
 şi a spus lui Natan:  
 „Jur pe Domnul cel viu, omul care a făcut aceasta merită moartea;  
6 el va da înapoi de patru ori valoarea oiţei,  
 pentru că a comis o asemenea faptă şi nu i-a fost milă”. 
7a Atunci Natan i-a spus lui David:  
 „Acest om eşti tu.  
 Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeul lui Israel:  
10 De azi înainte, sabia nu va înceta a-ţi lovi casa, pentru a te pedepsi, 
 deoarece m-ai dispreţuit şi ai luat-o pe femeia lui Urie hetitul,  
 ca să devină soţia ta. 
11 Aşa vorbeşte Domnul:  
 Eu vin să aduc asupra ta nenorocirea, în propria ta casă;  
 voi lua femeile tale, sub ochii tăi  
 şi le voi da uneia din rudele tale apropiate,  
 care le va lua la lumina soarelui. 
12 Tu ai făcut aceasta în ascuns,  
 iată eu voi face lucrul acesta înaintea întregului Israel  
 şi la lumina soarelui”. 
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13 Atunci David i-a zis lui Natan: „Am păcătuit împotriva Domnului”. 
 Natan i-a răspuns: „Domnul ţi-a iertat păcatul: tu nu vei muri.  
14 Însă, pentru că l-ai ofensat pe Domnul, fiul care ţi s-a născut va  
 muri”.  
15 Şi Natan s-a întors acasă. 
 Domnul a lovit copilul, pe care femeia lui Urie i l-a născut lui David, 
 şi copilul a căzut grav bolnav.  
16 David l-a implorat pe Dumnezeu pentru copil:  
 a ţinut post aspru,  
 s-a închis în camera lui şi a dormit noaptea pe pământul gol.  
17 Bătrânii din casa lui au insistat pe lângă el să se scoale de la pământ, 
 dar el n-a voit şi nici nu a mâncat cu ei. 
  

Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 50,12-13.14-15.16-17 (R.: 12a) 
  
  R.:  Zideşte în mine, Doamne,  
    o inimă curată. 
  
12 Zideşte în mine o inimă curată, Dumnezeule, 
 şi un duh drept înnoieşte înăuntrul meu. 
13 Nu mă alunga din faţa ta 
 şi Duhul tău sfânt nu-l lua de la mine. R. 
  
14 Dă-mi iarăşi bucuria mântuirii tale 
 şi întăreşte-mă cu un duh binevoitor. 
15 Voi învăţa pe cei păcătoşi căile tale 
 şi cei păcătoşi se vor întoarce la tine. R. 
  
16 Eliberează-mă, Dumnezeule, Dumnezeule mântuitorul meu, 
 de vinovăţia vărsării de sânge, 
 şi limba mea va preamări îndurarea ta. 
17 Doamne, deschide-mi buzele 
 şi gura mea va vesti lauda ta. R. 
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 ALELUIA In 3,16 
  (Aleluia) Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea,  
     încât l-a dat pe Fiul său unul-născut; 
     cine crede într-însul are viaţa veşnică. (Aleluia) 
  
 EVANGHELIA  Cine este acesta, că până şi vântul şi marea îl 

ascultă? 
  
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos  
 după sfântul Marcu  4,35-41 
 
 
35  Isus vorbise toată ziua mulţimii în parabole.  
  Seara a spus ucenicilor săi: „Să trecem pe malul celălalt”.  
36 Părăsind mulţimea, l-au luat pe Isus cu ei în barcă aşa cum era.  
 ªi alte bărci l-au însoţit.  
37 Deodată, s-a iscat o furtună puternică;  
 valurile loveau barca atât de tare, încât a început să se umple cu apă.  
38 Isus dormea în spatele bărcii, pe un căpătâi.  
 Atunci l-au trezit şi i-au spus:  
 „Învăţătorule, nu-ţi pasă că pierim?”.  
39 Trezindu-se, a dojenit vântul şi a spus mării:  
 „Taci! Linişteşte-te!”.  
 Vântul s-a potolit şi s-a făcut o linişte deplină.  
40 Isus le-a spus:  
 „De ce sunteţi aşa de fricoşi? Nu mai aveţi credinţă?”.  
41 Ei, fiind cuprinşi de o mare teamă, îşi spuneau între ei:  
 „Cine este omul acesta, că până şi vântul şi marea îl ascultă?”. 
  

Cuvântul Domnului 
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SĂPTĂMÂNA A IV-A 
  

DUMINICĂ 
  

ANUL A 
  
 LECTURA I   Nu voi lăsa în mijlocul tău decât un popor smerit şi 

mic. 
  
 Citire din cartea profetului Sofonia 2,3; 3,12-13 
 
 
2,3  Căutaţi pe Domnul,  
  voi toţi cei smeriţi din ţară, care împliniţi poruncile lui!  
 Căutaţi dreptatea, căutaţi smerenia!  
 Poate că veţi fi cruţaţi în ziua mâniei Domnului.  
3,12 Israele, nu voi lăsa în mijlocul tău decât un popor mic şi sărac,  
 care va nădăjdui în numele Domnului.  
13 Cei care vor mai rămâne din neamul lui Israel  
 nu vor mai săvârşi nelegiuire,  
 vor renunţa la minciună  
 şi nu se va mai afla viclenie pe buzele lor.  
 Ei vor putea să mănânce şi să se odihnească  
 fără să se teamă de cineva. 
  

Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 145,7.8-9a.9bc-10 (R.: Mt 5,3) 
  
  R.:  Fericiţi sunt cei săraci cu duhul,  
    căci a lor este împărăţia cerurilor. 
   sau  
    Aleluia. 
  
7 Domnul este în veci credincios cuvântului său, 
 el face dreptate celor asupriţi. 
 Domnul dă pâine celor flămânzi 
 şi eliberează pe cei închişi. R. 
  
8 Domnul luminează pe cei orbi, 
 Domnul ridică pe cei împovăraţi. 
 Domnul iubeşte pe cei neprihăniţi, 
9a Domnul are grijă de cel străin. R. 
  
9bc Domnul sprijină pe văduvă şi orfan, 
 dar nimiceşte calea celor răi. 
10 Domnul Dumnezeul tău, Sioane, 
 stăpâneşte în veci, din neam în neam. R. 
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 LECTURA A II-A  Dumnezeu a ales pe cei slabi în ochii lumii. 
  
 Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Paul  
 către Corinteni 1,26-31 
 
 
26 Fraţilor,  
  voi cei chemaţi de Dumnezeu, uitaţi-vă la voi înşivă:  
 printre voi nu sunt mulţi înţelepţi, în felul în care judecă lumea,  
 nici mulţi puternici, nici mulţi de neam mare.  
27 Dar Dumnezeu le-a ales pe cele nebune în ochii lumii,  
 pentru a-i da de ruşine pe cei înţelepţi.  
 Le-a ales pe cele slabe în ochii lumii,  
 pentru a da de ruşine pe cei puternici.  
28 Dumnezeu a ales ce era de mică valoare şi dispreţuit de lume,  
 ceea ce nu era nimic, ca să nimicească ceea ce era,  
29 pentru ca nimeni să nu se poată mândri înaintea lui Dumnezeu.  
30 Într-adevăr, numai datorită lui, voi aparţineţi lui Cristos Isus,  
 care a fost trimis de Dumnezeu  
 pentru a fi înţelepciunea, dreptatea, sfinţirea şi mântuirea noastră.  
31 De aceea, după cum este scris:  
 „Cine vrea să se laude, în Domnul să se laude!”. 
  

Cuvântul Domnului 
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 ALELUIA Mt 5,12a 
  (Aleluia) Bucuraţi-vă şi veseliţi-vă,  
     căci mare va fi în ceruri răsplata voastră. (Aleluia) 
  
 EVANGHELIA  Fericiţi sunt cei săraci cu duhul. 
  
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos  
 după sfântul Matei 5,1-12a 
 
 
 
1  În timpul acela, 
  Isus, văzând mulţimile s-a urcat pe munte  
 şi, după ce s-a aşezat, s-au apropiat de el ucenicii lui.  
2 Atunci, luând cuvântul, a început să-i înveţe:  
3 „Fericiţi cei săraci cu duhul, căci a lor este împărăţia cerurilor.  
4 Fericiţi cei blânzi, căci ei vor moşteni pământul.  
5 Fericiţi cei ce plâng, căci ei vor fi mângâiaţi.  
6 Fericiţi cei flămânzi şi însetaţi de dreptate, căci ei se vor sătura.  
7 Fericiţi cei milostivi, căci ei vor afla milă.  
8 Fericiţi cei curaţi cu inima, căci ei îl vor vedea pe Dumnezeu.  
9 Fericiţi făcătorii de pace, căci ei se vor chema fiii lui Dumnezeu.  
10 Fericiţi cei prigoniţi pentru dreptate,  
 căci a lor este împărăţia cerurilor.  
11 Fericiţi veţi fi când vă vor batjocori, vă vor prigoni  
 şi, minţind, vor spune tot ce-i rău împotriva voastră din pricina mea.  
12a Bucuraţi-vă şi veseliţi-vă  
 căci mare va fi în ceruri răsplata voastră”. 
  

Cuvântul Domnului 
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ANUL B 

  
 LECTURA I   Voi ridica un profet  
       şi voi pune cuvintele mele pe buzele lui. 
  
 Citire din cartea Deuteronomului 18,15-20 
 
 
15  Moise a spus poporului: 
  „Domnul Dumnezeul vostru va ridica între voi,  
 dintre fraţii voştri, un profet ca mine; voi să ascultaţi de el,  
16 căci voi l-aţi cerut Domnului Dumnezeului vostru pe muntele Horeb, 
 în ziua adunării, când aţi spus:  
 „Nu vreau să mai aud vocea Domnului Dumnezeului meu,  
 nu vreau să mai văd acest mare foc, pentru că nu vreau să mor”. 
17 Domnul mi-a spus atunci: „Au dreptate.  
18 Eu voi face să se ridice din mijlocul fraţilor lor un profet ca tine,  
 voi pune cuvintele mele pe buzele lui  
 şi el le va spune tot ce-i voi porunci eu. 
19 Dacă cineva nu va asculta cuvintele  
 pe care acest profet le va rosti în numele meu,  
 eu însumi îl voi trage la răspundere.  
20 Dar şi un profet care ar îndrăzni să spună în numele meu  
 un cuvânt pe care nu i l-am poruncit,  
 sau va vorbi în numele altor zei,  
 acel profet va trebui să moară”. 
  

Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 94,1-2.6-7.8-9 (R.: 8) 
  
  R.:  Când auziţi glasul Domnului,  
    deschideţi inimile voastre. 
  
1 Veniţi să cântăm cu veselie Domnului 
 şi să strigăm cu bucurie către stânca mântuirii noastre, 
2 să mergem înaintea lui cu cântece de laudă 
 şi în cântări de psalmi să-l preamărim. R. 
  
6 Veniţi să ne închinăm şi să ne plecăm în faţa lui, 
 să îngenunchem înaintea Domnului, creatorul nostru, 
7 căci el este Dumnezeul nostru,  
 iar noi suntem poporul păstorit de dânsul, 
 turma pe care mâna lui o povăţuieşte. R. 
  
8 O, de aţi asculta astăzi glasul lui: 
 „Nu vă împietriţi inimile ca la Meriba, ca în ziua de la Massa în pustiu, 
9 acolo m-au pus la încercare părinţii voştri, 
 m-au pus la încercare, deşi au văzut lucrările mele. R. 
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 LECTURA A II-A  Fecioara se îngrijeşte de cele ce sunt ale Domnului. 
  
 Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Paul  
 către Corinteni 7,32-35 
 
 
32  Fraţilor,  
 eu aş vrea să vă văd fără de griji.  
 Cel necăsătorit se îngrijeşte de cele ce sunt ale Domnului,  
 cum să-i placă Domnului.  
33 Cel căsătorit însă se îngrijeşte de cele lumeşti,  
 cum să-i placă femeii.  
34 Astfel el este împărţit.  
 Tot aşa femeia nemăritată şi fecioara  
 se îngrijesc de cele ce sunt ale Domnului,  
 să fie sfinte cu trupul şi cu sufletul,  
 pe când femeia căsătorită se îngrijeşte de cele lumeşti,  
 cum să-i placă bărbatului.  
35 Aceasta o spun în interesul vostru, nu ca să vă întind o cursă,  
 dar vă învăţ ceea ce este bine  
 şi ca să-i puteţi sluji Domnului fără piedici. 
  

Cuvântul Domnului 
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 ALELUIA Mt 4,16; Is 9,1 
  (Aleluia) Poporul care mergea în întuneric  
     a văzut înălţându-se o lumină mare;  
     asupra celor care locuiau în ţara umbrei  
     a strălucit o lumină mare. (Aleluia) 
  
 EVANGHELIA  El învăţa ca unul care are putere. 
  
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos  
 după sfântul Marcu  1,21-28 
 
 
 
 21 Însoţit de ucenicii săi, Isus a sosit la Cafarnaum.  
  Aici, fiind zi de sâmbătă, a intrat în sinagogă şi a început să  
 înveţe.  
22 Cei care îl ascultau erau uimiţi de învăţătura lui,  
 căci el învăţa ca unul care are putere, şi nu în felul cărturarilor.  
23 În sinagoga lor era un om stăpânit de un duh necurat,  
 care a început să strige:  
24 „Ce ai cu noi, Isuse din Nazaret? Ai venit să ne pierzi?  
 Eu ştiu cine eşti: Sfântul lui Dumnezeu!”.  
25 Atunci, Isus l-a dojenit cu asprime: „Taci şi ieşi din omul acesta!”.  
26 Duhul necurat l-a scuturat cu putere şi a ieşit din el,  
 scoţând un strigăt puternic.  
27 Toţi au rămas înmărmuriţi  
 şi au început să se întrebe unii pe alţii: „Ce înseamnă aceasta?  
 Iată o învăţătură nouă, vestită cu autoritate,  
 el porunceşte până şi duhurilor necurate şi ele i se supun!”.  
28 Şi faima lui s-a răspândit cu repeziciune  
 în toate împrejurimile Galileii. 
  

Cuvântul Domnului 
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ANUL C 

  
 LECTURA I   Vreau să fac din tine un profet pentru popoare. 
  
 Citire din cartea profetului Ieremia 1,4-5.17-19 
 
 
 
4  În zilele lui Iosia,  
  Domnul mi s-a adresat zicându-mi:  
 „Mai înainte de a te forma în sânul mamei tale,  
 eu te cunoşteam deja;  
5 mai înainte de a te naşte, eu te-am consacrat;  
 vreau să fac din tine un profet pentru popoare. 
17 De aceea, ridică-te  
 şi spune în faţă poporului meu tot ce-ţi voi porunci. 
 Nu tremura în faţa lor,  
 ca nu cumva să te fac eu să tremuri înaintea lor. 
18 Eu însumi fac din tine astăzi o cetate întărită,  
 o coloană de fier şi un zid de aramă,  
 ca să te poţi împotrivi ţării întregi,  
 regilor lui Iuda, căpeteniilor lui, preoţilor şi poporului întreg.  
19 Ei vor lupta împotriva ta, dar nu te vor birui,  
 căci eu sunt cu tine, ca să te eliberez” – spune Domnul. 
  

Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 70,1-2.3-4a.5-6ab.15 şi 17 (R.: cf. 15a) 
  
  R.:  Gura mea va vesti în toate zilele  
    dreptatea şi îndurarea ta. 
  
1 La tine, Doamne, îmi aflu adăpostul, 
 nicicând nu voi fi dat de ruşine. 
2 Eliberează-mă şi apără-mă în dreptatea ta, 
 pleacă-ţi urechea spre mine şi salvează-mă. R. 
  
3 Fii pentru mine stâncă şi cetate de refugiu, 
 pentru că numai tu eşti stânca 
 şi cetatea mea de apărare. 
4a Scoate-mă, Dumnezeule, din mâna celui fărădelege. R. 
  
5 Pentru că tu, Doamne, eşti speranţa mea, 
 în tine mi-am pus încrederea din copilărie. 
6ab În tine mi-am găsit sprijin din sânul mamei mele, 
 de atunci tu ai fost ocrotitorul meu. R. 
  
15 Gura mea va vesti în toate zilele dreptatea şi îndurarea ta 
 a căror măsură nu o pot cunoaşte. 
17 Dumnezeule, m-ai învăţat din copilărie, 
 iar eu povestesc şi astăzi minunile tale. R. 
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 LECTURA A II-A  Acum rămân acestea trei:  
        credinţa, nădejdea şi dragostea;  
        dar cea mai mare dintre toate acestea este  
        dragostea. 
  
 Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Paul  
 către Corinteni 12,31 – 13,13 
 
 
12,31Fraţilor,  
 râvniţi la darurile cele mai bune,  
 şi eu vă voi arăta o cale care le întrece pe toate: 
13,1 Dacă aş vorbi limbile oamenilor şi ale îngerilor,  
 dacă nu am dragoste,  
 sunt ca o aramă sunătoare sau ca un chimval zăngănitor.  
2 De aş avea darul profeţiei,  
 de aş cunoaşte toate tainele şi toată ştiinţa  
 şi de aş avea toată credinţa, aşa încât să mut şi munţii din loc,  
 dacă nu am dragoste, nu sunt nimic.  
3 De aş împărţi toată averea mea săracilor  
 şi de mi-aş lăsa trupul să fie ars de viu,  
 dacă nu am dragoste nu-mi foloseşte la nimic. 
4 Dragostea este îndelung răbdătoare, dragostea este binevoitoare;  
 dragostea nu pizmuieşte, nu se laudă, nu se umflă de mândrie.  
5 Nu se poartă necuviincios, nu caută propriile interese,  
 nu se mânie, nu ţine seama de răul primit,  
6 nu se bucură de nedreptate, ci se bucură de adevăr.  
7 Toate le iartă, toate le crede, toate le nădăjduieşte, toate le îndură. 
8 Dragostea nu va înceta niciodată.  
 Într-o zi, profeţiile vor dispărea, darul limbilor va înceta,  
 cunoaşterea – pe care o avem despre Dumnezeu – se va sfârşi,  
9 pentru că cunoaşterea noastră este imperfectă,  
 imperfectă este şi profeţia noastră;  
10 dar când va veni ceea ce este desăvârşit,  
 va dispărea ceea ce este imperfect. 
11 Când eram copil, vorbeam ca un copil,  
 gândeam ca un copil, judecam ca un copil.  
 Acum, când am devenit un om matur, am părăsit cele copilăreşti. 
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12 Acum vedem nelămurit, ca într-o oglindă,  
 dar atunci vom vedea faţă în faţă;  
 acum cunosc în mod imperfect, atunci însă voi cunoaşte pe deplin  
 aşa cum sunt şi eu cunoscut pe deplin de Dumnezeu. 
13 Acum, aşadar, rămân acestea trei: credinţa, nădejdea şi dragostea;  
 dar cea mai mare dintre toate acestea este dragostea. 
  

Cuvântul Domnului 
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sau forma scurtă: 
  
 LECTURA A II-A  Acum rămân acestea trei:  
        credinţa, nădejdea şi dragostea;  
        dar cea mai mare dintre toate acestea este  
        dragostea. 
  
 Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Paul  
 către Corinteni 13,4-13 
 
 
4  Fraţilor, 
  dragostea este îndelung răbdătoare, dragostea este  
 binevoitoare;  
 dragostea nu pizmuieşte, nu se laudă, nu se umflă de mândrie.  
5 Nu se poartă necuviincios, nu caută propriile interese,  
 nu se mânie, nu ţine seama de răul primit,  
6 nu se bucură de nedreptate, ci se bucură de adevăr.  
7 Toate le iartă, toate le crede, toate le nădăjduieşte, toate le îndură. 
8 Dragostea nu va înceta niciodată.  
 Într-o zi, profeţiile vor dispărea, darul limbilor va înceta,  
 cunoaşterea – pe care o avem despre Dumnezeu – se va sfârşi,  
9 pentru că cunoaşterea noastră este imperfectă,  
 imperfectă este şi profeţia noastră;  
10 dar când va veni ceea ce este desăvârşit, va dispărea ceea ce este  
 imperfect. 
11 Când eram copil, vorbeam ca un copil,  
 gândeam ca un copil, judecam ca un copil.  
 Acum, când am devenit un om matur, am părăsit cele copilăreşti. 
12 Acum vedem nelămurit, ca într-o oglindă, dar atunci vom vedea faţă  
 în faţă;  
 acum cunosc în mod imperfect, atunci însă voi cunoaşte pe deplin  
 aşa cum sunt şi eu cunoscut pe deplin de Dumnezeu. 
13 Acum, aşadar, rămân acestea trei: credinţa, nădejdea şi dragostea;  
 dar cea mai mare dintre toate acestea este dragostea. 
  

Cuvântul Domnului 



Duminică - Anul C 
 
 ALELUIA Lc 4,18ab 
  (Aleluia) Duhul Domnului m-a trimis să vestesc săracilor 

evanghelia;  
     să propovăduiesc celor închişi eliberarea. (Aleluia) 
  
 EVANGHELIA  Isus, ca şi Ilie şi Elizeu, nu este trimis numai pentru 

evrei. 
  
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos  
 după sfântul Luca 4,21-30 
 
 
 
21  În timpul acela, 
  în sinagoga din Nazaret,  
 Isus a spus:  
 „Aceste cuvinte ale Scripturii pe care le-aţi auzit acum  
 s-au împlinit astăzi”. 
22 Toţi îl încuviinţau şi se mirau de cuvintele pline de har,  
 care ieşeau din gura lui.  
 Ei se întrebau: „Nu este el oare fiul lui Iosif?”.  
23 Însă el le-a zis: „Desigur, îmi veţi spune zicala:  
 «Doctore, vindecă-te pe tine însuţi».  
 Noi am auzit tot ce s-a petrecut la Cafarnaum.  
 Fă la fel şi aici, în cetatea ta natală”.  
24 Apoi a adăugat: „Vă spun adevărul:  
 nici un profet nu este bine primit în locul său de baştină.  
25 Vă spun adevărul că multe văduve erau în zilele lui Ilie în Israel,  
 când s-a închis cerul trei ani şi şase luni,  
 încât a venit o foamete mare peste toată ţara,  
26 dar la nici una dintre ele nu a fost trimis Ilie;  
 în schimb a fost trimis la o văduvă străină în Sarepta Sidonului.  
  
27 Şi mulţi leproşi erau în Israel, pe vremea profetului Elizeu,  
 dar nici unul nu a fost curăţit;  
 în schimb a fost curăţit Naaman, un sirian”.  
28 Când au auzit aceste lucruri,  
 toţi cei din sinagogă s-au umplut de mânie.  



Duminică - Anul C 
29 Ridicându-se, l-au scos afară din localitate  
 şi l-au dus la un povârniş al colinei pe care era clădită cetatea lor,  
 ca să-l arunce în prăpastie.  
30 Dar el, trecând prin mijlocul lor, a plecat de acolo. 
  

Cuvântul Domnului 
 



Luni 

LUNI 
  

ANUL I 
  
 LECTURA I   Prin credinţa lor au învins împărăţii.  
       Dumnezeu a prevăzut pentru noi ceva mai bun. 
  
 Citire din Scrisoarea către Evrei  11,32-40 
 
 
32  Fraţilor,  
  despre puterea credinţei, ce să vă mai spun?  
 N-aş avea timp să vă povestesc cu de-amănuntul  
 despre Ghedeon, Barac, Samson, Iefte, David, Samuel şi profeţi.  
33 Prin credinţa lor,  
 ei au învins împărăţii, au înfăptuit dreptatea,  
 au obţinut ceea ce le-a promis Dumnezeu, au închis gura leilor,  
34 au biruit puterea focului, au scăpat de tăişul sabiei,  
 şi-au recăpătat puterile după boală,  
 au dovedit curaj în luptă, au pus pe fugă armatele străine.  
35 Unele femei au primit înapoi, înviaţi, pe copiii lor care muriseră.  
 Alţii, apoi, au fost schingiuiţi şi n-au acceptat eliberarea,  
 pentru că voiau să obţină un lucru mai bun: învierea.  
36 Alţii, puşi la încercare,  
 au îndurat batjocuri, lovituri de bici, lanţuri şi închisoare.  
37 Au fost ucişi cu pietre, au fost arşi,  
 au fost tăiaţi cu ferăstrăul, au fost ucişi de sabie;  
 au pribegit îmbrăcaţi în piei de oaie şi de capră,  
 ducând lipsă de toate, hărţuiţi şi maltrataţi,  
  
38 şi aceasta pentru că lumea era nevrednică de ei.  
 Au trăit prin deşerturi şi munţi, peşteri şi văgăuni.  
39 Deşi toţi au primit de la Dumnezeu  
 o strălucită mărturie datorită credinţei lor,  
 ei n-au ajuns să vadă împlinirea promisiunii:  
40 căci Dumnezeu prevăzuse mai înainte, pentru noi, ceva mai bun  
 şi n-a voit ca ei să ajungă la perfecţiune fără noi. 
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Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 30,20.21.22.23.24 (R.: 25) 
  
  R.:  Fericiţi sunt cei care  
    se încred în Domnul. 
  
20 Cât de mari sunt binefacerile tale, Doamne, 
 pe care le pregăteşti pentru cei care se tem de tine 
 şi cu care îi copleşeşti pe cei care se încred în tine 
 înaintea ochilor tuturor. R. 
  
21 Tu îi ascunzi într-un adăpost, aproape de faţa ta, 
 departe de intrigile oamenilor, 
 îi ocroteşti în cortul tău, 
 departe de limbile care îi clevetesc. R. 
  
22 Binecuvântat să fie Domnul, 
 căci a făcut pentru mine lucruri minunate, 
 el a fost pentru mine o cetate întărită. R. 
  
23 În neliniştea mea ziceam: 
 „Sunt izgonit dinaintea ta”, 
 dar tu ai auzit glasul rugăciunii mele, 
 când am strigat către tine. R. 
  
24 Iubiţi, aşadar, pe Domnul, voi sfinţii lui! 
 Domnul păzeşte pe cei credincioşi 
 şi pedepseşte cu vârf şi îndesat pe cei mândri. R. 
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ANUL AL II-LEA 

  
 LECTURA I   Să fugim dinaintea lui Absalom.  
       Lăsaţi-l pe Şimei să blesteme, dacă Domnul i-a  
       poruncit. 
  
 Citire din cartea a doua a lui Samuel 15,13-14.30; 16,5-13a 
 
 
 
13   În zilele acelea, 
  la David a venit un sol şi i-a spus:  
 ”Inimile israeliţilor s-au îndreptat spre fiul tău Absalom”.  
14 Atunci David a spus tuturor oamenilor săi,  
 care erau cu el la Ierusalim:  
 „Pregătiţi-vă să fugim,  
 altfel nimeni nu va scăpa din mâinile lui Absalom.  
 Grăbiţi-vă, altfel ne va ajunge din urmă,  
 va aduce asupra noastră nenorocirea  
 şi cetatea noastră o va trece prin ascuţişul sabiei”. 
30 David urca plângând Muntele Măslinilor, cu faţa acoperită şi desculţ; 
 tot poporul care îl însoţea avea faţa acoperită şi urca plângând.  
16,5 Când David a ajuns la Bahurim,  
 i-a ieşit înainte un bărbat cu numele Şimei, fiul lui Ghera,  
 din acelaşi trib cu familia lui Saul.  
6 El l-a întâmpinat pe David, blestemând,  
 aruncând cu pietre în el şi în toţi slujitorii regelui,  
 şi aceasta, în timp ce mulţimea şi războinicii  
 mergeau la dreapta şi la stânga regelui. 
7 Şimei îl blestema pe rege, strigându-i:  
 „Pleacă, pleacă, asasinule, nelegiuitule!  
8 Domnul a făcut să cadă asupra ta tot sângele casei lui Saul,  
 pe care l-ai înlăturat, ca să-i iei regatul;  
 pentru aceasta Domnul a dat regatul în mâinile fiului tău Absalom; 
 iată-te lovit de nenorocirea pe care o meriţi, căci eşti un ucigaş!”. 
9 Abisai, fiul lui Ţeruia, i-a spus regelui:  
 „Cât îl va mai blestema acest câine mort pe stăpânul meu, regele?  
 Mă duc să-i tai capul!”. 
10 Dar regele i-a răspuns: „La ce bun, fiul lui Ţeruia?  
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 Dacă el blestemă, o face, poate, pentru că Domnul i-a poruncit  
 să-l blesteme pe David şi atunci, cine i-ar putea-o reproşa?”.  
11 David a spus lui Abisai şi tuturor slujitorilor săi:  
 „Iată, fiul meu, care este din sângele meu, caută să-mi ia viaţa,  
 cu atât mai mult acest bărbat din tribul lui Beniamin!  
 Lăsaţi-l să blesteme, dacă Domnul i-a poruncit să o facă.  
12 Poate că Domnul se va uita la mizeria mea şi-mi va reda fericirea  
 în locul blestemului de astăzi”. 
13a Astfel David şi oamenii săi şi-au continuat drumul. 
  

Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 3,2-3.4-5.6-7 (R.: 7b) 
  
  R.:  Doamne, Dumnezeul meu,  
    tu eşti salvarea mea. 
  
2 Doamne, cât de mulţi sunt vrăjmaşii mei! 
 Mulţi se ridică împotriva mea! 
3 Mulţi spun despre mine: 
 „Nu mai este scăpare pentru el la Dumnezeu!”. R. 
  
4 Tu însă, Doamne, eşti scutul meu, 
 tu îmi înalţi capul, tu eşti salvarea mea. 
5 Cu glas puternic strig către Domnul 
 şi el îmi răspunde din muntele său cel sfânt. R. 
  
6 Mă culc şi adorm şi mă trezesc iarăşi; 
 Domnul este sprijinul meu. 
7 Nu mă tem de miile de oameni 
 care mă împresoară din toate părţile. R. 
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 ALELUIA Lc 7,16 
  (Aleluia) Un profet mare s-a ridicat între noi;  
     Dumnezeu a vizitat poporul său. (Aleluia) 
  
 EVANGHELIA  Duh necurat, ieşi din omul acesta. 
  
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos  
 după sfântul Marcu  5,1-20 
 
 
 
1  În timpul acela, 
  Isus şi ucenicii săi au sosit pe celălalt mal al lacului,  
 în ţinutul gherasenilor.  
2 Îndată ce Isus a coborât din barcă,  
 un om stăpânit de un duh necurat,  
 ieşind dintr-un mormânt, i-a venit în întâmpinare.  
3 El locuia în morminte şi nimeni nu-l putea lega, nici chiar cu lanţul.  
4 Într-adevăr, de multe ori l-au pus în fiare,  
 dar el a rupt lanţurile şi a sfărâmat cătuşele,  
 încât nimeni nu-l putea stăpâni.  
5 Fără încetare, zi şi noapte, stătea printre morminte şi pe coline,  
 striga necontenit şi se rănea cu pietre.  
6 Văzându-l pe Isus de departe,  
 a alergat la el, s-a aruncat la pământ în faţa lui  
7 şi a strigat cât îl ţineau puterile:  
 „Ce ai cu mine, Isuse, Fiul Dumnezeului Preaînalt?  
 Te implor pe Dumnezeu, nu mă chinui!”.  
8 Căci Isus îi spusese: „Duh necurat, ieşi din omul acesta!”.  
9 Şi l-a întrebat: „Care ţi-e numele?”.  
 I-a răspuns: „Numele meu este Legiune, căci suntem mulţi”.  
10 Şi-l ruga pe Isus cu insistenţă să nu-l alunge în afara acelui ţinut.  
11 Cum pe colina din apropiere păştea o mare turmă de porci,  
12 duhurile necurate l-au rugat pe Isus:  
 „Trimite-ne la aceşti porci şi vom intra în ei”.  
13 Şi el le-a permis.  
 Atunci ei au ieşit din omul acela şi au intrat în porci;  
 apoi turma s-a aruncat în mare de pe ţărmul înalt;  
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 au fost aproximativ două mii de porci care s-au înecat în mare.  
14 Cei care îi păzeau au luat-o la fugă,  
 au dat de ştire în cetate şi în sate  
 şi oamenii au venit să vadă ce s-a întâmplat.  
15 S-au dus la Isus, l-au văzut pe cel stăpânit de diavol aşezat  
 îmbrăcat şi cu mintea întreagă,  
 el care avusese o legiune de diavoli, şi i-a cuprins frica.  
16 Martorii le-au povestit întâmplarea cu cel posedat şi cazul cu porcii.  
17 Atunci ei l-au rugat pe Isus să plece din ţinutul lor.  
18 Când Isus s-a urcat în barcă,  
 cel care fusese posedat l-a rugat pe Isus să-i permită să rămână cu el.  
19 Isus nu i-a permis, ci i-a spus:  
 „Du-te acasă la ai tăi şi spune-le  
 tot ce a făcut Domnul pentru tine, în îndurarea sa”.  
20 Omul s-a dus şi a început să vestească în toată regiunea Decapole,  
 tot ce a făcut Isus pentru el; şi toţi erau uimiţi. 
  

Cuvântul Domnului 
 



Marţi 

MARŢI 
  

ANUL I 
  
 LECTURA I   Să parcurgem cu perseverenţă  
       cursa de alergare care ne stă în faţă. 
  
 Citire din Scrisoarea către Evrei  12,1-4 
 
 
1  Fraţilor,  
  suntem înconjuraţi  
 de o mulţime imensă de mărturisitori ai credinţei;  
 ca şi ei, să ne debarasăm de tot ceea ce ne împovărează,  
 mai întâi de păcatul care ne înlănţuie;  
 atunci vom parcurge cu perseverenţă  
 cursa de alergare care ne stă în faţă,  
2 cu ochii fixaţi asupra lui Isus,  
 care este începutul şi ţinta credinţei noastre.  
 Renunţând la bucuria care i-a fost propusă,  
 el a îndurat chinurile crucii fără a ţine seama de dezonoarea ei,  
 şi, aşezat la dreapta lui Dumnezeu, domneşte împreună cu el.  
3 Meditaţi exemplul  
 celui care a îndurat atât de mult din partea păcătoşilor,  
 şi atunci nu veţi mai fi copleşiţi de descurajare.  
4 În lupta voastră contra păcatului,  
 nu v-aţi împotrivit încă până la sânge. 
  

Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 21,26-27ab.28 şi 30.31-32 (R.: 27b) 
  
  R.:  Lăudaţi pe Domnul,  
    voi care credeţi într-însul. 
  
26 Pe tine te voi lăuda în adunarea cea mare, 
 îmi voi împlini făgăduinţele 
 în faţa celor ce se tem de tine. 
27ab Cei săraci vor mânca şi se vor sătura; 
 şi vor lăuda pe Domnul cei care îl caută. R. 
  
28 Toate marginile pământului îşi vor aduce aminte 
 şi se vor întoarce la Domnul, 
 şi se va închina în faţa lui 
 întreaga familie a popoarelor. 
30 Lui singur i se vor închina 
 toţi cei care se odihnesc în morminte, 
 în faţa lui se vor pleca 
 toţi cei care coboară în ţărână. R. 
  
31 Şi eu trăiesc pentru Domnul, 
 seminţia mea îi va sluji. 
 Generaţiei viitoare i se va vorbi de Domnul, 
32 şi poporului care va veni 
 i se va face cunoscută dreptatea lui: 
 „Domnul a făcut aceasta!”. R. 
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ANUL AL II-LEA 

  
 LECTURA I   Fiul meu, Absalom, de ce n-am murit eu în locul 

tău? 
  
 Citire din cartea a doua a lui Samuel 18,9-10.14b.24-25a.30-32; 19,1-3 
 
 
 
9  În zilele acelea, 
  oamenii lui David  
 l-au văzut pe Absalom alergând călare pe un catâr.  
 Când catârul, în fuga lui, a trecut pe sub un stejar mare,  
 părul bogat al lui Absalom s-a încâlcit printre ramuri,  
 catârul s-a dus înainte, iar el a rămas suspendat între cer şi pământ.  
10 Cineva l-a văzut şi i-a spus lui Ioab:  
 „L-am văzut pe Absalom atârnând de creanga unui stejar”.  
14b Ioab a luat trei suliţe în mână şi le-a înfipt în inima lui Absalom.  
24 David şedea într-o încăpere la poarta cetăţii 
 Un străjer făcea de pază pe terasa porţii, de-a lungul zidului.  
 Pe când privea în depărtare, a zărit un om care venea în fugă singur.  
25a Străjerul a strigat, pentru a da de veste regelui, şi regele i-a spus: 
 „Dacă-i singur, înseamnă că ne aduce o veste bună”.  
30 Atunci regele i-a spus solului: „Stai şi aşteaptă acolo”.  
 El s-a dat la o parte şi a aşteptat. 
31 Atunci a venit un alt sol, un etiopian, care a spus:  
 „O veste bună pentru stăpânul şi regele meu!  
 Domnul ţi-a făcut astăzi dreptate  
 şi te-a eliberat de toţi cei care s-au ridicat împotriva ta”.  
32 Regele l-a întrebat: „Îi merge băiatului meu, Absalom?”. 
 Etiopianul i-a răspuns: „Cum îi merge lui, să le meargă duşmanilor tăi  
 şi tuturor acelora care s-au ridicat împotriva domnului meu, regele,  
 ca să-i facă rău”. 
19,1 Atunci regele s-a cutremurat de durere,  
 a urcat în camera care se afla deasupra porţii  
 şi a început să plângă;  
 pe când se urca, striga repetând:  
 „Fiul meu, Absalom, fiul meu, fiul meu Absalom,  
 de ce n-am murit eu în locul tău?  
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 Absalom, fiul meu, fiul meu!”. 
2 Atunci i s-a adus la cunoştinţă lui Ioab:  
 „Iată că regele plânge şi îl jeleşte pe Absalom”. 
3 În acea zi biruinţa s-a schimbat în doliu pentru tot poporul,  
 căci au auzit: „Regele îl plânge pe fiul său!”.  
 În acea zi poporul s-a întors pe ascuns în cetate,  
 aşa cum se întoarce pe ascuns o armată copleşită de ruşine,  
 pentru că a fugit în timpul luptei. 
  

Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 85,1-2.3-4.5-6 (R.: 1a) 
  
  R.:  Pleacă-ţi urechea, Doamne,  
    şi ascultă-mă. 
  
1 Pleacă-ţi, Doamne, urechea şi răspunde-mi, 
 mie, celui sărman şi nefericit. 
2 Păzeşte-mi sufletul pentru că îţi sunt credincios. 
 Mântuieşte pe slujitorul tău, care se încrede în tine. R. 
  
3 Tu eşti Dumnezeul meu, ai milă de mine; 
 Doamne, către tine strig ziua întreagă. 
4 Înveseleşte inima slujitorului tău! 
 Către tine, Doamne, îmi înalţ sufletul. R. 
  
5 Căci tu, Doamne, eşti bunătate şi îndurare, 
 pentru toţi care te cheamă. 
6 Ascultă-mi, Doamne, rugăciunea; 
 ia aminte la glasul plângerilor mele. R. 
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 ALELUIA Mt 8,17 
  (Aleluia) Isus a purtat durerile noastre,  
     a fost împovărat cu suferinţele noastre. (Aleluia) 
  
 EVANGHELIA  Copilă, îţi spun, scoală-te! 
  
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos  
 după sfântul Marcu  5,21-43 
 
 
 
21   În timpul acela, 
  Isus a trecut cu barca pe malul celălalt al Mării Galileii.  
22 Când a ajuns la ţărm a venit un şef de sinagogă, pe nume Iair. 
 Văzându-l pe Isus, a căzut la picioarele lui  
23 şi l-a rugat cu stăruinţă: „Fiica mea e pe moarte!  
 Vino, pune-ţi mâinile peste ea ca să se vindece şi să trăiască”.  
24 Isus a plecat împreună cu el  
 şi l-a urmat o mulţime atât de numeroasă, încât mai să-l strivească. 
25 În mulţime se afla o femeie,  
 care, de doisprezece ani suferea de hemoragie;  
26 ea suferise din cauza tratamentului prescris de mulţi medici,  
 îşi cheltuise toată averea, fără să simtă vreo îmbunătăţire,  
 dimpotrivă, starea ei se înrăutăţise tot mai mult.  
27 Această femeie deci, auzind ce se vorbea despre Isus,  
 a venit pe la spate, prin mulţime, şi s-a atins de haina lui,  
28 căci îşi zicea:  
 „Dacă mă voi atinge măcar de haina lui, voi fi vindecată”. 
29 Deodată, hemoragia s-a oprit şi a simţit în trupul ei că a fost  
 vindecată.  
30 În aceeaşi clipă, Isus a simţit că a ieşit o putere dintr-însul.  
 El s-a oprit în mulţime şi a întrebat: „Cine s-a atins de hainele  
 mele?”.  
31 Ucenicii i-au răspuns: „Vezi că te striveşte mulţimea şi tu întrebi: 
 «Cine m-a atins?»”.  
32 Însă el se uita în jur pentru a o vedea pe aceea care făcuse acest  
 lucru.  
33 Atunci femeia, tremurând de frică,  
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 conştientă de ceea ce i se întâmplase,  
 a venit, s-a aruncat la picioarele lui şi a spus tot adevărul.  
34 Dar Isus a spus: „Fiică, credinţa ta te-a vindecat.  
 Mergi în pace şi rămâi vindecată de boala ta!”. 
35 Pe când mai vorbea încă  
 au venit nişte oameni din casa şefului sinagogii şi au spus:  
 „Fiica ta a murit. De ce îl mai deranjezi pe Învăţător?”.  
36 Isus, care a auzit aceste cuvinte, a spus şefului sinagogii:  
 „Nu te teme, credinţă să ai!”.  
37 El nu a lăsat pe nimeni să-l însoţească,  
 în afară de Petru, de Iacob şi de Ioan, fratele lui Iacob.  
38 Ajunşi la casa şefului sinagogii,  
 Isus a văzut învălmăşeală şi lume care plângea şi bocea.  
39 El a intrat şi le-a spus:  
 „Pentru ce atâta zarvă şi plânset? Copila nu a murit, ci doarme”.  
40 Dar ei l-au luat în râs.  
 Atunci el a dat toată lumea afară,  
 a luat cu dânsul pe tatăl şi pe mama fetei  
 şi pe cei care îl însoţeau, a intrat în camera unde zăcea copila,  
41 a prins-o de mână şi i-a spus:  
 „Talita kum!”, ceea ce înseamnă: „Fetiţă, scoală-te!”.  
42 Numaidecât fata s-a sculat şi a început să meargă;  
 ea avea doisprezece ani.  
 Cei de faţă au rămas înmărmuriţi.  
43 Dar Isus le-a poruncit cu străşnicie să nu afle nimeni;  
 apoi le-a spus să dea fetei de mâncare. 
  

Cuvântul Domnului 
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MIERCURI 
  

ANUL I 
  
 LECTURA I   Pe cine îl iubeşte, Domnul îl pedepseşte. 
  
 Citire din Scrisoarea către Evrei  12,4-7.11-15 
 
 
4  Fraţilor,  
  în lupta voastră contra păcatului,  
 nu v-aţi împotrivit încă până la sânge;  
5 voi aţi uitat îndemnul care v-a fost adresat ca unor fii:  
 „Fiul meu, nu dispreţui lecţiile de disciplină pe care ţi le dă Domnul, 
 şi nu te descuraja când te mustră;  
6 căci pe cine îl iubeşte, Domnul îl pedepseşte,  
 şi îl bate cu varga pe fiul care îi este drag”.  
7 Ceea ce înduraţi este o lecţie.  
 Dumnezeu vă tratează ca pe nişte fii;  
 şi care este fiul căruia tatăl nu-i aplică pedepse?  
11 Fiecare pedeapsă, pentru moment, pare să nu aducă bucurie, ci  
 tristeţe;  
 mai târziu, cei care au trecut prin această şcoală  
 se bucură de rodul păcii şi al dreptăţii.  
12 De aceea stă scris: „Întăriţi mâinile ostenite şi genunchii slăbiţi 
13 şi faceţi drumuri drepte pentru picioarele voastre,  
 pentru ca astfel, cel care şchiopătează să nu-şi scrântească piciorul,  
 ci dimpotrivă, să fie vindecat.  
14 Căutaţi cu râvnă pacea cu toată lumea şi sfinţenia,  
 fără de care nimeni nu va vedea pe Domnul.  
15 Băgaţi de seamă, ca nimeni să nu piardă harul lui Dumnezeu;  
 nici o plantă să nu dea la voi roade amare, ceea ce ar da naştere la  
 tulburări  
 a căror otravă s-ar întinde la mulţi. 
  

Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 102,1-2.13-14.17-18a (R.: cf. 17) 
  
  R.:  Domnul ne iubeşte,  
    ca un tată pe copiii săi. 
  
1 Binecuvântează, suflete al meu, pe Domnul 
 şi toată fiinţa mea să laude numele lui cel sfânt! 
2 Binecuvântează, suflete al meu, pe Domnul 
 şi nu uita nicicând de darurile lui. R. 
  
13 Aşa cum un tată îşi iubeşte copiii, 
 tot aşa îi iubeşte Domnul pe cei care se tem de el. 
14 Căci el ştie din ce am fost făcuţi 
 şi nu uită că suntem ţărână. R. 
  
17 Dar mila Domnului rămâne fără încetare 
 peste cei care se tem de el; 
 şi dreptatea lui peste copiii copiilor lor, 
18a peste cei care păzesc legământul său. R. 
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ANUL AL II-LEA 

  
 LECTURA I   Eu am păcătuit numărând poporul;  
       însă această turmă ce a făcut? 
  
 Citire din cartea a doua a lui Samuel 24,2.9-17 
 
 
 
 2 În zilele acelea, 
  regele David i-a spus lui Ioab,  
 comandantul armatei, care era cu el:  
 „Parcurgeţi toate triburile lui Israel de la Dan până la Berşeba  
 şi faceţi recensământul poporului,  
 pentru ca să cunosc numărul locuitorilor”.  
9 Ioab a dat regelui rezultatul recensământului.  
 Israel număra opt sute de mii de bărbaţi buni de luptă,  
 capabili să mânuiască sabia,  
 iar Iuda număra cinci sute de mii.  
10 Însă, după ce a făcut recensământul,  
 pe David a început să-l mustre conştiinţa şi i-a spus Domnului:  
 „Ceea ce am făcut este un mare păcat;  
 Doamne, iartă slujitorului tău această vină  
 căci m-am purtat ca un om lipsit de minte”.  
11 A doua zi dimineaţă, când David s-a sculat,  
 i-a fost adresat cuvântul lui Dumnezeu lui Gad, vizionarul,  
 profet în serviciul lui David:  
12 „Mergi şi spune-i lui David.  
 Aşa vorbeşte Domnul:  
 Îţi propun trei pedepse, alege una din ele şi eu o voi aplica.  
13 Gad s-a dus la David şi i-a transmis acest mesaj:  
 „Ce vrei? Să fie foamete în ţară timp de trei ani?  
 Sau să fii urmărit de duşmanii tăi  
 şi să fugi din faţa lor timp de trei luni,  
 sau să bântuie ciuma în ţară timp de trei zile? 
 Gândeşte-te bine, ce răspuns să-i duc celui ce m-a trimis?”.  
14 David i-a spus profetului:  
 „Sunt în mare cumpănă!  
 Ei bine, prefer mai degrabă să cad în mâinile Domnului,  
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 căci mila lui este nemărginită, decât să cad în mâinile oamenilor”. 
 David a ales deci ciuma,  
15 iar Domnul a trimis ciuma în Israel  
 de a doua zi până la sfârşitul celor trei zile.  
 De la Dan până la Berşeba au murit şaptezeci de mii de oameni.  
16 Îngerul nimicitor şi-a întins mâna spre Ierusalim,  
 însă Domnul a renunţat la pedeapsă şi a spus îngerului:  
 „Destul; acum retrage-ţi mâna”.  
17 Căci David, văzându-l pe înger lovind poporul, îi spusese Domnului: 
 „Eu am păcătuit, eu sunt vinovatul; însă această turmă ce a făcut? 
 Întoarce-ţi mâna împotriva mea şi împotriva familiei mele”. 
  

Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 31,1-2.5.6.7 (R.: 1a) 
  
  R.:  Fericit este omul  
    căruia Domnul i-a iertat păcatul. 
  
1 Fericit este omul căruia i s-a iertat păcatul, 
 căruia i s-a acoperit fărădelegea! 
2 Fericit este omul, căruia Domnul nu-i ia în seamă nelegiuirea 
 şi în sufletul căruia nu este prefăcătorie. R. 
  
5 Eu ţi-am mărturisit păcatul meu, 
 nu ţi-am ascuns fărădelegea. 
 Am zis: „Voi mărturisi Domnului fărădelegile mele!”. 
 Şi tu mi-ai luat povara vinovăţiei mele. R. 
  
6 Astfel, orice om cucernic să ţi se roage  
 în vreme de restrişte; 
 şi atunci nici apele care se dezlănţuie  
 nu-l vor putea atinge. R. 
  
7 Tu eşti pentru mine un loc de scăpare,  
 tu mă scoţi din necaz, 
 tu faci să izbucnească în jurul meu 
 cântări de bucurie ale mântuirii. R. 
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 ALELUIA In 10,27 
  (Aleluia) Oile mele ascultă glasul meu, spune Domnul;  
     eu le cunosc pe ele şi ele mă urmează. (Aleluia) 
  
 EVANGHELIA  Un profet nu-i dispreţuit decât în locul natal. 
  
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos  
 după sfântul Marcu  6,1-6 
 
 
 
1  În timpul acela, 
  Isus a venit în patria sa şi ucenicii săi l-au însoţit.  
2 În sâmbăta următoare, a început să înveţe în sinagogă.  
 Mulţimea de oameni care îl asculta, cuprinsă de uimire, spunea:  
 „De unde îi vin lui toate acestea?  
 Ce-i cu înţelepciunea care i-a fost dată  
 şi cu aceste mari minuni care se fac prin mâinile lui?  
3 Nu este el tâmplarul, fiul Mariei,  
 vărul lui Iacob, al lui Iosif, al lui Iuda şi al lui Simon?  
 Şi verişoarele lui nu sunt aici printre noi?”.  
 Şi erau profund scandalizaţi din cauza lui. 
4 Isus le-a spus:  
 „Un profet nu-i dispreţuit decât în locul natal,  
 în familia lui şi în propria lui casă”. 
5 Şi nu a putut face acolo nici o minune;  
 a vindecat numai câţiva bolnavi, punându-şi mâinile peste ei.  
6 Era uimit de necredinţa lor.  
 De acolo a cutreierat satele dimprejur, învăţând. 
  

Cuvântul Domnului 
 



Joi 

JOI 
  

ANUL I 
  
 LECTURA I   V-aţi apropiat de Muntele Sionului  
       şi de cetatea Dumnezeului cel viu. 
  
 Citire din Scrisoarea către Evrei  12,18-19.21-24 
 
 
18  Fraţilor,  
  când v-aţi apropiat de Dumnezeu,  
 nu exista nimic material, ca la muntele Sinai:  
 nici focul care arde, nici nor, nici întuneric, nici vijelie, 
19 nici sunet de trompetă, nici acel glas înspăimântător,  
 pe care fiii lui Israel au cerut să nu-l mai audă.  
21 Priveliştea era atât de înfricoşătoare, încât Moise a spus:  
 „Sunt îngrozit şi mă cutremur”.  
22 Voi însă v-aţi apropiat de Muntele Sion  
 şi de cetatea Dumnezeului cel viu, de Ierusalimul ceresc,  
 de miile de îngeri în mare sărbătoare  
23 şi de comunitatea primilor născuţi ale căror nume sunt scrise în  
 ceruri; 
 v-aţi apropiat de Dumnezeu, judecătorul a toată omenirea,  
 de sufletele celor drepţi, ajunşi la desăvârşire.  
24 V-aţi apropiat de Isus, mijlocitorul noii alianţe  
 şi de sângele său vărsat pentru oameni,  
 mai grăitor decât acela al lui Abel. 
  

Cuvântul Domnului 



Joi 
 
 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 47,2-3a.3b-4.9.10-11 (R.: cf. 10) 
  
  R.:  Mare este Domnul,  
    nesfârşită este mila lui. 
  
2 Domnul este mare şi lăudat de toţi 
 în cetatea Dumnezeului nostru. 
3a Muntele sfânt, înalt şi frumos 
 este bucuria întregului pământ. R. 
  
3b Muntele Sionului, aşezat în partea de miazănoapte, 
 este cetatea marelui împărat. 
4 Dumnezeu este cunoscut în casele lui împărăteşti, 
 el s-a dovedit ca un turn bine întărit. R. 
  
9 Tot ce am auzit spunându-se, 
 am văzut în cetatea Domnului oştirilor, 
 în cetatea Dumnezeului nostru; 
 Dumnezeu o va întări pentru totdeauna. R. 
  
10 Ne amintim de bunătatea ta, Dumnezeule, 
 înăuntrul lăcaşului tău! 
11 Ca şi numele tău, Dumnezeule, 
 slava ta se întinde până la marginile pământului; 
 dreapta ta este plină de îndurare. R. 
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ANUL AL II-LEA 

  
 LECTURA I   Eu mă duc pe calea pe care merg toţi oamenii.  
       Fii curajos, Solomon, fii bărbat. 
  
 Citire din cartea întâi a Regilor 2,1-4.10-12 
 
 
1  Când zilele i se apropiau de sfârşit,  
  David i-a dat aceste îndemnuri fiului său, Solomon:  
2 „Eu mă duc pe calea pe care merg toţi oamenii.  
 Fii curajos; fii bărbat!  
3 Împlineşte-ţi datoria faţă de Domnul Dumnezeul tău,  
 mergi pe căile lui  
 şi păzeşte-i toate legile, poruncile, hotărârile şi dispoziţiile,  
 aşa cum sunt scrise în Legea lui Moise.  
 Astfel vei avea succes în tot ce vei face şi în tot ce vei întreprinde  
4 şi Domnul va împlini această promisiune pe care mi-a făcut-o:  
 „Dacă fiii tăi vor avea grijă să meargă pe calea lor  
 şi vor trăi în faţa mea cu sinceritate  
 izvorâtă din adâncul inimii şi al sufletului,  
 urmaşii tăi nu vor fi înlăturaţi niciodată de pe tronul lui Israel”. 
10 David a murit, s-a dus la strămoşii săi  
 şi a fost înmormântat în cetatea lui David. 
11 Domnia lui David peste Israel a durat patruzeci de ani:  
 şapte ani a domnit în Hebron şi treizeci şi trei la Ierusalim. 
12 Solomon a luat în stăpânire tronul lui David, tatăl său,  
 şi domnia lui s-a consolidat tot mai mult. 
  

Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL 1 Cr 29,10.11ab.11c-12a.12bcd (R.: 12b) 
  
  R.:  Doamne, Dumnezeul nostru,  
    tu eşti stăpân peste toate. 
  
10 Doamne, Dumnezeul lui Israel, Părintele nostru, 
 tu eşti binecuvântat din veac în veac. R. 
  
11ab A ta, Doamne, este slava, puterea, măreţia şi biruinţa, 
 ţie ţi se cuvine laudă. 
 Tot ce este în cer şi pe pământ îţi aparţine. R. 
  
11c A ta este, Doamne, împărăţia, tu stăpâneşti peste toate. 
12a Bogăţia şi cinstea vin de la tine. R. 
  
12bcd Tu eşti atotstăpânitor, 
 în mâna ta este puterea şi tăria, 
 tu poţi să faci pe oricine mare şi puternic. R. 
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 ALELUIA Mc 1,15 
  (Aleluia) Împărăţia lui Dumnezeu este aproape, spune Domnul; 
     întoarceţi-vă la Dumnezeu şi credeţi în evanghelie. (Aleluia) 
  
 EVANGHELIA  Prima trimitere a ucenicilor. 
  
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos  
 după sfântul Marcu  6,7-13 
 
 
 
7 În timpul acela, 
  Isus i-a chemat pe cei doisprezece  
 şi, pentru prima oară, i-a trimis doi câte doi:  
 el le-a dat putere asupra duhurilor rele 
8 şi le-a poruncit să nu ia nimic pentru drum, decât doar un baston.  
 Să nu aibă nici pâine, nici sac cu provizii, nici bani la cingătoare.  
9 Să fie încălţaţi numai cu sandale şi să nu îmbrace două tunici.  
10 Şi le-a mai spus: „Când intraţi într-o casă,  
 rămâneţi acolo până la plecarea voastră din acea localitate.  
11 Şi dacă într-o localitate nu vă vor primi şi nu vă vor asculta, 
 plecaţi mai departe scuturând praful de pe picioarele voastre  
 ca o mărturie împotriva lor.  
12 Cei doisprezece au plecat,  
 au predicat oamenilor că trebuie să se convertească,  
13 au scos mulţi diavoli,  
 au uns pe mulţi bolnavi cu untdelemn şi i-au vindecat. 
  

Cuvântul Domnului 
 



Vineri 

VINERI 
  

ANUL I 
  
 LECTURA I   Isus Cristos – cel de ieri şi cel de azi –  
       este acelaşi şi rămâne acelaşi pentru veşnicie. 
  
 Citire din Scrisoarea către Evrei  13,1-8 
 
 
1 Fraţilor,  
  fiţi statornici în dragostea faţă de aproapele;  
2 să nu uitaţi să fiţi ospitalieri,  
 căci astfel unii, fără să ştie, au oferit găzduire îngerilor.  
3 Amintiţi-vă de cei care sunt în închisoare ca şi când aţi fi împreună  
 cu ei,  

amintiţi-vă de cei maltrataţi, căci şi voi aveţi un trup.  
4 Căsătoria să fie respectată de toţi,  
 unirea conjugală să nu fie profanată,  
 căci cei desfrânaţi şi adulteri vor fi judecaţi de Dumnezeu.  
5 Viaţa voastră să nu fie stăpânită de pofta de bani.  
 Mulţumiţi-vă cu ceea ce aveţi, căci însuşi Dumnezeu a spus:  
 „Niciodată nu te voi neglija, niciodată nu te voi părăsi”.  
6 De aceea, putem spune cu toată încrederea: „Domnul este ajutorul  
 meu;  
 de nimic nu mă voi teme; ce-mi pot face oamenii?”.  
7 Amintiţi-vă de conducătorii voştri sufleteşti;  
 ei v-au vestit cuvântul lui Dumnezeu.  
 Meditaţi asupra realizărilor obţinute prin viaţa lor  
 şi imitaţi-le credinţa.  
8 Isus Cristos – cel de ieri şi cel de azi – este acelaşi  
 şi rămâne acelaşi pentru veşnicie. 
  

Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 26,1.3.5.8b-9 (R.: 1a) 
  
  R.:  Domnul este lumina  
    şi mântuirea mea. 
  
1 Domnul este lumina şi mântuirea mea,  
 de cine mă voi teme? 
 Domnul este apărătorul vieţii mele, 
 de cine mă voi înfricoşa? R. 
  
3 Chiar dacă ar sta o armată împotriva mea, 
 inima mea tot nu s-ar teme; 
 chiar dacă s-ar dezlănţui un război împotriva mea, 
 şi atunci mi-aş păstra încrederea. R. 
  
5 El mă va adăposti în casa lui în ziua necazului, 
 mă va ascunde înăuntrul cortului său, 
 mă va înălţa pe o stâncă. R. 
  
8b Doamne, eu caut faţa ta. 
9 Nu-ţi întoarce faţa de la mine, nu îndepărta cu mânie pe slujitorul  
 tău; 
 tu eşti ajutorul meu, nu mă respinge! 
 Dumnezeule, mântuitorul meu, nu mă părăsi! R. 
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ANUL AL II-LEA 

  
 LECTURA I   David a cântat din toată inima psalmi Domnului  
       şi l-a iubit pe Dumnezeu. 
  
 Citire din cartea lui Ben Sirah 47,2-12 
 
 
2  Precum grăsimea este separată de carne,  
  tot aşa, David a fost pus la o parte dintre fiii lui Israel. 
3 El s-a jucat cu leii, cum s-ar fi jucat cu iezii,  
 şi cu urşii, cum s-ar fi jucat cu mieii.  
4 În tinereţea sa, el l-a ucis pe uriaş şi a îndepărtat ocara poporului  
 său,  
 atunci când a aruncat piatra cu praştia  
 şi a doborât aroganţa lui Goliat.  
5 El l-a invocat pe Domnul Preaînalt  
 care a pus în mâinile lui vigoarea,  
 pentru a-l doborî pe puternicul luptător  
 şi pentru a restabili forţele poporului său,  
6 de aceea i-au acordat cinstea de a fi ucis zece mii de oameni:  
 l-au sărbătorit, binecuvântându-l pe Domnul,  
 atunci când i-au dat glorioasa coroană regală. 
7 El a distrus pe duşmani de jur împrejurul ţării,  
 i-a nimicit pe filisteni, vrăjmaşii săi,  
 le-a distrus forţa, încât nu s-au mai ridicat nici până azi. 
8 În tot ce a făcut, a înălţat cântări de laudă  
 către Dumnezeu cel Preaînalt, proslăvindu-i măreţia.  
9 Din toată inima el a cântat psalmi şi l-a iubit pe Creatorul său. 
10 În faţa altarului el a pus cântăreţi  
 şi glasurile lor făceau cântările mai duioase.  
 El a dat strălucire sărbătorilor.  
11 A fixat şi a înfrumuseţat zilele de sărbătoare din timpul anului,  
 pentru ca numele Domnului să fie preamărit  
 şi cântările să răsune de dimineaţă în sfântul lăcaş. 
12 Domnul i-a iertat păcatele lui David  
 şi i-a consolidat puterea pentru totdeauna,  
 l-a făcut temelia alianţei sale cu regii,  
 i-a înălţat tronul de glorie peste Israel. 
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Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 17,31.47 şi 50.51 (R.: cf. 47b) 
  
  R.:  Binecuvântat să fie Dumnezeu  
    mântuitorul meu. 
  
31 Căile lui Dumnezeu sunt desăvârşite. 
 Cuvântul Domnului este încercat: 
 el este un scut pentru toţi cei care aleargă la el. R. 
  
47 Domnul este viu. Binecuvântată să fie stânca mea. 
 Preamărit să fie Dumnezeu, mântuitorul meu. 
50 De aceea, Doamne, te voi preamări înaintea popoarelor, 
 voi lăuda numele tău. R. 
  
51 El dă mari izbânzi împăratului său, 
 arată îndurarea faţă de unsul său, David, 
 şi faţă de urmaşii lui pe vecie. R. 
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 ALELUIA cf. Lc 8,15 
  (Aleluia) Fericiţi sunt cei care păstrează cuvântul lui Dumnezeu 
     într-o inimă curată şi generoasă,  
     şi aduc roade bogate prin răbdare. (Aleluia) 
  
 EVANGHELIA  Ioan, căruia am pus să i se taie capul, iată-l înviat 

din morţi. 
  
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos  
 după sfântul Marcu  6,14-29 
 
 
 
14  În timpul acela, 
  regele Irod a auzit vorbindu-se despre Isus,  
 căci numele lui devenise foarte cunoscut.  
 Se spunea: „Ioan Botezătorul a înviat din morţi;  
 iată pentru ce are puterea de a face minuni”.  
15 Unii spuneau: „Este profetul Ilie”.  
 Alţii spuneau: „Este un profet, ca cei de odinioară”.  
16 Irod auzea aceste zvonuri şi spunea:  
 „Ioan, căruia am pus să i se taie capul, iată-l înviat din morţi”.  
17 Aceasta, pentru că regele Irod îl arestase pe Ioan  
 şi-l aruncase în închisoare din pricina Irodiadei, soţia fratelui său  
 Filip, 
 pe care o luase în căsătorie.  
18 Căci Ioan îi spusese lui Irod:  
 „N-ai dreptul s-o iei în căsătorie pe soţia fratelui tău”.  
19 De aceea, Irodiada îi purta duşmănie şi ar fi voit să-l ucidă,  
 dar nu putea,  
20 pentru că Irod se temea de Ioan;  
 îl ştia om drept şi sfânt şi-l ocrotea.  
 De câte ori îl auzea, stătea descumpănit, neştiind ce să facă.  
 Cu toate acestea îl asculta cu plăcere.  
21 Dar s-a ivit un prilej bun pentru Irodiada,  
 când cu ocazia aniversării Irod a dat un ospăţ,  
 la care i-a invitat şi pe dregătorii de la curtea sa  
 şi pe comandanţii armatei, împreună cu căpeteniile din Galileea.  
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22 Fiica Irodiadei a intrat la ospăţ,  
 a dansat şi a plăcut lui Irod şi oaspeţilor săi aşa de mult,  
 încât regele i-a spus fetei: „Cere-mi orice vrei şi-ţi voi da!”.  
23 Şi a adăugat cu jurământ: „Orice îmi vei cere îţi voi da,  
 chiar şi jumătate din regatul meu”.  
24 Fata a ieşit afară la mama sa şi a întrebat-o: „Ce să cer?”.  
 Irodiada i-a răspuns: „Capul lui Ioan Botezătorul!”.  
25 Copila a intrat în grabă la rege şi i-a spus:  
 „Vreau să-mi dai îndată pe tipsie capul lui Ioan Botezătorul”.  
26 Atunci regele s-a întristat, dar n-a voit s-o refuze,  
 din pricina jurământului făcut în faţa oaspeţilor.  
27 De aceea, a trimis imediat un soldat  
 cu porunca de a-i aduce capul lui Ioan.  
 Soldatul s-a dus la închisoare şi i-a tăiat capul lui Ioan.  
28 Apoi a adus capul pe o tipsie, l-a dat fetei, iar fata l-a dat mamei sale.  
29 Ucenicii lui Ioan, când au auzit aceasta,  
 au venit, i-au luat trupul şi l-au pus într-un mormânt. 
  

Cuvântul Domnului 
 



Sâmbătă 

SÂMBĂTĂ 
  

ANUL I 
  
 LECTURA I   Dumnezeul păcii care l-a înviat din morţi pe Isus,  
       păstorul prin excelenţă, să vă întărească cu tot ce  
       este bun. 
  
 Citire din Scrisoarea către Evrei  13,15-17.20-21 
 
 
15  Fraţilor,  
  în orice împrejurare  
 să-i oferim lui Dumnezeu, prin Isus, o jertfă de laudă,  
 adică un act de credinţă, care iese de pe buzele noastre,  
 în cinstea numelui său.  
16 Nu uitaţi că trebuie să fiţi darnici,  
 să împărţiţi cu alţii bunurile voastre,  
 căci astfel de jertfe îi plac Domnului.  
17 Fiţi încrezători faţă de cei care vă conduc şi ascultaţi de ei,  
 căci ei sunt puşi pentru a veghea asupra sufletelor voastre  
 şi vor fi traşi la răspundere;  
 astfel, ei îşi vor îndeplini misiunea cu bucurie, fără a avea de ce se  
 plânge,  
 ceea ce nu va fi decât spre folosul vostru.  
20 Dumnezeul păcii care l-a înviat din morţi pe Domnul nostru Isus, 
 Păstorul cel mare al oilor în sângele Alianţei veşnice,  
 acest Dumnezeu  
21 să vă întărească cu tot ce este bun, ca să împliniţi voinţa lui;  
 el să realizeze în voi ceea ce este plăcut în ochii lui,  
 prin Isus Cristos, căruia să-i fie slavă în vecii vecilor. Amin. 
  

Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 22,1-3a.3b-4.5.6 (R.: 1) 
  
  R.:  Domnul este păstorul meu,  
    nu voi duce lipsă de nimic. 
  
1 Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic! 
2 El mă conduce la păşuni verzi 
 şi mă îndreaptă spre ape liniştite, 
3a îmi întăreşte sufletul. R. 
  
3b Mă călăuzeşte pe cărări drepte pentru cinstea numelui său. 
4 Chiar dacă ar fi să umblu prin valea întunecată a morţii, 
 nu mă tem de nici un rău, căci tu eşti cu mine, 
 toiagul şi nuiaua ta mă apără. R. 
  
5 Tu îmi întinzi masă în faţa duşmanilor mei, 
 îmi ungi capul cu untdelemn 
 şi paharul meu mă umple de bucurie. R. 
  
6 Fericirea şi îndurarea mă vor însoţi 
 în toate zilele vieţii mele 
 şi voi locui în casa Domnului 
 până la sfârşitul zilelor mele. R. 
  
 



Sâmbătă 
ANUL AL II-LEA 

  
 LECTURA I   Dă-i slujitorului tău o inimă înţelegătoare,  
       ca să ştie să conducă poporul tău. 
  
 Citire din cartea întâi a Regilor 3,4-13 
 
 
 
4  În zilele acelea, 
  regele Solomon s-a dus la Gabaon,  
 care era pe atunci cel mai mare sanctuar,  
 pentru a oferi acolo o jertfă;  
 pe acel altar a oferit o mie de animale ca arderi de tot.  
5 În acel loc, în timpul nopţii, Domnul i-a apărut în vis şi i-a spus: 
 „Cere-mi ce vrei şi eu îţi voi da”.  
6 Solomon i-a răspuns:  
 „Tu ai arătat multă dragoste slujitorului tău David, tatăl meu,  
 care a trăit în faţa ta, fiind fidel, drept şi cu inima sinceră faţă de tine. 
 Tu i-ai păstrat această mare dragoste  
 şi i-ai dat un fiu care şade acum pe tronul său.  
7 Aşadar, Doamne, Dumnezeul meu,  
 tu m-ai pus rege în locul lui David, tatăl meu.  
 Însă eu sunt foarte tânăr, nu ştiu să mă comport ca un rege.  
8 Şi iată-mă în fruntea poporului, pe care tu l-ai ales;  
 este un popor numeros,  
 atât de numeros, încât nu poate fi numărat şi nici apreciat.  
9 Dă-i slujitorului tău o inimă înţeleaptă,  
 ca să ştie să conducă poporul tău, să deosebească binele de rău.  
 Altfel, cum aş putea conduce poporul tău,  
 care este atât de puternic?”.  
10 Domnului i-a plăcut cererea lui Solomon  
11 şi i-a spus: „Deoarece tu ai dorit înţelepciune,  
 şi n-ai cerut nici viaţă lungă,  
 nici bogăţie, nici moartea duşmanilor tăi, 
 ci ai cerut pricepere, ca să dai hotărâri drepte,  
12 iată, eu voi face după cuvântul tău:  
 îţi dau inimă înţeleaptă şi pricepută;  
13 nimeni n-a fost ca tine înaintea ta  



Sâmbătă 
 şi nici după tine nu se va ridica unul asemenea ţie”. 
  

Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 118,9-10.11-12.13-14 (R.: 12b) 
  
  R.:  Învaţă-mă, Doamne,  
    legile tale. 
  
9 Cel tânăr va merge pe drumul său fără să greşească, 
 dacă se va călăuzi după cuvântul tău. 
10 Te caut din toată inima; 
 nu permite să mă abat de la poruncile tale. R.  
  
11 Am pus la inimă cuvântul tău 
 ca să nu păcătuiesc împotriva ta. 
12 Binecuvântat eşti, Doamne, 
 învaţă-mă Legile tale. R. 
  
13 Vestesc cu buzele mele 
 toate hotărârile tale. 
14 Când urmez învăţăturile tale, 
 mă bucur ca de toate bogăţiile. R. 
  



Sâmbătă 
 
 ALELUIA In 10,27 
  (Aleluia) Oile mele ascultă glasul meu, spune Domnul;  
     eu le cunosc pe ele şi ele mă urmează. (Aleluia) 
  
 EVANGHELIA  Erau ca nişte oi fără păstor. 
  
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos  
 după sfântul Marcu  6,30-34 
 
 
 
30  În timpul acela, 
  întorşi din prima lor misiune,  
 apostolii s-au adunat în jurul lui Isus  
 şi i-au povestit tot ce au făcut şi au învăţat.  
31 El le-a spus:  
 „Veniţi într-un loc retras, ca să fim singuri şi odihniţi-vă puţin”.  
 Căci era aşa de multă lume care venea şi pleca  
 încât ei nu aveau timp nici să mănânce.  
32 Au plecat deci cu barca într-un loc retras ca să fie singuri.  
33 Lumea i-a văzut îndepărtându-se şi mulţi i-au recunoscut.  
 Atunci din toate cetăţile au alergat pe jos într-acolo  
 şi au ajuns înaintea lor.  
34 Coborându-se din barcă, Isus a văzut o mulţime numeroasă  
 şi a fost cuprins de mare milă faţă de ei,  
 pentru că erau ca nişte oi fără păstor.  
 Atunci a început să-i înveţe îndelung. 
  

Cuvântul Domnului 
 



Duminică - Anul A 

SĂPTĂMÂNA A V-A 
  

DUMINICĂ 
  

ANUL A 
  
 LECTURA I   Lumina ta va răsări ca zorile. 
  
 Citire din cartea profetului Isaia  58,7-10 
 
 
7 Aşa vorbeşte Domnul:  
  Împarte-ţi pâinea cu cel flămând  
 şi adu în casa ta pe nenorociţii fără adăpost;  
 pe cel gol îmbracă-l şi nu întoarce spatele semenului tău.  
8 Atunci lumina ta va răsări ca zorile şi-ţi vei grăbi vindecarea; 
 dreptatea ta îţi va merge înainte şi slava Domnului te va însoţi.  
9 Atunci tu vei chema pe Domnul şi el îţi va răspunde,  
 îl vei striga şi el îţi va zice: „Iată-mă!”.  
 Dacă vei îndepărta din mijlocul tău asuprirea,  
 gestul de ameninţare şi cuvintele de ocară,  
10 dacă vei da de mâncare celui flămând  
 şi vei aduce mângâiere celui amărât,  
 atunci lumina ta va răsări în întuneric  
 şi întunericul tău va fi ca ziua în amiaza mare. 
  

Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 111,4-5.6-7.8a şi 9 (R.: cf. 4) 
  
  R.:  Cel drept va străluci  
    ca o lumină.  
   sau  
    Aleluia. 
  
4 Omul care se teme de Domnul 
 răsare ca o lumină în întuneric pentru cei drepţi, 
 el este blând, îndurător şi drept. 
5 Fericit este omul care are milă şi ajută cu bucurie, 
 el îşi rânduieşte bunurile cu dreptate. R. 
  
6 El nu se clatină niciodată 
 şi dreptatea lui va fi amintită veşnic. 
7 El nu se teme de vorbele rele, 
 inima lui e tare şi se încrede în Domnul. R. 
  
8a Inima lui este în siguranţă, nu are nici o teamă. 
9 El este darnic faţă de cei săraci, 
 dărnicia lui nu cunoaşte margini, 
 iar puterea lui se înalţă în slavă. R. 
  



Duminică - Anul A 
 
 LECTURA A II-A  V-am vestit pe Isus Cristos cel răstignit. 
  
 Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Paul  
 către Corinteni 2,1-5 
 
 
1  Fraţilor,  
  când am venit la voi, ca să vă vestesc taina lui Dumnezeu,  
 nu am venit ca unul iscusit în arta cuvântului sau a înţelepciunii.  
2 Eu n-am voit să cunosc printre voi altceva decât pe Isus Cristos,  
 şi pe acesta răstignit.  
3 Am venit în mijlocul vostru întru slăbiciune şi frică,  
 ba chiar de-a dreptul tremurând.  
4 Limbajul meu şi propovăduirea evangheliei  
 nu aveau nimic comun  
 cu vorbele meşteşugite ale artei de a convinge; 
 dar ele se bazau pe Duhul Sfânt şi pe puterea lui,  
5 pentru ca temeiul credinţei voastre  
 să nu fie înţelepciunea oamenilor, 
 ci puterea lui Dumnezeu. 
  

Cuvântul Domnului 
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 ALELUIA In 8,12 
  (Aleluia) Eu sunt lumina lumii, spune Domnul;  
     cine mă urmează va avea lumina vieţii. (Aleluia) 
  
 EVANGHELIA  Voi sunteţi lumina lumii. 
  
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos  
 după sfântul Matei 5,13-16 
 
 
 
  În timpul acela,  
  Isus a spus ucenicilor săi: 
13 „Voi sunteţi sarea pământului.  
 Dacă sarea îşi pierde gustul, cu ce se va săra?  
 Nu mai este bună de nimic;  
 va fi aruncată afară şi oamenii o vor călca în picioare.  
14 Voi sunteţi lumina lumii.  
 Nu se poate ascunde o cetate aşezată pe un munte.  
15 Nici nu pune cineva sub obroc o candelă aprinsă,  
 ci o pune în sfeşnic pentru ca să lumineze tuturor celor din casă.  
16 Tot aşa să strălucească lumina voastră înaintea oamenilor,  
 ca să vadă faptele voastre bune  
 şi să-l preamărească pe Tatăl vostru din ceruri”. 
  

Cuvântul Domnului 
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ANUL B 

  
 LECTURA I   Sunt chinuit de coşmaruri  
       de seara până la revărsatul zorilor. 
  
 Citire din cartea lui Iob 7,1-4.6-7 
 
 
1  Iob a luat cuvântul şi a spus:  
  „O luptă este viaţa omului pe pământ,  
 zilele lui sunt ca ale unui om tocmit cu ziua. 
2 Ca un sclav care doreşte puţină umbră,  
 ca un muncitor cu ziua care îşi aşteaptă plata,  
3 aşa şi eu, de luni de zile mă hrănesc numai cu dezamăgiri  
 şi am parte numai de nopţi de suferinţă. 
4 De-abia mă culc şi-mi zic: „Când mă voi putea scula?”.  
 Sunt chinuit de coşmaruri de seara până la revărsatul zorilor. 
6 Zilele mele aleargă mai repede decât suveica ţesătorului,  
 s-au sfârşit fără nici o speranţă. 
7 Aminteşte-ţi, Doamne, că viaţa mea nu-i decât o suflare.  
 Ochii mei nu vor mai vedea fericirea”. 
  

Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 146,1-2.3-4.5-6 (R.: cf. 3a) 
  
  R.:  Domnul este mângâiere  
    în orice suferinţă. 
  
1 Lăudaţi pe Domnul 
 căci este bine să-l lăudăm pe Dumnezeul nostru; 
 plăcut lucru este să-i cântăm lui. 
2 Domnul reclădeşte Ierusalimul, 
 strânge pe surghiuniţii lui Israel. R. 
  
3 El vindecă pe cei cu inima zdrobită 
 şi leagă rănile lor. 
4 El cunoaşte numărul stelelor 
 şi le dă nume la toate. R. 
  
5 Mare este Domnul şi puternic prin tăria lui, 
 înţelepciunea lui nu are margini. 
6 Domnul sprijină pe cei sărmani 
 şi doboară pe cei păcătoşi la pământ. R. 
  



Duminică - Anul B 
 
 LECTURA A II-A  Vai mie, dacă nu vestesc evanghelia. 
  
 Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Paul 
 către Corinteni 9,16-19.22-23 
 
 
16 Fraţilor,  
  dacă vestesc evanghelia,  
 acest lucru nu este pentru mine un motiv de laudă;  
 este o obligaţie care mi s-a impus.  
 Vai mie dacă nu vestesc evanghelia!  
17 Desigur, dacă acest lucru l-aş face din proprie iniţiativă  
 aş primi răsplată de la Domnul.  
 Dar nu este o iniţiativă a mea, proprie,  
 ci mă achit de o obligaţie pe care mi-a încredinţat-o Domnul. 
18 Atunci care este răsplata mea?  
 Aceea de a vesti evanghelia fără vreun profit material  
 şi fără a mă folosi  
 de drepturile pe care mi le dă predicarea evangheliei.  
19 Astfel, rămânând liber faţă de toţi,  
 m-am făcut sluga tuturor, ca să pot câştiga pe cât mai mulţi.  
22 M-am făcut slab cu cei slabi,  
 pentru ca să-i câştig pe cei slabi.  
 M-am făcut totul pentru toţi,  
 ca să mântuiesc cu orice preţ măcar pe unii.  
23 Toate acestea le fac pentru evanghelie,  
 ca să am parte şi eu de mântuire. 
  

Cuvântul Domnului 
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 ALELUIA Mt 8,17 
  (Aleluia) Isus a purtat durerile noastre,  
     a fost împovărat cu suferinţele noastre. (Aleluia) 
  
 EVANGHELIA  El a vindecat tot felul de bolnavi. 
  
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos  
 după sfântul Marcu  1,29-39 
 
 
 
29  În timpul acela, 
  ieşind Isus din sinagogă, a intrat în casa lui Simon şi Andrei 
 împreună cu Iacob şi Ioan.  
30 Soacra lui Simon zăcea în pat, cuprinsă de febră.  
 Îndată ce a ajuns, i-au vorbit despre bolnavă.  
31 Isus s-a apropiat de ea, a prins-o de mână şi a ridicat-o;  
 numaidecât a lăsat-o febra şi ea a început să-i servească.  
32 Seara, după asfinţitul soarelui,  
 au adus la el pe toţi bolnavii şi pe cei stăpâniţi de duhuri rele.  
33 Toată cetatea s-a adunat în faţa porţii.  
34 El a vindecat tot felul de bolnavi şi a alungat mulţi diavoli.  
 Pe diavoli îi oprea să vorbească, pentru că ştiau cine este el.  
35 Dimineaţa următoare, pe când era încă întuneric,  
 Isus s-a sculat şi s-a dus într-un loc retras, ca să se roage.  
36 Simon şi ceilalţi care erau cu el s-au dus să-l caute.  
37 Când l-au găsit, i-au spus: „Toţi te caută”.  
38 El le-a răspuns: „Să plecăm în altă parte prin satele vecine:  
 vreau să predic şi acolo, căci pentru aceasta am venit”.  
39 A cutreierat deci toată Galileea,  
 predicând prin sinagogile lor şi alungându-i pe diavoli. 
  

Cuvântul Domnului 
 



Duminică - Anul C 
ANUL C 

  
 LECTURA I   Iată-mă, trimite-mă pe mine! 
  
 Citire din cartea profetului Isaia  6,1-8 
 
 
 
1  În anul morţii regelui Osia,  
  l-am văzut pe Domnul stând pe un tron înalt şi măreţ;  
 poalele mantiei lui umpleau templul.  
2 Înaintea lui stăteau serafimi, fiecare având câte şase aripi:  
 cu două îşi acopereau feţele, cu două picioarele, iar cu două zburau.  
3 Ei strigau unul către altul, spunând:  
 „Sfânt, Sfânt, Sfânt e Domnul oştirilor,  
 tot pământul e plin de mărirea lui!”.  
4 Când Domnul vorbea, uşorii uşilor au început să se zguduie,  
 iar templul s-a umplut de fum. 
5 Atunci am spus: „Vai mie, căci sunt pierdut!  
 Sunt un om cu buze necurate  
 şi locuiesc în mijlocul unui popor cu buze pângărite.  
 Şi ochii mei l-au văzut pe regele, pe stăpânul universului!”. 
6 Atunci a zburat spre mine unul dintre serafimi,  
 purtând în mână un cărbune aprins,  
 pe care îl luase cu cleştele de pe altar.  
7 El mi-a atins gura cu cărbunele şi mi-a zis:  
 „Iată, ţi-am atins buzele,  
 de aceea ţi s-au şters toate păcatele şi fărădelegea ţi-a fost iertată”.  
8 După aceea am auzit glasul Domnului care zicea:  
 „Pe cine îl voi trimite? Cine va merge pentru noi?”. 
 Şi am răspuns: „Iată-mă, trimite-mă pe mine!”. 
  

Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 137,1-2a.2bc-3.4-5.7c-8 (R.: 1c) 
  
  R.:  Îţi voi cânta, Doamne,  
    înaintea îngerilor tăi! 
  
1 Te laud, Doamne, din toată inima, 
 pentru că ai ascultat cuvintele mele. 
2a Îţi cânt înaintea îngerilor, 
 mă prostern spre templul tău cel sfânt. R. 
  
2bc Laud numele tău pentru bunătatea şi fidelitatea ta, 
 căci ţi s-a mărit faima prin împlinirea făgăduinţelor tale. 
3 În ziua în care te-am chemat m-ai ascultat, 
 m-ai îmbărbătat şi mi-ai întărit sufletul. R. 
  
4 Toţi împăraţii pământului te vor lăuda, Doamne, 
 când vor auzi cuvintele tale. 
5 Ei vor cânta pe căile Domnului, 
 căci mare este mărirea lui. R. 
  
7c Dreapta ta mă mântuieşte. 
8 Domnul va duce la bun sfârşit ceea ce a început în mine. 
 Doamne, bunătatea ta este veşnică. 
 Nu părăsi, Doamne, lucrarea mâinilor tale. R. 
  



Duminică - Anul C 
 
 LECTURA A II-A  Acesta este mesajul nostru; el a devenit credinţa 

voastră. 
  
 Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Paul  
 către Corinteni 15,1-11 
 
 
1  Fraţilor,  
  vă reamintesc evanghelia pe care v-am propovăduit-o,  
 pe care voi aţi primit-o şi în care rămâneţi neclintiţi.  
2 Prin ea veţi fi mântuiţi, dacă o veţi păstra aşa cum aţi primit-o.  
 Altfel degeaba aţi crezut.  
3 Înainte de toate v-am transmis ceea ce am primit eu însumi, şi  
 anume: 
 Cristos a murit pentru păcatele noastre, potrivit Scripturilor,  
4 şi a fost îngropat; a înviat a treia zi după cum spun Scripturile  
5 şi i-a apărut lui Petru, apoi celor doisprezece.  
6 După aceea s-a arătat la peste cinci sute de fraţi deodată,  
 dintre care cei mai mulţi sunt în viaţă, iar unii au murit.  
7 După aceasta i s-a arătat lui Iacob, apoi tuturor apostolilor.  
8 În cele din urmă, ca unuia născut înainte de vreme, mi-a apărut şi  
 mie.  
9 Eu sunt cel mai mic dintre apostoli.  
 Eu nici nu sunt vrednic să mă numesc apostol,  
 deoarece am persecutat Biserica lui Dumnezeu.  
10 Însă ceea ce sunt, sunt prin harul lui Dumnezeu,  
 şi harul cu care el m-a copleşit, n-a rămas fără rod,  
 căci am trudit mai mult decât toţi ceilalţi:  
 ca să spun adevărul, nu eu,  
 ci harul lui Dumnezeu a lucrat împreună cu mine. 
11 Aşadar, fie că e vorba de mine, fie că e vorba de ceilalţi,  
 acesta este mesajul nostru; el a devenit credinţa voastră. 
  

Cuvântul Domnului 
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sau forma scurtă: 
  
 Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Paul  
 către Corinteni 15,3-8.11 
 
 
3     Fraţilor, 
  înainte de toate v-am transmis  
 ceea ce am primit eu însumi, şi anume: 
 Cristos a murit pentru păcatele noastre, potrivit Scripturilor,  
4 şi a fost îngropat; a înviat a treia zi după cum spun Scripturile  
5 şi i-a apărut lui Petru, apoi celor doisprezece.  
6 După aceea s-a arătat la peste cinci sute de fraţi deodată,  
 dintre care cei mai mulţi sunt în viaţă, iar unii au murit.  
7 După aceasta i s-a arătat lui Iacob, apoi tuturor apostolilor.  
8 În cele din urmă, ca unuia născut înainte de vreme, mi-a apărut şi  
 mie.  
11 Aşadar, fie că e vorba de mine, fie că e vorba de ceilalţi,  
 acesta este mesajul nostru; el a devenit credinţa voastră. 
  

Cuvântul Domnului 
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 ALELUIA Mt 4,19 
  (Aleluia) Veniţi după mine, spune Domnul,  
     şi vă voi face pescari de oameni. (Aleluia) 
  
 EVANGHELIA  Lăsând toate, l-au urmat pe Isus. 
  
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos  
 după sfântul Luca 5,1-11 
 
 
 
 1 În timpul acela, 
  Isus se afla pe malul lacului Genezaret;  
 lumea se îmbulzea în jurul lui,  
 pentru a asculta cuvântul lui Dumnezeu.  
2 Isus a văzut două bărci trase la malul lacului;  
 pescarii coborâseră din ele şi-şi spălau mrejele.  
3 Isus s-a urcat într-una din bărci, care era a lui Simon  
 şi l-a rugat să o îndepărteze puţin de ţărm.  
 S-a aşezat şi din barcă a început să înveţe mulţimile.  
4 Când a terminat de vorbit, i-a zis lui Simon:  
 „Înaintează în larg şi aruncaţi-vă mrejele pentru pescuit”.  
5 Simon i-a răspuns:  
 „Învăţătorule, toată noaptea ne-am trudit şi nu am prins nimic;  
 dar dacă porunceşti tu, voi arunca din nou mrejele”.  
6 Aşa au făcut şi au prins o mulţime mare de peşti,  
 încât li se rupeau mrejele.  
7 Atunci au făcut semn tovarăşilor lor din cealaltă barcă  
 să vină şi să-i ajute.  
 Aceştia au venit şi au umplut amândouă bărcile până într-atât  
 încât erau să se scufunde.  
8 Văzând aceasta, Simon Petru a căzut la picioarele lui Isus şi i-a zis: 
 „Îndepărtează-te de la mine, Doamne, căci sunt un om păcătos!”.  
9 Căci groaza şi uimirea i-a cuprins pe el şi pe însoţitorii săi  
 în faţa mulţimii de peşti pe care îi prinseseră;  
10 la fel şi pe Iacob şi pe Ioan, fiii lui Zebedeu, tovarăşii lui Petru.  
 Isus i-a spus lui Simon:  
 „Nu te teme; de acum înainte vei fi pescar de oameni!”.  



Duminică - Anul C 
11 Atunci au adus bărcile la mal şi, lăsând toate, l-au urmat pe Isus. 
  

Cuvântul Domnului 
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LUNI 
  

ANUL I 
  
 LECTURA I   Dumnezeu a zis şi s-a făcut întocmai. 
  
 Citire din cartea Genezei 1,1-19 
 
 
1  La început Dumnezeu a creat cerul şi pământul.  
2  Pământul era pustiu şi gol.  
 Deasupra abisului era întuneric  
 şi Duhul lui Dumnezeu plutea deasupra apelor.  
3 Dumnezeu a zis: „Să fie lumină!”.  
 Şi s-a făcut lumină.  
4 Dumnezeu a văzut că lumina era bună  
 şi Dumnezeu a despărţit lumina de întuneric.  
5 Dumnezeu a numit lumina „zi”,  
 iar întunericul l-a numit „noapte”.  
 A fost o seară, apoi a fost o dimineaţă: aceasta a fost ziua întâi.  
6 Dumnezeu a zis: „Să fie o boltă între ape, care să despartă apele de  
 ape”.  
7 Dumnezeu a făcut bolta  
 şi a despărţit apele care sunt sub boltă de cele care sunt deasupra bolţii.  
 Şi aşa a fost.  
8 Dumnezeu a numit bolta „cer”.  
 A fost o seară, apoi a fost o dimineaţă: aceasta a fost ziua a doua.  
9 Dumnezeu a zis:  
 „Să se strângă la un loc apele care sunt sub cer şi să se arate uscatul”.  
 Şi aşa a fost.  
10 Dumnezeu a numit uscatul „pământ”, iar apele adunate le-a numit  
 „mare”.  
 Dumnezeu a văzut că lucrul acesta este bun.  
11 Apoi Dumnezeu a zis:  
 „Pământul să producă verdeaţă, ierburi purtând sămânţă  
 şi pomi roditori care să facă după soiul lor, fructe,  
 purtând în ele sămânţa lor”.  
 Şi aşa a fost.  
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12 Pământul a produs verdeaţă, ierburi purtând sămânţă după soiul lor,  
 şi pomi roditori care fac, după soiul lor, fructe,  
 purtând în ele sămânţa lor.  
 Dumnezeu a văzut că lucrul acesta este bun.  
13 A fost o seară, apoi o dimineaţă. Aceasta a fost ziua a treia.  
14 Dumnezeu a zis:  
 „Să fie nişte luminători pe întinderea cerului,  
 ca să despartă ziua de noapte;  
 ei să fie nişte semne, care să arate sărbătorile, zilele şi anii,  
15 şi să strălucească pe întinderea cerului şi să lumineze pământul”.  
 Şi aşa a fost.  
16 Dumnezeu a făcut doi luminători mari:  
 luminătorul mai mare ca stăpânitor al zilei  
 şi luminătorul mai mic ca stăpânitor al nopţii, precum şi stelele. 
17 Dumnezeu i-a aşezat pe întinderea cerului ca să lumineze pământul,  
18 să stăpânească ziua şi noaptea şi să despartă lumina de întuneric.  
 Dumnezeu a văzut că lucrul acesta era bun. 
19 A fost o seară, apoi o dimineaţă. Aceasta a fost ziua a patra.  
  

Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 103,1-2a.5-6.10 şi 12.24 şi 35c (R.: 31b) 
  
  R.:  Să se bucure Domnul  
    de lucrările sale. 
  
1 Binecuvântează, suflete al meu, pe Domnul! 
 Doamne, Dumnezeule, tu eşti nemărginit de mare, 
 tu eşti înveşmântat în strălucire şi măreţie! 
2a Tu te îmbraci cu o haină de lumină. R. 
  
5 Tu ai aşezat pământul pe temeliile sale, 
 ca niciodată să nu se clatine. 
6 Tu l-ai acoperit cu ape, cum l-ai acoperi cu o haină; 
 chiar munţii stăteau sub ape. R. 
  
10 Tu faci să ţâşnească izvoarele în văi, 
 şi ele se strecoară printre munţi. 
12 Păsările cerului locuiesc pe maluri, 
 şi glasurile lor răsună printre ramuri. R. 
  
24 Cât de numeroase sunt lucrările tale, Doamne: 
 toate le-ai făcut cu înţelepciune; 
 pământul este plin de creaturile tale. 
35c Binecuvântează, suflete al meu, pe Domnul! R. 
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ANUL AL II-LEA 

  
 LECTURA I   Au dus arca în sanctuarul numit Sfânta Sfintelor; 
       norul a umplut templul Domnului. 
  
 Citire din cartea întâi a Regilor 8,1-7.9-13 
 
 
 
 1 În zilele acelea,  
  Solomon i-a chemat la el, în Ierusalim,  
 pe toţi bătrânii lui Israel şi toate căpeteniile triburilor  
 şi pe capii familiilor israeliţilor,  
 ca să aducă arca alianţei Domnului  
 din cetatea lui David, adică din Sion.  
2 Toţi bărbaţii din Israel s-au adunat la regele Solomon în luna a  
 şaptea, 
 în timpul Sărbătoririi Corturilor.  
3 După ce au sosit toţi bătrânii din Israel,  
 preoţii au ridicat arca.  
4 Ei au dus arca Domnului şi cortul întâlnirii  
 împreună cu toate obiectele care se aflau în el.  
 Cei care le transportau erau preoţi şi leviţi. 
5 Regele Solomon  
 şi, împreună cu el, toată comunitatea Israelului pe care o convocase, 
 au oferit ca jertfă în faţa chivotului  
 o mulţime aşa mare de boi şi oi, încât nu se puteau număra.  
6 Apoi preoţii au transportat arca la locul ei  
 în sanctuar, în Sfânta Sfintelor,  
 şi au aşezat-o sub aripile heruvimilor.  
7 Aceştia îşi întindeau aripile peste locul unde se afla chivotul  
 şi acopereau arca şi pârghiile ei.  
9 În chivot erau doar cele două table de piatră  
 pe care le pusese acolo Moise,  
 atunci când Domnul a încheiat legământul cu fiii lui Israel  
 pe muntele Horeb, la ieşirea lor din Egipt. 
10 Când preoţii au ieşit din sanctuar, norul a umplut templul Domnului,  
11 şi din cauza lui, preoţii nu puteau să slujească;  
 căci slava Domnului umplea templul. 
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12 Atunci Solomon a spus:  
 „Domnul, care a pus soarele pe cer,  
 a hotărât să locuiască în norul întunecos!  
13 Ţi-am construit, Doamne, o casă împărătească,  
 o locuinţă în care tu să rămâi pentru veşnicie”. 
  

Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 131,6-7.8-10 (R.: 7a) 
  
  R.:  Să intrăm cu bucurie  
    în casa lui Dumnezeu! 
  
6 Iată, am aflat că arca este în Efrata, 
 am găsit-o în câmpiile Iaarului. 
7 Să intrăm cu bucurie în casa lui Dumnezeu, 
 să ne închinăm prosternându-ne la picioarele lui. R. 
  
8 Ridică-te, Doamne, şi vino în locul tău de odihnă, 
 tu şi chivotul în care locuieşte măreţia ta! 
9 Preoţii tăi s-au îmbrăcat în dreptate 
 şi credincioşii tăi cântă de bucurie. 
10 De dragul slujitorului tău, David, 
 nu-l îndepărta pe unsul tău. R. 
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 ALELUIA Mt 4,23 
  (Aleluia) Isus predica evanghelia despre împărăţia lui Dumnezeu  
     şi-i vindeca pe cei bolnavi şi suferinzi. (Aleluia) 
  
 EVANGHELIA  Toţi cei care îl atingeau se vindecau. 
  
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos  
 după sfântul Marcu  6,53-56 
 
 
 
53  În timpul acela,  
  Isus şi ucenicii săi, 
 traversând lacul, au ajuns la Genezaret şi au tras la mal.  
54 Cum au coborât din barcă, oamenii l-au şi recunoscut pe Isus;  
55 din întregul ţinut alergau la el şi aduceau bolnavii, pe tărgi,  
 acolo unde auzeau că se află el.  
56 În toate locurile în care ajungeau,  
 în cetăţi, în sate sau în cătune,  
 îi aduceau pe bolnavi în pieţe  
 şi îl rugau să le permită să-i atingă măcar poala hainei lui.  
 Şi toţi cei care îl atingeau se vindecau. 
  

Cuvântul Domnului 
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MARŢI 
  

ANUL I 
  
 LECTURA I   Să-l facem pe om după chipul şi asemănarea 

noastră. 
  
 Citire din cartea Genezei 1,20 – 2,4 
 
 
 20 La început,  
  când a creat cerul şi pământul,  
 Dumnezeu a zis: „Să mişune în apă vieţuitoare  
 şi să zboare păsări deasupra pământului pe întinderea cerului”.  
21 Dumnezeu a făcut reptilele cele mari  
 şi toate vieţuitoarele care se mişcă şi care mişună în ape, după soiul  
 lor, 
 de asemenea a făcut toate păsările care zboară, după soiul lor. 
 Dumnezeu a văzut că erau bune.  
22 Dumnezeu le-a binecuvântat cu aceste cuvinte:  
 „Fiţi rodnici, înmulţiţi-vă şi umpleţi apele mărilor;  
 să se înmulţească şi păsările pe pământ”.  
23 A fost o seară, apoi o dimineaţă. Aceasta a fost ziua a cincea.  
24 Dumnezeu a zis: „Să producă pământul vieţuitoare după soiul lor:  
 vite, târâtoare şi fiare sălbatice după soiul lor” Şi aşa a fost.  
25 Dumnezeu a făcut fiarele sălbatice după soiul lor, vitele după soiul lor  
 şi toate târâtoarele pământului după soiul lor.  
 Dumnezeu a văzut că erau bune.  
26 Dumnezeu a zis: 
 „Să-l facem pe om după chipul şi asemănarea noastră 
 ca să stăpânească peştii mării, păsările cerului, animalele domestice, 
 toate fiarele sălbatice, şi toate vietăţile care se târăsc pe pământ”.  
  
27 Şi l-a creat Dumnezeu pe om după chipul său;  
 l-a creat după chipul lui Dumnezeu; el a creat bărbatul şi femeia.  
28 Dumnezeu i-a binecuvântat, zicând:  
 „Fiţi rodnici, înmulţiţi-vă, umpleţi pământul şi supuneţi-l;  
 stăpâniţi peste peştii mării, peste păsările cerului,  
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 peste toate animalele, peste toate vietăţile care se mişcă pe pământ”.  
29 Apoi, a zis Dumnezeu:  
 „Iată, vă dau toată iarba, care face sămânţă,  
 de pe toată faţa pământului  
 şi tot pomul, ce are rod cu sămânţă într-însul.  
 Acestea vor fi hrana voastră.  
30 Iar tuturor fiarelor pământului şi tuturor păsărilor cerului  
 şi tuturor vietăţilor, care se mişcă pe pământ,  
 care au în ele suflare de viaţă, le dau toată iarba verde ca hrană”.  
 Şi aşa a fost.  
31 Dumnezeu a privit toate cele pe care le făcuse şi iată erau foarte  
 bune. 
 A fost o seară, apoi o dimineaţă; aceasta a fost ziua a şasea.  
2,1 Astfel au fost făcute cerul şi pământul şi toate câte sunt în ele.  
2 În ziua a şaptea Dumnezeu şi-a încheiat lucrarea pe care o făcuse.  
 El s-a odihnit în ziua a şaptea, după toată lucrarea pe care o făcuse.  
3 Dumnezeu a binecuvântat ziua a şaptea şi a declarat-o sfântă,  
 pentru că în această zi s-a odihnit după toată lucrarea pe care o  
 făcuse.  
4 Astfel, au luat fiinţă cerul şi pământul, atunci când au fost create. 
  

Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 8,4-5.6-7.8-9 (R.: 2a) 
  
  R.:  Cât de minunate  
    sunt lucrările tale, Doamne. 
  
4 Când privesc cerurile, lucrările mâinilor tale, 
 luna şi stelele pe care le-ai făcut, 
5 mă întreb: Ce este omul că te gândeşti la el, 
 sau fiul omului că îl iei în seamă? R. 
  
6 Cu puţin l-ai făcut mai mic decât pe îngeri 
 şi l-ai încununat cu slavă şi cu cinste. 
7 I-ai dat în stăpânire lucrările mâinilor tale, 
 toate le-ai pus la picioarele sale. R. 
  
8 I-ai dat în stăpânire oile şi boii laolaltă 
 precum şi fiarele câmpului, 
9 păsările cerului şi peştii mării, 
 tot ce străbate căile apelor. R. 
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ANUL AL II-LEA 

  
 LECTURA I   Doamne, tu ai spus: „Numele meu va fi acolo”. 
  
 Citire din cartea întâi a Regilor 8,22-23.27-30 
 
 
 
22  În timpul acela, 
  Solomon a mers înaintea altarului,  
 în faţa întregului popor israelit,  
 a ridicat mâinile spre cer şi a făcut această rugăciune:  
23 ”Doamne Dumnezeul lui Israel,  
 nu este nici un zeu asemănător ţie în cer şi pe pământ!  
 Tu păzeşti legământul şi ai milă de slujitorii tăi,  
 când ei umblă cu inimă curată înaintea ta. 
27 Să fie oare posibil ca Domnul să locuiască pe pământ?  
 Cerurile, cu toată întinderea lor, nu pot să te cuprindă,  
 cu atât mai puţin acest templu pe care l-am construit. 
28 Doamne Dumnezeul meu, priveşte la rugăciunile şi cererile  
 slujitorului tău,  
 ascultă strigătul şi rugăciunea  
 pe care slujitorul tău o înalţă astăzi către tine.  
29 Ochii tăi să fie zi şi noapte îndreptaţi asupra acestei case,  
 după cum ai zis: «Numele meu va fi acolo ».  
30 Ascultă rugăciunea slujitorului tău,  
 pe care o înalţă către tine în locul acesta;  
 ascultă rugăciunea fierbinte a slujitorului şi a poporului tău, Israel,  
 ori de câte ori ei se vor ruga în locul acesta:  
 ascultă din ceruri, unde locuieşti, rugăciunile lor,  
 fii îndurător şi iartă-i”. 
  

Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 83,3.4.5 şi 10.11 (R.: cf. 2) 
  
  R.:  Cât de plăcut este, Doamne,  
    lângă altarul tău. 
  
3 Sufletul meu suspină şi se topeşte de dorul casei Domnului, 
 inima mea şi trupul meu tresaltă de bucurie 
 când îmi aduc aminte de Dumnezeul cel viu. R. 
  
4 Până şi pasărea îşi găseşte un adăpost 
 şi rândunica un cuib pentru puii săi; 
 altarele tale, Stăpâne al universului, 
 Împăratul meu şi Dumnezeul meu! R. 
  
5 Fericiţi sunt cei care locuiesc în casa ta, 
 pentru că te pot lăuda mereu. 
10 Dumnezeule, scutul nostru, priveşte 
 şi vezi faţa unsului tău. R. 
  
11 Căci pentru mine mai mult face o zi în lăcaşurile tale, 
 decât o mie de zile în altă parte; 
 prefer să stau în pragul casei Dumnezeului meu, 
 decât să locuiesc în casele păcătoşilor. R. 
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 ALELUIA Ps 118,36a.29b 
  (Aleluia) Atrage-mi, Doamne, inima spre învăţăturile tale  
     şi ajută-mă să merg pe calea ta. (Aleluia) 
  
 EVANGHELIA  Voi desfiinţaţi porunca lui Dumnezeu,  
       ca să respectaţi tradiţia voastră. 
  
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos  
 după sfântul Marcu  7,1-13 
 
 
 
1  În timpul acela,  
  câţiva farisei şi cărturari, veniţi de la Ierusalim,  
 s-au strâns în jurul lui Isus.  
2 Şi au văzut pe unii dintre ucenicii lui  
 că mâncau cu mâinile necurăţate, adică nespălate,  
3 căci fariseii, ca de altfel toţi iudeii,  
 îşi spală întotdeauna mâinile cu grijă înainte de a mânca,  
 respectând tradiţia bătrânilor.  
4 Şi atunci când se întorc de la piaţă,  
 nu mănâncă înainte de a se fi spălat cu apă;  
 ţin o mulţime de alte practici moştenite prin tradiţie, ca de pildă:  
 spălarea paharelor, a oalelor şi a celorlalte vase.  
5 Aşadar, fariseii şi cărturarii l-au întrebat pe Isus:  
 „Pentru ce ucenicii tăi nu respectă tradiţia bătrânilor  
 şi mănâncă cu mâinile nespălate?”.  
6 Isus le-a răspuns:  
 „A avut dreptate Isaia, când a spus despre voi, făţarnicilor,  
 după cum este scris: «Acest popor mă cinsteşte cu buzele,  
 dar inima lui este departe de mine.  
7 Cinstea pe care mi-o dau ei este zadarnică,  
 învăţăturile lor nu sunt decât nişte prescripţii omeneşti».  
8 Nesocotiţi porunca lui Dumnezeu,  
 pentru a respecta tradiţia oamenilor.  
9 Şi a adăugat: Voi desfiinţaţi frumos porunca lui Dumnezeu,  
 ca să respectaţi tradiţia voastră.  
10 Căci Moise a spus: «Cinsteşte-l pe tatăl tău şi pe mama ta»,  
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 şi încă: «Cine va ofensa pe tatăl său sau pe mama sa  
 să fie pedepsit cu moartea».  
11 Iar voi ziceţi:  
 «Să presupunem că un om declară tatălui său sau mamei sale: 
 Bunurile cu care te-aş putea ajuta sunt corban,  
 adică oferite lui Dumnezeu»,  
12 voi nu mai permiteţi acestui om  
 să mai facă ceva pentru tatăl său ori pentru mama sa.  
13 Astfel nesocotiţi cuvântul lui Dumnezeu  
 pentru datina voastră pe care voi v-aţi dat-o. 
 Şi faceţi multe lucruri de acest fel”. 
  

Cuvântul Domnului 
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MIERCURI 
  

ANUL I 
  
 LECTURA I   Domnul Dumnezeu l-a luat pe om  
       şi l-a condus în grădina Edenului. 
  
 Citire din cartea Genezei 2,4b-9.15-17 
 
 
4b Când Domnul Dumnezeu a făcut pământul şi cerul,  
5   nici un copăcel nu era pe pământ şi nici un fel de plantă,  
 pentru că Domnul Dumnezeu nu dăduse încă ploaie pe pământ  
 şi nu era încă nici un om care să lucreze pământul.  
6 Însă din pământ ieşea apă şi îmbiba solul.  
7 Domnul Dumnezeu l-a plămădit pe om din ţărâna pământului,  
 i-a suflat în faţă duh de viaţă şi omul a devenit astfel fiinţă vie.  
8 Apoi Domnul Dumnezeu a sădit o grădină în Eden, spre răsărit,  
 şi l-a aşezat acolo pe omul pe care îl plămădise.  
9 Domnul Dumnezeu a făcut să răsară din pământ  
 tot felul de pomi fructiferi,  
 plăcuţi la vedere şi cu fructe bune de mâncat,  
 iar în mijlocul grădinii erau  
 pomul vieţii şi pomul cunoaşterii binelui şi răului.  
15 Domnul Dumnezeu l-a luat pe om şi l-a condus în grădina Edenului, 
 ca să o lucreze şi să o păzească.  
16 Domnul Dumnezeu i-a dat omului această poruncă:  
 „Poţi mânca fructe din toţi pomii grădinii,  
17 însă din pomul cunoaşterii binelui şi răului să nu mănânci,  
 căci în ziua în care vei mânca, cu siguranţă vei muri”. 
  

Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 103,1-2a.27-28.29bc-30 (R.: cf. 1a) 
  
  R.:  Binecuvântaţi pe Domnul,  
    dătătorul vieţii. 
  
1 Binecuvântează, suflete al meu, pe Domnul! 
 Doamne, Dumnezeule, tu eşti nemărginit de mare, 
 tu eşti înveşmântat în strălucire şi măreţie! 
2a Tu te îmbraci cu o haină de lumină. R. 
  
27 Toate aşteaptă de la tine 
 ca să le dai hrană la vreme potrivită. 
28 Tu le dai hrană, iar ele o adună, 
 tu îţi deschizi mâna şi ele se satură. R. 
  
29bc Când le iei suflarea, ele mor  
 şi se întorc în ţărână. 
30 Când trimiţi Duhul tău, ele iau fiinţă, 
 şi tu reînnoieşti faţa pământului. R. 
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ANUL AL II-LEA 

  
 LECTURA I  Regina din Saba  
      a văzut înţelepciunea adâncă a lui Solomon. 
  
 Citire din cartea întâi a Regilor 10,1-10 
 
 
 
1  În zilele acelea,  
  regina din Saba auzise despre faima regelui Solomon  
 şi a venit să-l pună la încercare,  
 cerându-i să dezlege întrebări grele.  
2 Ea a sosit la Ierusalim cu o suită impunătoare:  
 cămile încărcate cu mirodenii şi cu foarte mult aur şi pietre preţioase. 
 Când a ajuns la Solomon,  
 i-a cerut să-i dezlege ghicitorile pe care ea le pregătise;  
3 Solomon a găsit răspuns la toate, fără să întâmpine nici o greutate. 
4 Când regina din Saba a văzut înţelepciunea adâncă a lui Solomon, 
 palatul pe care îl construise,  
5 felurile de bucate servite la masa lui,  
 locurile pe care şedeau la masă demnitarii lui,  
 ţinuta serviciului şi îmbrăcămintea servitorilor,  
 jertfele pe care le aducea în casa Domnului, i s-a tăiat răsuflarea.  
6 Atunci ea i-a spus regelui: 
 „Ceea ce am auzit spunându-se în ţara mea  
 despre tine şi despre înţelepciunea ta este adevărat.  
7 Nu voiam să cred ce mi se spunea,  
 înainte de a veni şi de a vedea cu ochii mei.  
 Într-adevăr, nu mi s-a spus nici măcar pe jumătate:  
 înţelepciunea şi strălucirea ta sunt mult mai presus  
 decât faima care a ajuns până la mine. 
8 Fericiţi sunt oamenii tăi, fericiţi sunt aceşti servitori ai tăi,  
 care stau mereu în faţa ta şi aud cuvintele tale înţelepte.  
9 Binecuvântat să fie Domnul Dumnezeul  
 care ţi-a arătat bunăvoinţă şi te-a aşezat pe tronul lui Israel,  
 te-a aşezat rege, ca să aperi dreptul şi să împarţi dreptatea”. 
10 Şi i-a oferit regelui în dar o sută douăzeci de talanţi de aur,  
 o mare cantitate de mirodenii şi de pietre preţioase;  



Miercuri 
 niciodată nu mai intrase în ţară  
 o cantitate atât de mare de mirodenii, 
 ca aceea pe care regina din Saba a adus-o regelui Solomon. 
  

Cuvântul Domnului 



Miercuri 
 
 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 36,5-6.30-31.39-40 (R.: 30a) 
  
  R.:  Buzele celui drept  
    vorbesc cu înţelepciune. 
  
5 Încredinţează-ţi soarta în mâna Domnului, 
 încrede-te în el şi el îşi va îndeplini lucrarea. 
6 El va face să strălucească dreptatea ta ca lumina, 
 nevinovăţia ta ca soarele la amiază. R. 
  
30 Buzele celui drept vorbesc cu înţelepciune 
 şi limba lui rosteşte cele drepte. 
31 Legea Domnului este în inima lui 
 şi paşii lui nu şovăie. R. 
  
39 Mântuirea celor drepţi vine de la Domnul, 
 el este ocrotitorul lor în timpul încercării. 
40 Domnul le vine în ajutor şi-i eliberează, 
 îi scapă de cei nelegiuiţi şi-i mântuieşte pe cei care se încred în el. R. 
  



Miercuri 
 
 ALELUIA In 17,17ba 
  (Aleluia) Cuvântul tău, Doamne, este adevăr;  
     sfinţeşte-ne pe noi prin adevărul acesta. (Aleluia) 
  
 EVANGHELIA  Ceea ce iese din om îl întinează pe om. 
  
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos  
 după sfântul Marcu  7,14-23 
 
 
 
14  În timpul acela,  
  Isus a chemat mulţimea la el şi a zis:  
 „Ascultaţi-mă toţi şi înţelegeţi bine ce vă spun!  
15 Nimic din ceea ce este în afara omului şi care pătrunde în el  
 nu-l poate întina,  
 dar numai ceea ce iese din el, iată ce-l întinează pe om.  
16 Dacă cineva are urechi de auzit, să audă!”.  
17 După ce s-a despărţit de mulţime şi a intrat în casă,  
 ucenicii i-au cerut explicaţii cu privire la semnificaţia acestei  
 parabole.  
18 Atunci el le-a zis: „Aşa? Nici voi nu sunteţi în stare să înţelegeţi?  
19 Nu vedeţi că nimic din ceea ce intră în om venind din afară  
 nu-l poate întina,  
 pentru că nu intră în inima lui, ci în stomac, pentru a fi apoi eliminat?”.  
 În felul acesta Isus arătă că toate mâncărurile sunt curate.  
20 Apoi a adăugat: „Ceea ce iese din om, aceea îl întinează,  
21 căci dinăuntru, din inima omului, ies 
 gândurile rele, desfrânarea, furturile, crimele,  
22 adulterul, lăcomia, răutatea, înşelăciunea, dezmăţul,  
 invidia, calomnia, mândria şi nechibzuinţa.  
23 Toate aceste rele ies dinăuntru şi-l întinează pe om”. 
  

Cuvântul Domnului 
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JOI 
  

ANUL I 
  
 LECTURA I   A condus-o pe Eva la Adam. Ei vor fi un singur trup. 
  
 Citire din cartea Genezei 2,18-25 
 
 
18  Domnul Dumnezeu a zis:  
  „Nu este bine ca omul să fie singur.  
 Îi vom da pe cineva asemenea lui ca să-l ajute”.  
19 Domnul Dumnezeu a plămădit din pământ toate fiarele câmpului  
 şi toate păsările cerului  
 şi le-a adus la om ca să vadă ce nume avea să le dea.  
 Şi numele pe care avea să-l dea omul fiecărei vieţuitoare  
 acela trebuia să rămână.  
20 Omul a pus deci nume tuturor animalelor,  
 păsărilor cerului şi tuturor fiarelor câmpului.  
 Dar între ele n-a găsit nici un ajutor potrivit lui.  
21 Atunci Domnul Dumnezeu a trimis un somn adânc asupra omului  
 şi omul a adormit.  
22 Domnul Dumnezeu a luat una din coastele lui şi a închis carnea la loc. 
 Domnul Dumnezeu a plămădit o femeie  
 din coasta pe care o luase din om şi a adus-o la om.  
23 Atunci omul a zis: „Iată în sfârşit, 
 os din oasele mele şi carne din carnea mea.  
 Aceasta se va numi femeie, pentru că din bărbat a fost luată.  
24 De aceea, va lăsa bărbatul pe tatăl şi pe mama sa  
 şi se va uni cu femeia sa şi vor fi amândoi un singur trup”.  
25 Amândoi, bărbatul şi femeia lui, erau goi,  
 dar nu se ruşinau unul de altul. 
  

Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 127,1-2.3.4-5 (R.: 1a) 
  
  R.:  Fericiţi sunt cei care se tem de Domnul. 
  
1 Fericiţi sunt cei care se tem de Domnul 
 şi umblă pe căile sale. 
2 Atunci te bucuri de lucrul mâinilor tale, 
 eşti fericit şi toate îţi merg bine. R. 
  
3 Soţia ta este ca o viţă roditoare  
 înăuntrul casei tale, 
 copiii tăi, ca vlăstarele măslinului  
 împrejurul mesei tale. R. 
  
4 Iată, aşa este binecuvântat omul 
 care se teme de Domnul! 
5 Să te binecuvânteze Domnul din Sion, 
 ca să vezi fericirea Ierusalimului în toate zilele vieţii tale. R. 
  
 



Joi 
ANUL AL II-LEA 

  
 LECTURA I  Fiindcă n-ai păzit legământul meu,  
      voi lua de la tine împărăţia,  
      totuşi voi lăsa o seminţie fiului tău  
      de dragul slujitorului meu, David. 
  
 Citire din cartea întâi a Regilor 11,4-13 
 
 
4  Când Solomon a îmbătrânit,  
  femeile sale l-au atras spre zei străini  
 şi inima sa nu mai aparţinea în întregime Domnului,  
 cum fusese inima tatălui său, David.  
5 Solomon o cinstea pe Astarte, zeiţa sidonienilor  
 şi pe Milcom, idolul amoniţilor.  
6 Solomon a făcut ceea ce este rău în ochii Domnului  
 şi nu i-a fost credincios în toate, ca tatăl său David;  
7 el a zidit, pe muntele de la răsărit de Ierusalim  
 un sanctuar pentru Camoş, idolul moabiţilor,  
 şi un altul pentru Milcom, idolul amoniţilor.  
8 Aşa a făcut şi pentru alţi zei,  
 ca toate femeile lui străine să poată oferi tămâie şi jertfe zeilor lor. 
9 Domnul s-a mâniat pe Solomon,  
 pentru că s-a îndepărtat de Domnul Dumnezeul lui Israel  
 care i se arătase de două ori  
10 şi îi poruncise să nu cinstească alţi zei;  
 dar Solomon n-a ascultat de porunca Domnului. 
11 Domnul i-a spus lui Solomon: „Pentru că te-ai purtat în acest fel,  
 pentru că n-ai respectat legământul meu şi n-ai păzit legile mele,  
 eu îţi voi lua regatul şi îl voi da unuia din slujitorii tăi.  
12 Cu toate acestea, de dragul tatălui tău David,  
 nu voi face aceasta în timpul vieţii tale,  
 ci voi lua regatul din mâna fiului tău.  
13 Dar nu-i voi lua tot regatul:  
 de dragul slujitorului meu David  
 şi de dragul Ierusalimului, cetatea pe care am ales-o,  
 voi lăsa o seminţie fiului tău”. 
  



Joi 
Cuvântul Domnului 



Joi 
 
 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 105,3-4.35-36.37 şi 40 (R.: 4a) 
  
  R.:  Aminteşte-ţi de noi, Doamne,  
    din iubire faţă de poporul tău. 
  
3 Fericiţi sunt cei care păzesc Legea, 
 cei care înfăptuiesc întotdeauna dreptatea. 
4 Aminteşte-ţi de noi, Doamne, din iubire faţă de poporul tău! 
 Nu uita de mine şi vizitează-mă cu ajutorul tău. R. 
  
35 Părinţii noştri s-au amestecat cu neamurile păgâne 
 şi au învăţat obiceiurile lor, 
36 s-au închinat la idolii lor, 
 care au fost pentru ei cauză de poticnire. R. 
  
37 Şi-au jertfit fiii şi fiicele la demon. 
40 Atunci Domnul s-a aprins de mânie împotriva poporului său, 
 i s-a făcut silă de moştenirea sa. R. 
  



Joi 
 
 ALELUIA Iac 1,21 
  (Aleluia) Primiţi cu umilinţă cuvântul semănat în voi,  
     căci el poate să vă mântuiască. (Aleluia) 
  
 EVANGHELIA  Căţeii mănâncă firimiturile care cad de pe masa 

copiilor. 
  
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos  
 după sfântul Marcu  7,24-30 
 
 
 
24  În timpul acela, 
  Isus s-a dus în ţinutul Tirului şi al Sidonului.  
 El a intrat într-o casă, şi voia ca nimeni să nu ştie că se află acolo,  
 dar n-a reuşit să se ascundă.  
25 Pentru că mama unei fetiţe stăpânite de un duh rău a auzit de el,  
 a venit imediat şi s-a aruncat la picioarele lui.  
26 Această femeie, care era păgână, de naţionalitate siro-feniciană,  
 i-a cerut lui Isus să-l alunge pe diavol din fiica sa.  
27 El i-a spus: „Lasă, întâi să se sature copiii,  
 căci nu-i bine să iei pâinea copiilor şi s-o arunci la câini”.  
28 Dar ea i-a replicat: „Doamne, dar şi căţeii mănâncă  
 firimiturile care cad de pe masa copiilor”.  
29 Atunci Isus i-a spus: „Pentru acest cuvânt îţi spun:  
 du-te, diavolul a ieşit din fiica ta!”.  
30 Ea s-a întors acasă şi a găsit copila întinsă pe pat:  
 diavolul ieşise din ea! 
  

Cuvântul Domnului 
 



Vineri 

VINERI 
  

ANUL I 
  
 LECTURA I   Veţi fi ca Dumnezeu, cunoscând binele şi răul. 
  
 Citire din cartea Genezei 3,1-8 
 
 
 
1  Între toate vieţuitoarele câmpului,  
  pe care le făcuse Domnul Dumnezeu,  
 şarpele era cel mai viclean.  
 El a zis către femeie: „A zis Dumnezeu cu adevărat 
 să nu mâncaţi din roadele nici unui pom din grădină?”.  
2 Femeia a răspuns şarpelui:  
 „Putem să mâncăm din roadele tuturor pomilor din grădină;  
3 numai din rodul pomului din mijlocul grădinii ne-a zis Dumnezeu:  
 «Să nu mâncaţi din el, nici să nu vă atingeţi de el, ca să nu muriţi!»”.  
4 Atunci şarpele a zis către femeie: „Nicidecum nu veţi muri!  
5 Dar Dumnezeu ştie că în ziua în care veţi mânca din el  
 vi se vor deschide ochii şi veţi fi ca Dumnezeu, cunoscând binele şi răul”.  
6 Aşadar, femeia a văzut că pomul era bun de mâncat şi plăcut de  
 privit,  
 şi că pomul era de dorit, ca unul care dă înţelepciune,  
 şi a luat din el şi a mâncat şi a dat şi bărbatului său care a mâncat şi el.  
7 Atunci li s-au deschis ochii la amândoi şi au cunoscut că erau goi;  
 au cusut laolaltă frunze de smochin şi şi-au făcut îmbrăcăminte din  
 ele. 
8 Auzind glasul Domnului Dumnezeu, care se plimba în grădină  
 la adierea vântului de după-amiază,  
 bărbatul şi femeia s-au ascuns de privirea Domnului Dumnezeu 
 printre pomii grădinii. 
  

Cuvântul Domnului 



Vineri 
 
 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 31,1-2.5.6.7 (R.: 1a) 
  
  R.:  Fericit este omul  
    căruia i s-a iertat păcatul. 
  
1 Fericit este omul căruia i s-a iertat păcatul, 
 căruia i s-a acoperit fărădelegea! 
2 Fericit este omul, căruia Domnul nu-i ia în seamă nelegiuirea 
 şi în sufletul căruia nu este prefăcătorie. R. 
  
5 Eu ţi-am mărturisit păcatul meu, 
 nu ţi-am ascuns fărădelegea. 
 Am zis: „Voi mărturisi Domnului fărădelegile mele!”. 
 Şi tu mi-ai luat povara vinovăţiei mele. R. 
  
6 Astfel, orice om cucernic să ţi se roage  
 în vreme de restrişte; 
 şi atunci nici apele care se dezlănţuie  
 nu-l vor putea atinge. R. 
  
7 Tu eşti pentru mine un loc de scăpare,  
 tu mă scoţi din necaz, 
 tu faci să izbucnească în jurul meu 
 cântări de bucurie ale mântuirii. R. 
  
 



Vineri 
ANUL AL II-LEA 

  
 LECTURA I   Israel s-a îndepărtat de casa lui David. 
  
 Citire din cartea întâi a Regilor 11,29-32; 12,19 
 
 
 
 29 În timpul domniei lui Solomon,  
  Ieroboam era supraveghetor al muncii  
 prestate de cele două triburi, al lui Efraim şi al lui Manase. 
 Într-o zi a ieşit din Ierusalim şi a fost oprit în drum  
 de către profetul Ahia din Şilo, care era îmbrăcat cu o mantie nouă; 
 numai ei doi se aflau pe câmp. 
30 Ahia a luat mantia nouă cu care era îmbrăcat  
 şi a rupt-o în douăsprezece bucăţi,  
31 apoi i-a spus lui Ieroboam:  
 „Ia-ţi zece bucăţi, căci aşa spune Domnul Dumnezeul lui Israel:  
 „Iată, voi rupe regatul din mâna lui Solomon  
 şi-ţi voi da ţie zece triburi.  
32 Lui îi va rămâne un trib,  
 de dragul slujitorului meu David şi al Ierusalimului,  
 cetatea pe care am ales-o dintre toate triburile lui Israel”. 
12,19 Cele zece triburi ale lui Israel s-au îndepărtat de casa lui David  
 şi această situaţie durează şi astăzi. 
  

Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 80,10-11ab.12-13.14-15 (R.: cf. 11a-9a) 
  
  R.:  Ajută-ne, Doamne,  
    să ascultăm de glasul tău! 
  
10 Să nu admiţi nici un alt dumnezeu, 
 să nu te închini nici unui dumnezeu străin! 
11ab  Eu sunt Domnul Dumnezeul tău, 
 care te-am scos din ţara Egiptului. R. 
  
12 Dar poporul n-a ascultat de glasul meu, 
 Israel nu m-a luat în seamă. 
13 Atunci i-am lăsat în voia inimii lor împietrite, 
 să se conducă după planurile lor. R. 
  
14 O, de m-ar asculta poporul meu, 
 de ar umbla Israel pe căile mele! 
15 Într-o clipă i-aş umili pe duşmanii lor 
 şi mâna mea i-ar apăsa pe asupritorii lor. R. 
  



Vineri 
 
 ALELUIA cf. Fap 16,14b 
  (Aleluia) Deschide, Doamne, inimile noastre,  
     ca să pătrundă în ele cuvântul Fiului tău. (Aleluia) 
  
 EVANGHELIA  Pe surzi îi face să audă, iar pe cei muţi să 

vorbească. 
  
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos  
 după sfântul Marcu  7,31-37 
 
 
 
31  În timpul acela,  
  Isus a plecat din ţinutul Tirului; trecând prin Sidon,  
 s-a îndreptat spre Marea Galileii şi a intrat în ţinutul Decapole.  
32 Acolo i s-a adus un surdo-mut şi l-au rugat să-şi pună mâinile peste  
 el.  
33 Isus, luându-l la o parte din mulţime, i-a pus degetele în urechi;  
 apoi a luat salivă şi i-a atins limba.  
34 Ridicându-şi ochii spre cer, a suspinat şi a spus: „Efeta!”,  
 adică „Deschide-te!”.  
35 Urechile i s-au deschis; îndată i s-a dezlegat şi limba şi vorbea corect.  
36 Atunci Isus le-a poruncit să nu spună aceasta nimănui.  
 Însă cu cât îi oprea, cu atât ei vorbeau şi mai mult.  
37 Uimiţi peste măsură, spuneau:  
 „Tot ce face el este minunat:  
 pe surzi îi face să audă, iar pe cei muţi să vorbească”. 
  

Cuvântul Domnului 
 



Sâmbătă 

SÂMBĂTĂ 
  

ANUL I 
  
 LECTURA I   Domnul l-a trimis din grădina Edenului  
       ca să lucreze pământul. 
  
 Citire din cartea Genezei 3,9-24 
 
 
9  Domnul Dumnezeu  
  l-a strigat pe Adam şi i-a zis: „Unde eşti?”.  
10 El a răspuns: „Ţi-am auzit paşii în grădină şi mi-a fost frică,  
 pentru că sunt gol, şi m-am ascuns”.  
11 Domnul Dumnezeu i-a zis: „Cine ţi-a spus că eşti gol?  
 Nu cumva ai mâncat  
 din pomul din care îţi poruncisem să nu mănânci?”.  
12 Adam i-a răspuns: „Femeia pe care mi-ai dat-o ca să fie lângă mine,  
 ea mi-a dat din pom şi am mâncat”.  
13 Domnul Dumnezeu i-a zis femeii: „Ce ai făcut?”.  
 Femeia i-a răspuns: „Şarpele m-a amăgit şi am mâncat”.  
14 Domnul Dumnezeu i-a spus şarpelui:  
 „Fiindcă ai făcut lucrul acesta,  
 blestemat să fii între toate fiarele câmpului:  
 pe pântece să te târăşti în toate zilele vieţii tale şi ţărână să mănânci.  
15 Voi pune duşmănie între tine şi femeie,  
 între seminţia ta şi seminţia ei.  
 Aceasta îţi va strivi capul, şi tu îi vei pândi călcâiul”. 
16 Domnul Dumnezeu a spus femeii:  
 „Voi mări suferinţele tale,  
 vei fi adesea însărcinată şi-ţi vei naşte copiii în dureri.  
 Cu toate acestea te vei simţi atrasă către bărbatul tău,  
 dar el se va purta faţă de tine ca un stăpân”.  
17 Bărbatului i-a spus: „Pentru că ai ascultat de femeia ta  
 şi ai mâncat din fructul pomului  
 din care ţi-am poruncit să nu mănânci,  
 blestemat să fie pământul din cauza ta!  
 Cu multă trudă îţi vei scoate hrana din el în toate zilele vieţii tale!  



Sâmbătă 
18 De la el însuşi îţi va da numai spini şi pălămidă,  
 însă vei obţine hrana cultivând pământul.  
19 În sudoarea frunţii tale îţi vei câştiga pâinea,  
 până ce te vei întoarce în pământul din care ai fost luat;  
 căci praf eşti şi în praf te vei întoarce”.  
20 Adam a dat femeii sale numele de Eva, adică „cea vie”,  
 pentru că ea a devenit mama tuturor celor vii.  
21 Domnul Dumnezeu a făcut bărbatului şi femeii sale  
 îmbrăcăminte de piele şi i-a îmbrăcat cu ea.  
22 Apoi Domnul Dumnezeu a spus:  
 „Iată că omul a devenit ca unul dintre noi  
 prin cunoaşterea binelui şi a răului!  
 Acum să nu-l lăsăm să-şi întindă mâna  
 să mai ia şi fructul pomului vieţii,  
 să mănânce din el şi să trăiască veşnic!”.  
23 Atunci Domnul Dumnezeu l-a trimis din grădina Edenului  
 ca să lucreze pământul din care a fost luat. 
24 Astfel l-a izgonit pe om  
 şi a pus la răsăritul grădinii Edenului heruvimi  
 înarmaţi cu săbii de foc, ca să păzească drumul spre pomul vieţii. 
  

Cuvântul Domnului 



Sâmbătă 
 
 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 89,2.3-4.5-6.12-13 (R.: 1) 
  
  R.:  Tu, Doamne,  
    eşti scăparea noastră! 
  
2 Mai înainte de a se fi născut munţii, 
 mai înainte de a se fi plămădit pământul şi lumea, 
 din vecie şi până în vecie tu eşti Dumnezeu. R. 
  
3 Tu îl faci pe om să se întoarcă în ţărână, 
 tu ai spus: „Întoarceţi-vă, fiii lui Adam!”. 
4 Înaintea ta o mie de ani sunt ca ziua de ieri 
 care a trecut ca o strajă de noapte. R. 
  
12 Învaţă-ne să nu uităm cât de puţine sunt zilele noastre, 
 ca să ajungem la gânduri înţelepte. 
13 Întoarce-te, Doamne, spre noi, de ce întârzii? 
 Ai milă de slujitorii tăi. R. 
  
 



Sâmbătă 
ANUL AL II-LEA 

  
 LECTURA I   Ieroboam a făcut doi viţei de aur. 
  
 Citire din cartea întâi a Regilor 12,26-32; 13,33-34 
 
 
 
26  În zilele acelea,  
  Ieroboam şi-a zis în inima lui:  
 „Acum regatul s-ar putea întoarce din nou la casa lui David.  
27 Dacă poporul continuă să urce la Ierusalim  
 pentru a oferi jertfe în templul Domnului,  
 inima lui se va întoarce către stăpânul său Roboam,  
 regele lui Iuda, fiul lui Solomon, iar pe mine mă vor ucide”. 
28 După ce a chibzuit, Ieroboam a poruncit să se toarne doi viţei de aur 
 şi a spus poporului: „Destul v-aţi tot dus la Ierusalim!  
 Israele, iată dumnezeul tău, care te-a scos din ţara Egiptului”.  
29 Pe unul din cei doi viţei i-a pus în Betel şi astfel a săvârşit un mare  
 păcat.  
30 Pe celălalt poporul l-a însoţit la Dan, mergând în procesiune. 
31 Ieroboam a construit un sanctuar pe înălţimi,  
 a orânduit preoţi luaţi din toate triburile poporului,  
 care însă nu erau descendenţi ai lui Levi. 
32 Pentru ziua a cincisprezecea din luna a opta,  
 Ieroboam a stabilit o sărbătoare asemănătoare cu aceea ţinută în  
 Iuda 
 şi s-a urcat la altar.  
 El a făcut la fel la Betel, oferind jertfe viţeilor pe care îi făcuse;  
 la Betel i-a pus să slujească pe preoţii ilegitimi pe care îi orânduise. 
13,33 Ieroboam a continuat cu purtarea lui cea rea:  
 n-a încetat să orânduiască preoţi ilegitimi, luaţi din tot poporul:  
 pe toţi cei care doreau îi făcea preoţi ai înălţimilor.  
34 Acesta a fost păcatul casei lui Ieroboam,  
 păcat care i-a atras ruina şi dispariţia ei de pe faţa pământului. 
  

Cuvântul Domnului 



Sâmbătă 
 
 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 105,6-7a.19-20.21-22 (R.: 4a) 
  
  R.:  Aminteşte-ţi de noi, Doamne,  
    din iubire faţă de poporul tău. 
  
6 Noi am păcătuit ca şi părinţii noştri; 
 am săvârşit răul, am săvârşit nelegiuirea. 
7a Părinţii noştri în Egipt n-au înţeles minunile tale. R. 
  
19 Părinţii noştri au făcut un viţel în Horeb, 
 s-au închinat înaintea unui chip turnat, 
20 şi au schimbat slava lor adevărată 
 cu chipul unui bou care mănâncă iarbă. R. 
  
21 Au uitat de Dumnezeu, mântuitorul lor, 
 care a făcut lucruri mari în Egipt, 
22 minuni în ţara lui Ham, 
 semne minunate la Marea Roşie. R. 
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 ALELUIA Mt 4,4b 
  (Aleluia) Nu numai cu pâine trăieşte omul,  
     dar şi cu tot cuvântul care vine din gura lui Dumnezeu. 
  (Aleluia) 
 EVANGHELIA  Au mâncat pe săturate. 
  
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos  
 după sfântul Marcu  8,1-10 
 
 
 
1  În zilele acelea,  
  când se afla din nou în jurul lui Isus o mare mulţime de oameni, 
 cum nu aveau ce să mănânce,  
 Isus i-a chemat la sine pe ucenici şi le-a spus:  
2 „Mi-e milă de această mulţime,  
 căci de trei zile sunt cu mine şi n-au nimic de mâncare.  
3 Dacă îi trimit acasă flămânzi, vor cădea pe drum;  
 căci unii dintre ei sunt veniţi de departe”.  
4 Ucenicii i-au răspuns: „De unde am putea procura pâine pentru ei,  
 aici în acest ţinut nelocuit, ca să mănânce toţi pe săturate?”.  
5 El i-a întrebat: „Câte pâini aveţi?”.  
 I-au răspuns: „Şapte”.  
6 Atunci a dat poruncă mulţimii să se aşeze pe pământ.  
 Apoi luând cele şapte pâini şi mulţumind,  
 le-a frânt şi le-a dat ucenicilor ca să le împartă;  
 şi ei le-au împărţit mulţimii.  
7 Aveau şi câţiva peştişori.  
 Isus i-a binecuvântat şi a poruncit să-i împartă şi pe aceştia.  
8 Ei au mâncat pe săturate  
 şi cu firimiturile care au rămas au umplut şapte coşuri.  
9 Erau aproximativ patru mii de oameni.  
 Apoi Isus le-a dat drumul.  
10 Îndată după aceasta, s-a urcat în barcă împreună cu ucenicii  
 şi a plecat în ţinutul Dalmanutei. 
  

Cuvântul Domnului 
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SĂPTĂMÂNA A VI-A 
  

DUMINICĂ 
  

ANUL A 
  
 LECTURA I   Dumnezeu n-a poruncit nimănui să fie nelegiuit. 
  
 Citire din cartea lui Ben Sirah 15,16-21 
 
 
16  Dacă vrei, poţi să păzeşti poruncile,  
  de tine depinde să rămâi credincios.  
17 Domnul a pus în faţa ta apa şi focul:  
 întinde mâna spre care doreşti.  
18 Viaţa şi moartea, binele şi răul, sunt puse în faţa oamenilor;  
 fiecăruia i se va da una sau alta, după cum a ales.  
19 Căci înţelepciunea lui Dumnezeu este mare,  
 el este atotputernic şi vede toate.  
20 Ochii Domnului sunt îndreptaţi spre cei care se tem de el,  
 el cunoaşte toate faptele oamenilor.  
21 El n-a poruncit nimănui să fie nelegiuit,  
 n-a permis nimănui să păcătuiască. 
  

Cuvântul Domnului 



Duminică - Anul A 
 
 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 118,1-2.4-5.17-18.33-34 (R.: 1b) 
  
  R.:  Fericit este omul  
    care păzeşte Legea Domnului! 
  
1 Fericiţi sunt cei neprihăniţi pe cale, 
 care umblă în Legea Domnului. 
2 Fericiţi sunt cei care păzesc poruncile lui 
 şi-l caută din toată inima. R. 
  
4 Tu ai dat poruncile tale 
 ca să fie păzite cu sfinţenie. 
5 O, de ar fi căile mele statornice 
 în a păzi poruncile tale. R. 
  
17 Fă bine slujitorului tău, ca să rămân în viaţă 
 şi să păzesc cuvântul tău. 
18 Deschide-mi ochii ca să văd 
 minunăţiile Legii tale. R. 
  
33 Arată-mi, Doamne, drumul orânduielilor tale 
 şi-l voi urma până la sfârşit. 
34 Dă-mi înţelepciune să păzesc Legea ta 
 şi s-o împlinesc din toată inima. R. 
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 LECTURA A II-A  În înţelepciunea sa,  
        Dumnezeu, a hotărât să ne ducă la mărire. 
  
 Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Paul  
 către Corinteni 2,6-10 
 
 
6  Fraţilor,  
  celor maturi în credinţă le propunem şi noi o înţelepciune,  
 dar ea nu este înţelepciunea acestei lumi,  
 nici înţelepciunea stăpânitorilor acestei lumi, care sunt muritori.  
7 Dimpotrivă, noi vestim înţelepciunea lui Dumnezeu,  
 înţelepciune ţinută ascunsă,  
 dar rânduită de Dumnezeu înaintea tuturor veacurilor,  
 ca să ne ducă la mărire.  
8 Nimeni dintre stăpânitorii acestei lumi nu a cunoscut-o,  
 căci dacă ar fi cunoscut-o, nu l-ar fi răstignit pe Domnul măririi.  
9 Noi vă vestim, după cum spune Scriptura:  
 ceea ce ochiul nu a văzut, urechea nu a auzit,  
 ceea ce la inima omului nu a ajuns,  
 aceea a pregătit Dumnezeu celor care îl iubesc pe el.  
10 Nouă ne-a descoperit Dumnezeu, prin Duhul Sfânt,  
 această înţelepciune.  
 Căci Duhul pătrunde în toate lucrurile,  
 chiar şi profunzimile lui Dumnezeu. 
  

Cuvântul Domnului 
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 ALELUIA cf. Mt 11,25 
  (Aleluia) Te preamăresc pe tine, Părinte,  
     stăpânul cerului şi al pământului,  
     pentru că ai descoperit celor mici misterele împărăţiei tale.
  (Aleluia) 
  
 EVANGHELIA  Aţi auzit că s-a spus celor din vechime; eu însă vă 

spun. 
  
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos  
 după sfântul Matei 5,17-37 
 
 
 
  În timpul acela,  
  Isus a spus ucenicilor săi:  
17 „Să nu credeţi că am venit să desfiinţez Legea sau Profeţii.  
 Nu am venit să desfiinţez, ci să desăvârşesc.  
18 Căci vă spun adevărul,  
 înainte de a dispărea cerul şi pământul,  
 nici o literă şi nici o virgulă nu va dispărea din Lege,  
 până ce nu se vor împlini toate.  
19 Deci cel care va călca una din cele mai mici dintre aceste porunci  
 şi-i va învăţa pe oameni să facă la fel,  
 va fi numit cel mai mic în împărăţia cerurilor;  
 dar cel care le va împlini şi-i va învăţa şi pe alţii să le împlinească,  
 va fi numit mare în împărăţia cerurilor. 
20 Căci vă spun vouă: dacă dreptatea voastră  
 nu va întrece pe cea a cărturarilor şi a fariseilor,  
 nu veţi intra în împărăţia cerurilor.  
21 Aţi auzit că s-a zis celor din vechime: «Să nu ucizi»,  
 iar dacă cineva va ucide, va fi tras la judecată.  
22 Eu însă vă spun:  
 oricine se mânie pe fratele său va fi tras la judecată.  
 Cine va spune fratelui său: «Prostule», va fi dat pe mâna Sinedriului; 
 cine-i va spune: «Nebunule», va fi sortit focului Gheenei. 
23 Deci dacă îţi aduci darul tău la altar,  
 iar acolo îţi aminteşti  
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 că fratele tău are ceva împotriva ta,  
24 lasă-ţi darul acolo, înaintea altarului,  
 şi du-te de te împacă mai întâi cu fratele tău,  
 apoi vino şi adu-ţi darul.  
25 Împacă-te repede cu duşmanul tău,  
 cât timp mai eşti cu el pe drum,  
 ca nu cumva duşmanul tău să te dea pe mâna judecătorului,  
 judecătorul pe mâna temnicerului,  
 iar temnicerul să te arunce în închisoare.  
26 Îţi spun adevărul:  
 nu vei ieşi de acolo,  
 până ce nu vei plăti şi ultimul ban”.  
27 Aţi auzit că s-a zis celor din vechime:  
 «Să nu săvârşeşti adulter!»  
28 Eu însă vă spun: cine se uită la femeie, dorind-o,  
 a şi săvârşit adulterul cu ea în inima lui.  
29 Dacă ochiul tău drept te duce la păcat, scoate-l şi aruncă-l,  
 căci este mai bine pentru tine să pierzi unul din mădularele tale,  
 decât tot trupul tău să fie aruncat în Gheenă.  
30 Dacă mâna ta dreaptă te duce la păcat, taie-o şi arunc-o,  
 căci este mai bine pentru tine să pierzi un mădular,  
 decât tot trupul tău să ajungă în Gheenă.  
31 S-a mai spus:  
 «Cine îşi lasă soţia, să-i dea dovadă de divorţ».  
32 Eu însă vă spun:  
 oricine îşi lasă soţia, în afară de cazul că trăieşte nelegitim cu ea,  
 o împinge la adulter,  
 iar cine se căsătoreşte cu o femeie divorţată săvârşeşte adulter.  
33 Aţi mai auzit că s-a spus celor din vechime:  
 «Să nu faci nici un jurământ fals»,  
 şi «Să ţii jurământul făcut Domnului».  
34 Eu însă vă spun:  
 să nu vă juraţi deloc,  
 nici pe cer, căci este tronul lui Dumnezeu,  
35 nici pe pământ, căci este scăunelul picioarelor sale,  
 nici pe Ierusalim, căci este cetatea marelui rege.  
36 Să nu juri nici pe capul tău,  
 pentru că nici măcar un fir de păr nu-l poţi face alb sau negru.  
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37 Când spuneţi «da» să fie «da»,  
 când spuneţi «nu» să fie «nu».  
 Tot ce este în plus vine de la Cel Rău”. 
  

Cuvântul Domnului 
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sau forma scurtă: 
  
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Matei 5,20-22a.27-28.33-34a.37 
 
 
 
  În timpul acela,  
  Isus a spus ucenicilor săi:  
20 „Căci vă spun vouă: dacă dreptatea voastră  
 nu va întrece pe cea a cărturarilor şi a fariseilor,  
 nu veţi intra în împărăţia cerurilor.  
21 Aţi auzit că s-a zis celor din vechime: «Să nu ucizi»,  
 iar dacă cineva va ucide, va fi tras la judecată.  
22a Eu însă vă spun:  
 oricine se mânie pe fratele său va fi tras la judecată.  
27 Aţi auzit că s-a zis celor din vechime:  
 «Să nu săvârşeşti adulter!»  
28 Eu însă vă spun: cine se uită la femeie, dorind-o,  
 a şi săvârşit adulterul cu ea în inima lui.  
33 Aţi mai auzit că s-a spus celor din vechime:  
 «Să nu faci nici un jurământ fals»,  
 şi «Să ţii jurământul făcut Domnului».  
34a Eu însă vă spun:  
 să nu vă juraţi deloc.  
37 Când spuneţi «da» să fie «da»,  
 când spuneţi «nu» să fie «nu».  
 Tot ce este în plus vine de la Cel Rău”. 
  

Cuvântul Domnului 
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ANUL B 

  
 LECTURA I   Leprosul va locui singur în afara taberei. 
  
 Citire din cartea Leviticului 13,1-2.45-46 
 
 
1  Domnul,  
  vorbind lui Moise şi fratelui său Aron, le-a spus: 
2 „Când unui om îi apare pe piele o tumoare,  
 o inflamaţie sau o pată de culoare deschisă,  
 care îl face suspect de lepră,  
 să fie trimis la preotul Aron sau la un preot dintre fii săi. 
45 Leprosul, cel atins de această boală,  
 să poarte haine sfâşiate şi părul zbârlit,  
 să-şi acopere partea de sus a feţei până la buze şi să strige:  
 „Necurat! Necurat!”.  
46 Cât timp va avea această boală va fi necurat.  
 De aceea va locui separat, locuinţa lui va fi în afara taberei”. 
  

Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 31,1-2.5.11 (R.: cf. 7) 
  
  R.:  Doamne Dumnezeule,  
    tu eşti mântuirea noastră! 
  
1 Fericit este omul căruia i s-a iertat păcatul, 
 căruia i s-a acoperit fărădelegea! 
2 Fericit este omul, căruia Domnul nu-i ia în seamă nelegiuirea 
 şi în sufletul căruia nu este prefăcătorie. R. 
  
5 Eu ţi-am mărturisit păcatul meu, 
 nu ţi-am ascuns fărădelegea. 
 Am zis: „Voi mărturisi Domnului fărădelegile mele!”. 
 ªi tu mi-ai luat povara vinovăţiei mele. R. 
  
11 Bucuraţi-vă, drepţilor, în Domnul şi veseliţi-vă. 
 Scoateţi strigăte de bucurie, 
 toţi cei drepţi cu inima. R. 
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 LECTURA A II-A  Mergeţi pe urmele mele,  
        aşa cum eu merg pe urmele lui Cristos. 
  
 Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Paul 
 către Corinteni 10,31-33; 11,1 
 
 
31 Fraţilor,  
  fie că mâncaţi, fie că beţi, fie că faceţi altceva,  
 totul să faceţi spre slava lui Dumnezeu. 
32 Să nu fiţi piatră de poticneală pentru nimeni:  
 nici pentru iudei, nici pentru greci, nici pentru Biserica lui Dumnezeu. 
33 Faceţi ca mine:  
 în toate împrejurările, mă străduiesc să le fiu tuturor pe plac,  
 căutând nu folosul meu, ci acela al tuturor,  
 pentru ca să ajung la mântuire.  
11,1 Mergeţi pe urmele mele,  
 aşa cum eu merg pe urmele lui Cristos. 
  

Cuvântul Domnului 
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 ALELUIA Lc 7,16 
  (Aleluia) Un profet mare s-a ridicat între noi;  
     Dumnezeu a vizitat poporul său. (Aleluia) 
  
 EVANGHELIA  Lepra s-a îndepărtat şi el a devenit curat. 
  
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos  
 după sfântul Marcu  1,40-45 
 
 
 
40  În zilele acelea,  
  un lepros a venit la Isus, a îngenuncheat în faţa lui şi l-a rugat:  
 „Dacă vrei, poţi să mă cureţi”.  
41 Făcându-i-se milă de el, şi-a întins mâna, l-a atins şi i-a zis:  
 „Vreau, curăţă-te!”.  
42 Imediat s-a îndepărtat lepra de la el şi s-a vindecat.  
43 Isus i-a poruncit să plece  
44 şi l-a făcut atent: „Să nu spui o vorbă nimănui, ci du-te,  
 arată-te preotului şi adu ca mărturie a vindecării tale  
 jertfa de curăţire pe care a prescris-o Moise”.  
45 Omul însă a plecat şi a povestit cele întâmplate peste tot,  
 aşa încât Isus nu mai putea să se arate în public în nici o cetate; 
 era obligat să rămână în locuri pustii,  
 dar şi aici oamenii veneau la el de pretutindeni. 
  

Cuvântul Domnului 
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ANUL C 

  
 LECTURA I   Blestemat să fie omul care-şi pune încrederea în om; 
       binecuvântat să fie omul care-şi pune încrederea în  
       Domnul. 
  
 Citire din cartea profetului Ieremia 17,5-8 
 
 
 5 Aşa vorbeşte Domnul:  
  „Blestemat să fie omul care-şi pune încrederea în om,  
 care-şi face dintr-un trup sprijinul său,  
 iar inima şi-o îndepărtează de Domnul.  
6 El va fi ca ciulinii în pustiu: nu va vedea fericirea,  
 el va locui în arşiţa pustiului, în pământ neroditor şi de nelocuit.  
7 Binecuvântat să fie omul care-şi pune încrederea în Domnul,  
 a cărui speranţă este Domnul.  
8 El va fi ca un pom sădit lângă ape,  
 care-şi întinde rădăcinile spre râu;  
 el nu se teme când vine arşiţa,  
 frunzele lui rămân verzi,  
 el nu-i îngrijorat în timp de secetă  
 şi nu încetează să aducă roade. 
  

Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 1,1-2.3.4 şi 6 (R.: 39,5c) 
  
  R.:  Fericit este omul  
    care îşi pune încrederea în Domnul. 
  
1 Fericit omul care nu ia parte la sfatul celor răi, 
 nu urmează calea păcătoşilor 
 şi nu se aşază lângă cei care batjocorăsc, 
2 dar îşi găseşte plăcerea în Legea Domnului 
 şi la Legea lui cugetă ziua şi noaptea. R. 
  
3 El este ca pomul sădit lângă un izvor de apă 
 şi aduce rod la timp; 
 frunzele lui nu se veştejesc 
 şi tot ce începe duce la bun sfârşit. R. 
  
4 Nu tot aşa este cu cei răi, nu tot aşa; 
 ei sunt ca pleava pe care o spulberă vântul. 
6 Căci Domnul cunoaşte calea celor drepţi, 
 iar drumul urmat de cei răi duce la pieire. R. 
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 LECTURA A II-A  Dacă n-a înviat Cristos, zadarnică este credinţa 

voastră. 
  
 Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Paul  
 către Corinteni 15,12.16-20 
 
 
12  Fraţilor,  
  dacă se vesteşte că Cristos a înviat din morţi,  
 cum zic unii dintre voi că nu este înviere a morţilor?  
16 Căci, dacă morţii nu învie, nici Cristos n-a înviat.  
17 Iar dacă n-a înviat Cristos, zadarnică este credinţa voastră;  
 sunteţi încă în păcatele voastre.  
18 Atunci şi cei care au adormit în Cristos sunt pierduţi.  
19 Iar dacă nădăjduim în Cristos numai pentru viaţa aceasta,  
 suntem mai de plâns decât toţi oamenii.  
20 Dar acum Cristos a înviat din morţi,  
 fiind pârgă a celor adormiţi. 
  

Cuvântul Domnului 
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 ALELUIA Lc 6,23ab 
  (Aleluia) Bucuraţi-vă şi veseliţi-vă;  
     căci mare este în ceruri răsplata voastră. (Aleluia) 
  
 EVANGHELIA  Fericiţi sunt cei săraci. Vai vouă, bogaţilor! 
  
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos  
 după sfântul Luca 6,17.20-26 
 
 
 
17  În timpul acela,  
  Isus a coborât de pe munte împreună cu cei doisprezece apostoli  
 şi s-a oprit pe câmpie.  
 Era acolo un mare număr de ucenici şi o mulţime de oameni  
 veniţi din toată Iudeea, din Ierusalim  
 şi de pe ţărmul Tirului şi al Sidonului. 
20 Privind spre ucenicii săi, Isus a spus:  
 „Fericiţi sunteţi voi cei săraci,  
 pentru că a voastră este împărăţia lui Dumnezeu.  
21 Fericiţi sunteţi voi care acum sunteţi înfometaţi,  
 pentru că vă veţi sătura.  
 Fericiţi sunteţi voi care plângeţi acum,  
 pentru că veţi râde.  
22 Fericiţi sunteţi voi când vă urăsc oamenii  
 şi vă exclud din comunitatea lor,  
 când vă insultă şi vă fac numele de batjocură din cauza Fiului  
 omului.  
23 În acea zi fiţi fericiţi şi tresăltaţi de bucurie, 
 căci răsplata voastră este mare în ceruri;  
 la fel au făcut părinţii lor cu profeţii.  
  
24 Dar vai vouă, bogaţilor, 
 pentru că voi aveţi parte acum de mângâiere.  
25 Voi vouă care sunteţi acum sătui,  
 pentru că veţi suferi de foame.  
 Vai vouă care acum râdeţi,  
 pentru că veţi plânge şi veţi suspina.  
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26 Vai vouă când toţi oamenii vă vorbesc de bine. 
 La fel au făcut părinţii voştri cu profeţii cei mincinoşi”. 
  

Cuvântul Domnului 
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LUNI 
  

ANUL I 
  
 LECTURA I   Cain s-a aruncat asupra fratelui său Abel şi l-a ucis. 
  
 Citire din cartea Genezei 4,1-15.25 
 
 
1  Adam a cunoscut-o pe soţia sa Eva;  
  ea a zămislit şi l-a născut pe Cain.  
 Ea a spus: „Am dobândit un om de la Domnul!”.  
2 Mai târziu l-a născut pe Abel, fratele lui Cain.  
 Abel a devenit păstor, iar Cain agricultor.  
3 După câtva timp, Cain a adus Domnului jertfă din roadele  
 pământului.  
4 La rândul său, Abel a adus jertfă mieii întâi născuţi din turma sa, 
 oferind părţile cele mai bune.  
 Domnul şi-a îndreptat privirea către Abel şi jertfa lui,  
5 dar şi-a întors faţa de la Cain şi de la ofranda lui.  
 Cain s-a mâniat şi a arătat o faţă posomorâtă.  
6 Domnul i-a spus lui Cain:  
 „Pentru ce te-ai mâniat şi ai faţa posomorâtă?  
7 Dacă faci binele, poţi ţine fruntea sus.  
 Dar dacă nu faci binele, păcatul pândeşte la uşa ta.  
 El dă năvală spre tine, dar tu trebuie să-l învingi”.  
8 Cain a spus fratelui său Abel: „Să mergem la câmp!”.  
 Când au ajuns la câmp,  
 Cain s-a aruncat asupra fratelui său Abel şi l-a ucis.  
9 Domnul l-a întrebat pe Cain: „Unde este fratele tău, Abel?”.  
 Cain i-a răspuns: „Nu ştiu. Sunt eu paznicul fratelui meu?”.  
  
10 Domnul i-a spus: „Ce ai făcut?  
 Glasul sângelui fratelui tău strigă către mine din pământ!  
11 Acum deci fii blestemat  
 pe pământul care şi-a deschis gura ca să bea sângele fratelui tău, 
 vărsat de mâna ta.  
12 Când vei lucra pământul să nu-ţi mai dea roadele sale;  
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 zbuciumat şi fugar să fii pe pământ”.  
13 Atunci Cain i-a spus Domnului:  
 „Această pedeapsă este cu mult mai mare decât aş putea eu suporta!  
14 Iată că astăzi tu m-ai alungat de pe pământul meu.  
 Trebuie să mă ascund departe de tine,  
 voi fi zbuciumat şi fugar prin lume  
 şi oricine mă va întâlni mă va ucide”.  
15 Domnul i-a răspuns:  
 „Dacă cineva îl ucide pe Cain, Cain va fi răzbunat de şapte ori”. 
 Domnul i-a pus un semn lui Cain,  
 ca nici unul dintre cei care îl vor întâlni să nu-l ucidă.  
25 Adam a cunoscut din nou pe soţia sa;  
 ea a născut un fiu şi i-a dat numele de Set, căci şi-a zis:  
 „Dumnezeu mi-a dat un alt urmaş, în locul lui Abel,  
 pe care l-a ucis Cain”. 
  

Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 49,1 şi 8.16bc-17.20-21 (R.: 14a) 
  
  R.:  Iubirea faţă de fraţii noştri  
    este jertfa plăcută ţie, Doamne! 
  
1 Dumnezeu, Domnul Dumnezeu vorbeşte, 
 el cheamă pământul de la răsăritul soarelui până la asfinţitul lui. 
8 „Nu pentru jertfele tale te dojenesc, 
 pentru că arderile tale de tot sunt pururi înaintea mea. R. 
  
16bc Pentru ce tot rosteşti legile mele 
 şi ai pe buze legământul meu, 
17 tu, care urăşti învăţătura mea 
 şi care arunci la spate cuvintele mele? R. 
  
20 Stai şi vorbeşti împotriva fratelui tău, 
 cleveteşti pe fiul mamei tale. 
21 Iată ce ai făcut, iar eu să tac? 
 Îţi închipui că eu sunt ca tine? 
 Te voi mustra şi voi pune totul sub ochii tăi”. R. 
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ANUL AL II-LEA 

  
 LECTURA I   Încercarea credinţei voastre aduce răbdarea,  
       ca să fiţi desăvârşiţi. 
  
 Citire din Scrisoarea sfântului apostol Iacob 1,1-11 
 
 
1  Eu, Iacob, slujitorul lui Dumnezeu şi al Domnului Isus Cristos,  
  vă salut cu bucurie  
 pe voi care aparţineţi celor douăsprezece triburi ale lui Israel,  
 care sunteţi răspândiţi în lume. 
2 Fraţilor, să socotiţi o mare bucurie  
 faptul că vă aflaţi în diferite încercări.  
3 Doar ştiţi că încercarea credinţei voastre aduce răbdare,  
4 iar răbdarea vă duce la o viaţă desăvârşită;  
 numai aşa veţi fi desăvârşiţi şi nu vă va lipsi nimic. 
5 Dar dacă unuia dintre voi îi lipseşte înţelepciunea, s-o ceară de la  
 Dumnezeu,  
 şi Dumnezeu, care dă tuturor cu bunătate şi fără reproşuri, i-o va da.  
6 Dar s-o ceară cu credinţă, fără cea mai mică îndoială,  
 căci cel care stă la îndoială, se aseamănă cu valurile mării,  
 pe care vântul le poartă încoace şi încolo.  
7 Un astfel de om să nu-şi închipuie  
 că va primi ceva de la Domnul,  
8 dacă are inima împărţită şi nestatornică în tot ce face. 
9 Printre fraţi, omul care se află într-o stare umilă  
 să fie mândru că Dumnezeu îl înalţă,  
10 iar bogatul să se teamă că Dumnezeu îl înjoseşte,  
 căci el va trece ca floarea ierbii.  
11 Când soarele s-a ridicat cu arşiţa sa usucă iarba,  
 floarea se veştejeşte şi strălucirea frumuseţii sale dispare.  
 Aşa va dispărea bogatul cu tot ce face. 
  

Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 118,67-68.71-72.75-76 (R.: 77) 
  
  R.:  Tu, Doamne,  
    eşti bunătate şi îndurare! 
  
67 Am greşit şi am fost pedepsit, 
 acum însă ţin cuvântul tău. 
68 Tu eşti bun şi împarţi cele bune, 
 învaţă-mă îndreptările tale. R. 
  
71 E spre binele meu că m-ai smerit 
 ca să învăţ poruncile tale. 
72 Pentru că mai mult preţuieşte Legea ta, 
 decât mii de lucruri de aur şi de argint. R. 
  
75 Ştiu, Doamne, că judecăţile tale sunt drepte, 
 pe bună dreptate m-ai umilit. 
76 Bunătatea ta să-mi fie mângâiere, 
 aşa cum ai promis slujitorului tău. R. 
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 ALELUIA In 14,16 
  (Aleluia) Îl voi ruga pe Tatăl şi vă va da alt Apărător,  
     care să rămână cu voi în veci. (Aleluia) 
  
 EVANGHELIA  Pentru ce îmi cere această generaţie un semn? 
  
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos  
 după sfântul Marcu  8,11-13 
 
 
 
11  În timpul acela, 
  fariseii au venit la Isus şi au început o dispută cu el:  
 pentru a-l pune la încercare,  
 i-au cerut un semn, care să vină din cer.  
12 Isus a suspinat adânc şi a spus:  
 „Pentru ce îmi cere această generaţie un semn?  
 Vă spun adevărul:  
 nici un semn nu i se va da acestei generaţii”.  
13 Apoi i-a părăsit, s-a urcat în barcă şi a plecat spre celălalt mal. 
  

Cuvântul Domnului 
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MARŢI 
  
  ANUL I 
  
 LECTURA I   Îl voi şterge de pe faţa pământului  
       pe omul pe care l-am creat. 
  
 Citire din cartea Genezei 6,5-8; 7,1-5.10 
 
 
5  Domnul a văzut  
  că răutatea omului pe pământ era mare  
 şi că toate gândurile inimii lui  
 erau îndreptate tot timpul numai spre rău.  
6 Domnului i-a părut rău că l-a făcut pe om şi că l-a pus pe pământ,  
 s-a mâhnit în inima sa  
7 şi a spus:  
 „Îl voi şterge de pe faţa pământului pe omul pe care l-am creat  
 şi împreună cu omul animalele, reptilele şi păsările cerului;  
 îmi pare rău că l-am făcut”.  
8 Însă Noe a aflat har în ochii Domnului.  
7,1 Domnul i-a spus lui Noe:  
 „Intră în arcă, tu şi toată familia ta,  
 căci tu eşti singurul om drept pe care îl văd în această generaţie.  
2 Din toate animalele curate ia câte şapte perechi din fiecare specie, 
 parte bărbătească şi parte femeiască;  
 dintre animalele care nu sunt curate,  
 ia câte o pereche din fiecare specie;  
3 din păsările cerului câte şapte perechi de fiecare specie,  
 bărbătuşul şi găinuşa,  
 ca să le dăinuiască sămânţa pe toată faţa pământului.  
4 Mai sunt doar şapte zile,  
 după care voi face să cadă ploaie pe pământ  
 timp de patruzeci de zile şi patruzeci de nopţi,  
 ca să şterg de pe faţa pământului toate fiinţele pe care le-am creat”.  
5 Noe a făcut tot ce i-a poruncit Domnul.  
10 După şapte zile apele potopului au început să acopere pământul. 
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Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 28,1a şi 2.3ac-4.3b şi 9b-10 (R.: 11b) 
  
  R.:  Domnul binecuvântează pe poporul său,  
    dăruindu-i pacea. 
  
1a Daţi Domnului, fii ai lui Dumnezeu, 
2 daţi Domnului slava cuvenită numelui său. 
 Închinaţi-vă înaintea Domnului îmbrăcaţi în odăjdii sfinte. R. 
  
3ac Glasul Domnului răsună peste ape: 
 Domnul peste apele întinse. 
4 Glasul Domnului este puternic, 
 glasul Domnului e plin de măreţie. R. 
  
3b Dumnezeul slavei face să bubuie tunetul 
9b şi în lăcaşul său sfânt toţi îi cântă slava. 
10 Domnul a domnit în timpul potopului, 
 Domnul stăpâneşte ca rege veşnic. R. 
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ANUL AL II-LEA 

  
 LECTURA I   Dumnezeu nu ispiteşte pe nimeni. 
  
 Citire din Scrisoarea sfântului apostol Iacob 1,12-18 
 
 
 12 Preaiubiţilor,  
  fericit este omul care rămâne statornic în încercare,  
 căci după ce i-a fost verificată virtutea, va primi cununa vieţii,  
 pe care Dumnezeu a făgăduit-o celor care îl iubesc. 
13 Nimeni, când este ispitit, să nu spună: „Dumnezeu mă ispiteşte”,  
 căci Dumnezeu nu ispiteşte la rău, el nu ispiteşte pe nimeni.  
14 Fiecare este ispitit de poftele sale proprii, care îl atrag şi îl  
 ademenesc.  
15 După aceea pofta zămisleşte şi naşte păcatul;  
 apoi păcatul, ajuns la maturitate, naşte moartea. 
16 Nu vă înşelaţi, fraţilor preaiubiţi,  
17 darurile cele mai bune, cele mai desăvârşite,  
 vin de sus, coboară de la Tatăl luminilor,  
 care nu este ca aştrii,  
 supus mişcărilor periodice şi eclipselor trecătoare.  
18 El a voit să ne dea viaţa prin cuvântul adevărului,  
 ca să facă din noi cei dintâi chemaţi dintre toate făpturile sale. 
  

Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 93,12-13a.14-15.18-19 (R.: 12) 
  
  R.:  Fericit este omul  
    pe care îl înveţi tu, Doamne. 
  
12 Fericit este omul pe care îl dojeneşti tu, Doamne, 
 pe care îl înveţi prin Legea ta, 
13a pentru ca să-l păstrezi netulburat în ziua nenorocirii. R. 
  
14 Pentru că Domnul nu este nepăsător faţă de poporul său 
 şi nu părăseşte moştenirea sa. 
15 Se va face din nou judecată după dreptate, 
 de ea se vor bucura toţi cei cu inima curată. R. 
  
18 Când spun: „Mi se clatină piciorul!”. 
 îndurarea ta, Doamne, mă susţine. 
19 Când gânduri negre se frământă înăuntrul meu, 
 mângâierile tale îmi înviorează sufletul. R. 
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 ALELUIA In 14,23 
  (Aleluia) Dacă mă iubeşte cineva, va păzi cuvântul meu, spune 

Domnul; 
     Tatăl meu îl va iubi şi vom veni la el. (Aleluia)  
  
 EVANGHELIA  Păziţi-vă de aluatul fariseilor şi de cel al lui Irod. 
  
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos  
 după sfântul Marcu  8,14-21 
 
 
 
14 În timpul acela,  
  ucenicii au uitat să ia pâine  
 şi nu aveau decât o singură pâine cu ei, în barcă.  
15 Isus le-a spus:  
 „Fiţi atenţi, păziţi-vă de aluatul fariseilor şi de cel al lui Irod”.  
16 Ei însă îşi făceau gânduri pentru că nu luaseră pâine cu ei.  
17 Când Isus a observat aceasta, le-a zis:  
 „Pentru ce vă faceţi gânduri că nu aveţi pâine?  
 Nu vedeţi? Nu înţelegeţi încă? Vă este inima atât de împietrită?  
18 Aveţi ochi şi nu vedeţi? Aveţi urechi şi nu auziţi?  
 Nu vă aduceţi aminte?  
19 Când am frânt cele cinci pâini pentru cei cinci mii de oameni,  
 câte coşuri de firimituri aţi strâns?”.  
 I-au răspuns: „Douăsprezece!”.  
20 Şi când am frânt şapte pâini pentru cei patru mii,  
 câte coşuri aţi adunat? I-au răspuns: „ªapte!”.  
21 Atunci el le-a zis:  
 „Tot nu înţelegeţi?”. 
  

Cuvântul Domnului 
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MIERCURI 
  

ANUL I 
  
 LECTURA I   Noe a privit şi a văzut că pământul era uscat. 
  
 Citire din cartea Genezei 8,6-13.20-22 
 
 
 
6  În luna a zecea, în cea dintâi zi a lunii,  
  s-au arătat vârfurile munţilor.  
 După patruzeci de zile, Noe a deschis fereastra corabiei pe care o  
 construise  
7 şi a dat drumul unui corb.  
 Acesta a zburat, ducându-se şi întorcându-se,  
 până când au secat apele de pe pământ. 
8 Apoi a dat drumul unui porumbel,  
 ca să se încredinţeze dacă au scăzut apele de pe faţa pământului.  
9 Porumbelul n-a găsit nici un loc unde să-şi pună piciorul  
 şi s-a întors la Noe în corabie,  
 căci apele acopereau toată faţa pământului.  
 Noe şi-a întins mâna şi a luat din nou porumbelul la el în corabie.  
10 A mai aşteptat şapte zile şi iar a dat drumul porumbelului din  
 corabie.  
11 Spre seară porumbelul s-a întors,  
 având în cioc o ramură de măslin ruptă de curând.  
 Noe a înţeles atunci că apele au scăzut de pe faţa pământului.  
12 A mai aşteptat şapte zile şi a dat drumul porumbelului,  
 care nu s-a mai întors. 
13 În anul şase sute unu al vieţii lui Noe,  
 în luna întâi, în prima zi a lunii, pământul era din nou uscat.  
 Noe a dat la o parte acoperişul corabiei şi s-a uitat:  
 faţa pământului se uscase. 
20 Noe a ridicat un altar Domnului;  
 a luat dintre toate animalele curate şi dintre toate păsările curate  
 şi le-a adus arderi de tot pe altar.  
21 Domnul a inspirat mireasma de împăcare şi a zis în inima lui:  
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 „Nu voi mai blestema niciodată pământul din cauza omului.  
 Gândurile inimii sale sunt rele din tinereţea lui;  
 dar niciodată nu voi mai nimici toate vieţuitoarele, aşa cum am făcut-o.  
22 Cât va dăinui pământul,  
 semănatul şi seceratul, frigul şi căldura, vara şi iarna, ziua şi noaptea 
 nu vor înceta niciodată”. 
  

Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 115,12-13.14-15.18-19 
  
  R.:  Să-ţi fie plăcută, Doamne,  
    jertfa noastră de laudă. 
   sau 
    Aleluia. 
  
12 Ce-i voi da în schimb Domnului, 
 pentru tot binele pe care mi l-a făcut? 
13 Voi lua potirul mântuirii 
 şi voi invoca numele Domnului. R. 
  
14 Voi împlini cele făgăduite Domnului, 
 de faţă cu tot poporul său. 
15 Lucru de preţ este în faţa Domnului 
 moartea slujitorilor săi. R. 
  
18 Voi împlini cele făgăduite Domnului, 
 de faţă cu tot poporul său, 
19 în curţile casei Domnului 
 în mijlocul tău, Ierusalime! R. 
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ANUL AL II-LEA 

  
 LECTURA I   Puneţi cuvântul în practică,  
       nu vă mulţumiţi numai să-l ascultaţi. 
  
 Citire din Scrisoarea sfântului apostol Iacob 1,19-27 
 
 
19  Fraţilor preaiubiţi,  
  fiecare om trebuie să fie totdeauna gata să asculte,  
 cumpătat la vorbă şi încet la mânie,  
20 căci la mânie  
 omul nu săvârşeşte ceea ce este drept înaintea lui Dumnezeu.  
21 De aceea să vă păziţi de orice murdărie şi de orice răutate,  
 ca să primiţi cu umilinţă cuvântul lui Dumnezeu semănat în voi,  
 care are puterea să vă mântuiască.  
22 Puneţi cuvântul în practică, nu vă mulţumiţi numai să-l ascultaţi:  
23 căci altfel vă înşelaţi pe voi înşivă.  
 A asculta cuvântul fără a-l pune în practică  
 înseamnă a te asemăna cu un om care se priveşte într-o oglindă:  
24 se priveşte, pleacă şi a şi uitat cum arăta. 
25 Dimpotrivă, omul care se adânceşte în legea desăvârşită a libertăţii,  
 cel care nu o ascultă ca să o uite,  
 ci ca să o pună în practică în faptele sale,  
 fericit este el dacă va face astfel.  
26 Dacă cineva se crede un om evlavios,  
 atunci când nu ştie să-şi ţină limba în frâu,  
 se înalţă pe sine însuşi şi evlavia lui este fără nici o valoare.  
27 În faţa lui Dumnezeu, Tatăl nostru, evlavia adevărată,  
 căreia nu i se poate reproşa nimic, este aceasta:  
 a-i ajuta pe cei orfani şi pe văduve în necazurile lor  
 şi a se păzi curat în mijlocul lumii. 
  

Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 14,2-3a.3bc-4ab.5 (R.: 1b) 
  
  R.:  Cel drept se bucură în Domnul. 
  
2 Cel care duce o viaţă curată 
 săvârşeşte ceea ce este drept, 
 el spune adevărul din inima sa 
3a şi nu cleveteşte cu limba lui. R. 
  
3bc El nu face rău semenului său, 
 nici nu aruncă ocară asupra aproapelui. 
4ab Pe cel rău îl socoteşte vrednic de dispreţ, 
 dar îl cinsteşte pe cel care se teme de Domnul. R. 
  
5 Nu-şi împrumută banii pentru dobândă 
 şi nu ia mită împotriva celui nevinovat. 
 Cel care se poartă astfel 
 nu se clatină niciodată! R. 
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 ALELUIA cf. Ef 1,17-18 
  (Aleluia) Tatăl Domnului nostru Isus Cristos  
     să pătrundă inimile noastre cu lumina sa,  
     ca să putem înţelege speranţa  
     pe care ne-o dă chemarea noastră. (Aleluia) 
  
 EVANGHELIA  Orbul a fost vindecat şi distingea totul cu claritate. 
  
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos  
 după sfântul Marcu  8,22-26 
 
 
 
22  În timpul acela,  
  Isus şi ucenicii săi au venit la Betsaida.  
 Acolo i-au adus un orb şi l-au rugat să-l atingă.  
23 Isus l-a luat pe orb de mână, l-a condus afară din sat,  
 i-a uns ochii cu salivă, a pus mâinile peste el şi l-a întrebat:  
 „Vezi ceva?”.  
24 Deschizându-şi ochii, omul a spus:  
 „Îi văd pe oameni, ca pe nişte copaci care merg”. 
25 Apoi Isus a pus din nou mâinile pe ochii lui  
 şi acesta a început să vadă normal;  
 era vindecat şi distingea totul cu claritate. 
26 Isus l-a trimis acasă, spunându-i:  
 „Du-te, dar să nu intri în sat”. 
  

Cuvântul Domnului 
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JOI 
  

ANUL I 
  
 LECTURA I   Curcubeul meu  
       va sluji ca semn al legământului dintre mine şi  
       pământ. 
  
 Citire din cartea Genezei 9,1-13 
 
 
1  Dumnezeu i-a binecuvântat pe Noe şi pe fiii săi şi le-a spus:  
  „Fiţi rodnici, înmulţiţi-vă şi umpleţi pământul.  
2 În faţa voastră  
 să fie cuprinse de frică şi de spaimă toate animalele pământului,  
 toate păsările cerului,  
 tot ce se mişcă pe pământ şi toţi peştii mării;  
 toate sunt în mâinile voastre.  
3 Tot ce se mişcă, tot ce trăieşte va fi hrana voastră;  
 vi le dau pe toate cum v-am dat şi plantele verzi. 
4 Numai carnea în care se mai află sânge să nu o mâncaţi.  
5 Dacă însă sângele vostru va fi vărsat, voi cere socoteală,  
 şi anume, pentru sângele fiecăruia dintre voi,  
 voi cere socoteală da la toate fiinţele şi de la toţi oamenii.  
 De la fiecare voi cere să dea socoteală de viaţa fratelui său.  
6 Dacă varsă cineva sânge omenesc,  
 şi sângele lui să fie vărsat de oameni;  
 căci Dumnezeu l-a făcut pe om după chipul său. 
7 Fiţi rodnici şi înmulţiţi-vă;  
 răspândiţi-vă pe tot pământul şi stăpâniţi-l”. 
8 Apoi Dumnezeu i-a mai spus lui Noe şi fiilor săi: 
9 „Iată, eu închei un legământ cu voi;  
 cu toţi urmaşii voştri şi cu toate vieţuitoarele care sunt cu voi:  
 cu păsările, cu animalele, cu toate fiarele pământului care sunt cu voi  
10 şi cu toate vietăţile care au ieşit din corabie.  
11 Fac un legământ cu voi,  
 că nici o făptură nu va mai fi nimicită de apele potopului  
 şi nu va mai veni potop ca să pustiască pământul”. 
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12 Dumnezeu a adăugat:  
 „Iată semnul legământului, pe care îl pun între mine şi voi,  
 între toate vieţuitoarele care sunt cu voi 
 din neam în neam de-a pururi. 
13 Iată curcubeul meu pe care l-am aşezat pe nori,  
 el va sluji ca semn al legământului veşnic dintre mine şi pământ”. 
  

Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 101,16-18.19-21.29 şi 22-23 (R.: cf. 20b) 
  
  R.:  Domnul din ceruri  
    se îngrijeşte de poporul său. 
  
16 Toate popoarele se vor teme de numele Domnului 
 şi toţi regii de slava lui. 
17 Când Domnul va reconstrui Sionul, 
 când va apărea în slava sa, 
18 va asculta dorinţele celor sărmani 
 şi nu va dispreţui rugăciunile lor. R. 
  
19 Aceasta să se scrie pentru generaţiile viitoare 
 şi poporul care se va naşte îl va lăuda pe Domnul; 
20 pentru că a privit de sus, din locuinţa sa cea sfântă, 
 Domnul a privit din cer asupra pământului: 
21 pentru a asculta suspinul celor oropsiţi 
 şi pentru a-i elibera pe cei condamnaţi la moarte. R. 
  
29 Servitorii tăi vor locui în siguranţă 
 şi urmaşii lor vor rămâne veşnic în faţa ta, 
22 ca numele Domnului să rămână în Sion 
 şi lauda lui în tot Ierusalimul, 
23 când se vor aduna acolo popoarele şi împărăţiile, 
 ca să-i slujească Domnului. R. 
  
 



Joi 
ANUL AL II-LEA 

  
 LECTURA I   Oare nu i-a ales Dumnezeu pe cei săraci?  
       Voi însă l-aţi înjosit pe cel sărac. 
  
 Citire din Scrisoarea sfântului apostol Iacob 2,1-9 
 
 
1  Fraţii mei,  
  voi care aveţi credinţa în Isus Cristos, Domnul slavei,  
 să nu faceţi nici un fel de deosebire între persoane. 
2 Să ne închipuim că în adunarea voastră sosesc în acelaşi timp  
 un om îmbrăcat în haine luxoase, cu inele de aur în degete,  
 şi un om sărac cu haine ponosite.  
3 Voi v-aţi îndrepta către omul care poartă haine luxoase şi i-aţi spune: 
 „Dumneata aşază-te aici, în locul acesta bun”,  
 iar săracului i-aţi zice: „Tu stai acolo în picioare!”  
 sau: „Şezi jos la picioarele mele!”. 
4 A proceda în acest fel, nu înseamnă a face deosebire între unul şi altul 
 şi a-i judeca pe alţii după principii nedrepte? 
5 Ascultaţi, fraţii mei preaiubiţi;  
 oare nu i-a ales Dumnezeu pe cei săraci în ochii lumii,  
 nu i-a îmbogăţit prin credinţă şi nu i-a făcut moştenitori ai  
 împărăţiei,  
 pe care a promis-o celor care îl iubesc?  
6 Însă voi l-aţi dispreţuit pe cel sărac.  
 Nu vedeţi voi că cei bogaţi vă asupresc şi vă târăsc în faţa tribunalelor?  
7 Ei sunt cei care insultă numele sfânt al Domnului,  
 care a fost invocat asupra voastră. 
8 Desigur, sunteţi pe cale cea bună când împliniţi legea împărăţiei,  
 după cuvântul Scripturii: „Să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi”.  
9 Dar atunci când faceţi deosebire între persoane,  
 voi săvârşiţi un păcat şi această lege arată clar vinovăţia voastră. 
  

Cuvântul Domnului 



Joi 
 
 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 34,2-3.4-5.6-7 (R.: 7a) 
  
  R.:  Când un sărac strigă,  
    Domnul îl aude. 
  
2 Voi binecuvânta pe Domnul întotdeauna, 
 lauda lui va fi fără încetare pe buzele mele. 
3 Să se laude sufletul meu în Domnul! 
 Să audă cei blânzi şi să se bucure. R. 
  
4 Slăviţi-l pe Domnul împreună cu mine, 
 să înălţăm numele lui împreună. 
5 Când îl caut pe Domnul el îmi răspunde 
 şi mă eliberează de tot ce mă înspăimântă. R. 
  
6 Priviţi la Domnul şi veţi fi luminaţi, 
 şi feţele voastre nu vor avea de ce să se ruşineze. 
7 Cel sărac a strigat şi Domnul l-a ascultat 
 şi l-a mântuit din toate necazurile. R. 
  



Joi 
 
 ALELUIA In 6,64b.69b 
  (Aleluia) Cuvintele tale, Doamne, sunt duh şi viaţă;  
     tu ai cuvintele vieţii veşnice. (Aleluia) 
  
 EVANGHELIA  Tu eşti Mesia... Fiul Omului trebuie să îndure multe. 
  
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos  
 după sfântul Marcu  8,27-33 
 
 
 
27  În timpul acela,  
  împreună cu ucenicii săi,  
 Isus se îndrepta către satele din ţinutul Cezareii lui Filip.  
 Pe drum i-a întrebat pe ucenici: „Cine spun oamenii că sunt eu?”. 
28 Ei i-au răspuns: „Unii spun că eşti Ioan Botezătorul,  
 alţii că eşti Ilie, iară alţii că eşti unul dintre profeţi”. 
29 Atunci el i-a întrebat: „Dar voi cine spuneţi că sunt eu?”. 
 Simon Petru i-a răspuns: „Tu eşti Cristos”.  
30 El le-a poruncit să nu vorbească nimănui despre el. 
31 Atunci, pentru prima dată, le-a făcut cunoscut  
 că Fiul Omului trebuie să îndure multe  
 şi să fie respins de către bătrâni,  
 de către marii preoţi şi de către cărturari,  
 că trebuie să fie ucis şi după trei zile să învie.  
32 Isus le-a spus aceasta în mod deschis. 
 Atunci Petru l-a luat de o parte şi a început să-i facă reproşuri vii.  
33 Însă Isus s-a întors, a privit la ucenicii săi  
 şi l-a mustrat pe Petru, spunându-i: „Pleacă din faţa mea, Satană!  
 Gândurile tale nu sunt cele ale lui Dumnezeu,  
 ci sunt cele ale oamenilor”. 
  

Cuvântul Domnului 
 



Vineri 

VINERI 
  

ANUL I 
  
 LECTURA I   Să coborâm şi să le încurcăm limbile. 
  
 Citire din cartea Genezei 11,1-9 
 
 
  După potop,  
  numărul oamenilor a crescut din nou.  
1 Pe atunci, pe tot pământul, se vorbea o singură limbă  
 şi toţi oamenii foloseau aceleaşi cuvinte.  
2 Venind de la răsărit,  
 oamenii au găsit în ţara Babilonului o câmpie şi s-au stabilit acolo.  
3 Apoi a spus unul către altul: „Haideţi să facem cărămizi şi să le  
 ardem în foc”.  
 Şi au folosit cărămida în loc de piatră, iar smoala în loc de var.  
4 Apoi au zis: „Haideţi să ne construim o cetate,  
 cu un turn al cărui vârf să ajungă la cer;  
 să ne câştigăm un nume şi să nu ne mai împrăştiem pe tot  
 pământul!”.  
5 Atunci s-a coborât Domnul să vadă cetatea şi turnul pe care-l zideau  
 oamenii.  
6 Şi Domnul a zis: „Iată, toţi sunt de un neam şi vorbesc o singură  
 limbă;  
 acesta este numai începutul.  
 De acum înainte nimic nu-i va împiedica să facă tot ceea ce şi-au pus  
 în gând.  
7 Ei bine, să coborâm şi le încurcăm limbile,  
 ca să nu se mai înţeleagă unii cu alţii”.  
8 De atunci Domnul i-a împrăştiat pe toată suprafaţa pământului  
 şi au trebuit să înceteze de a mai construi cetatea.  
9 De acea s-a numit Babel locul în care  
 Domnul a încurcat limbile locuitorilor de pe întregul pământ  
 şi de acolo i-a împrăştiat pe toată faţa pământului. 
  

Cuvântul Domnului 



Vineri 
 
 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 32,10-11.12-13.14-15 (R.: 12b) 
  
  R.:  Fericit este poporul  
    pe care Domnul şi l-a ales de moştenire. 
   sau 
  R.:  Fericit este 
    poporul lui Dumnezeu. 
  
10 Domnul răstoarnă planurile naţiunilor, 
 el zădărniceşte hotărârile popoarelor. 
11 Planul Domnului rămâne în veci 
 şi gândurile inimii sale din neam în neam. R. 
  
12 Fericit este poporul al cărui Dumnezeu este Domnul, 
 fericit este poporul pe care el şi l-a ales de moştenire. 
13 Domnul priveşte din înălţimea cerului, 
 el îi vede pe toţi fiii oamenilor. R. 
  
14 El priveşte din lăcaşul său 
 şi îi observă pe toţi locuitorii pământului. 
15 Cel care a format inimile lor 
 le cunoaşte toate faptele. R. 
  
 



Vineri 
ANUL AL II-LEA 

  
 LECTURA I   După cum trupul care nu mai respiră este mort,  
       tot aşa şi credinţa fără fapte este moartă. 
  
 Citire din Scrisoarea sfântului apostol Iacob 2,14-24.26 
 
 
 14 Fraţii mei,  
  ce-i foloseşte cuiva dacă pretinde că are credinţă, dar nu are  
 fapte?  
 Poate credinţa aceasta să-l mântuiască?  
15 Să presupunem că un frate sau o soră  
 sunt lipsiţi de îmbrăcăminte şi de hrana de toate zilele  
16 şi cineva dintre voi le spune:  
 „Mergeţi în pace! Încălziţi-vă şi săturaţi-vă!”,  
 fără să le dea cele de trebuinţă trupului, la ce ar folosi aceasta?  
17 Tot aşa şi credinţa, dacă nu are fapte este moartă. 
18 Unui atare om i s-ar putea spune:  
 „Tu pretinzi că ai credinţă, eu am fapte.  
 Arată-mi credinţa ta fără fapte;  
 eu îţi voi arăta din faptele mele credinţa mea.  
19 Tu crezi că există un singur Dumnezeu: şi ai dreptate.  
 Şi diavolii cred, dar tremură de frică.  
20 Om fără de minte ce eşti,  
 vrei o dovadă că credinţa fără fapte este fără valoare?  
21 Priveşte la Abraham, părintele nostru.  
 Dumnezeu a făcut din el un om drept, datorită faptelor sale:  
 Abraham l-a oferit pe altar pe fiul său Isaac.  
22 Vezi bine, credinţa lui lucra în faptele sale  
 şi faptele sale i-au făcut credinţa desăvârşită.  
  
23 Astfel s-au împlinit cuvintele Scripturii:  
 „Abraham a avut credinţă în Dumnezeu  
 şi i s-a considerat aceasta ca îndreptăţire  
 şi a fost numit prieten al lui Dumnezeu”. 
24 Vedeţi, omul devine drept datorită faptelor sale  
 şi nu numai prin credinţa sa.  
26 Căci, după cum trupul care nu mai respiră este mort,  



Vineri 
 tot aşa şi credinţa fără fapte este moartă. 
  

Cuvântul Domnului 



Vineri 
 
 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 111,1-2.3-4.5-6 (R.: cf. 1) 
  
  R.:  Fericit este omul  
    care păzeşte poruncile Domnului. 
   sau 
  R.:  Legea Domnului  
    este izvor de bucurie. 
  
1 Fericit este omul care se teme de Domnul, 
 care îşi află bucuria în poruncile sale! 
2 Seminţia lui va fi puternică în lume 
 şi neamul celor drepţi va fi binecuvântat. R. 
  
3 În casa lui va fi belşug şi bogăţie, 
 dreptatea lui rămâne pe vecie. 
4 El răsare ca o lumină în întuneric pentru cei drepţi, 
 el este blând, îndurător şi drept. R. 
  
5 Fericit este omul care are milă şi ajută cu bucurie, 
 el îşi rânduieşte bunurile cu dreptate. 
6 El nu se clatină niciodată 
 şi dreptatea lui va fi amintită veşnic. R. 
  



Vineri 
 
 ALELUIA In 15,15b 
  (Aleluia) V-am numit prietenii mei, spune Domnul;  
     deoarece toate câte le-am auzit de la Tatăl meu  
     vi le-am făcut cunoscute vouă. (Aleluia) 
  
 EVANGHELIA  Cel care îşi va pierde viaţa pentru mine şi pentru 

evanghelie  
       o va salva. 
  
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos  
 după sfântul Marcu  8,34 – 9,1 
 
 
 
34  În timpul acela,  
  chemând mulţimea şi pe ucenicii săi, Isus le-a zis: 
 „Dacă vrea cineva să vină după mine,  
 să renunţe la el însuşi, să-şi ia crucea şi să mă urmeze.  
35 Căci cel care vrea să-şi salveze viaţa o va pierde,  
 însă cel care îşi va pierde viaţa pentru mine şi pentru evanghelie  
 o va salva. 
36 Ce-i foloseşte omului dacă a câştigat lumea întreagă, dar îşi pierde  
 viaţa?  
37 Ce sumă ar putea plăti pentru a-şi răscumpăra viaţa? 
38 Dacă îi este cuiva ruşine de mine şi de cuvintele mele  
 în faţa acestei generaţii adultere şi păcătoase,  
 şi Fiului omului îi va fi ruşine de el,  
 când va veni în slava Tatălui său împreună cu sfinţii îngeri”. 
9,1 Şi le-a mai spus: „Vă spun adevărul, unii dintre cei de faţă nu vor  
 muri,  
 până nu vor fi văzut împărăţia lui Dumnezeu venind cu putere”. 
  

Cuvântul Domnului 
 



Sâmbătă 

SÂMBĂTĂ 
  

ANUL I 
  
 LECTURA I   Datorită credinţei noi înţelegem că lumea a fost 

orânduită  
       prin cuvântul lui Dumnezeu. 
  
 Citire din Scrisoarea către Evrei  11,1-7 
 
 
 1 Fraţilor,  
  credinţa este garanţia realităţilor sperate,  
 dovada lucrurilor pe care nu le vedem.  
2 Când Scriptura dă mărturie despre cei vechi,  
 o face datorită credinţei lor. 
3 Datorită credinţei  
 noi înţelegem că lumea a fost orânduită prin cuvântul lui Dumnezeu, 
 şi astfel universul văzut a luat fiinţă din ceea ce era nevăzut. 
4 Datorită credinţei Abel a adus lui Dumnezeu  
 o jertfă mai bună decât cea a lui Cain;  
 datorită credinţei sale el a fost declarat drept.  
 Dumnezeu însuşi a dat această mărturie, când i-a primit darurile;  
 şi datorită credinţei sale, deşi este mort, mai vorbeşte şi astăzi. 
5 Datorită credinţei Enoh a fost luat din această lume,  
 fără să vadă moartea;  
 nimeni nu l-a mai găsit, pentru că Dumnezeu îl răpise.  
 Scriptura dă mărturie că, înainte de a fi fost luat la el,  
 era plăcut lui Dumnezeu. 
6 Or, fără credinţă, este imposibil să fim plăcuţi lui Dumnezeu,  
 căci pentru a ne apropia de el, trebuie să credem că el există  
 şi că el îi răsplăteşte pe cei care îl caută. 
7 Datorită credinţei, Noe,  
 când a fost înştiinţat despre cele ce nu se vedeau încă,  
 a luat în serios cuvântul lui Dumnezeu:  
 el a construit o corabie pentru salvarea familiei sale.  
 Credinţa lui condamna lumea  
 şi el a primit de la Dumnezeu dreptatea care se obţine prin credinţă. 



Sâmbătă 
  

Cuvântul Domnului 



Sâmbătă 
 
 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 144,2-3.4-5.10-11 (R.: cf. 1) 
  
  R.:  Să binecuvântăm împreună  
    numele Domnului. 
   sau 
  R.:  Te preamărim pe tine, Doamne,  
    Dumnezeul şi regele nostru. 
  
2 Te voi binecuvânta, Doamne, în fiecare zi 
 şi voi lăuda numele tău în veacul veacului; 
3 Domnul este mare şi vrednic de orice laudă 
 şi măreţia lui este fără margini. R. 
  
4 Din neam în neam vor fi admirate operele tale 
 şi se vor istorisi minunile tale. 
5 Vor descrie slava măririi tale 
 şi vor reaminti lucrările tale minunate. R. 
  
10 Să te laude pe tine, Doamne, toată făptura 
 şi sfinţii tăi să te binecuvânteze; 
11 să proclame slava împărăţiei tale 
 şi să-ţi facă cunoscută puterea. R. 
  
 



Sâmbătă 
ANUL AL II-LEA 

  
 LECTURA I   Nici un om n-a reuşit să-şi ţină limba în frâu. 
  
 Citire din Scrisoarea sfântului apostol Iacob 3,1-10 
 
 
1  Fraţii mei,  
  să nu credeţi că aveţi toţi misiunea de a-i învăţa pe alţii:  
 voi ştiţi bine, noi care îi învăţăm pe alţii vom fi mai aspru judecaţi.  
2 Toţi greşim în multe privinţe.  
 Cine nu greşeşte cu vorba este un om desăvârşit  
 şi îşi poate ţine în frâu toate instinctele trupului.  
3 Punându-le cailor frâul în gură, ca să ne asculte,  
 le îndreptăm încotro vrem întregul trup.  
4 Priviţi la corăbii,  
 oricât ar fi de mari şi oricât de puternice vânturile care le împing,  
 ele sunt dirijate de o cârmă foarte mică încotro vrea cârmaciul.  
5 Tot aşa şi limba, deşi este o parte atât de mică a trupului nostru,  
 se poate făli cu lucruri mari.  
 Vedeţi şi aceasta: o flacără foarte mică poate aprinde o pădure mare!  
6 Şi limba este un foc, o lume plină de nedreptate.  
 Limba este o parte din noi înşine, dar ea pătează întregul trup,  
 dă foc întregii noastre vieţi, un foc scos din flăcările iadului.  
7 Oamenii au ajuns să îmblânzească şi să ţină în frâu  
 toate speciile de fiare, de păsări, de reptile şi de peşti,  
8 însă limba nici un om n-a reuşit s-o ţină în frâu.  
 Ea este un rău care nu se potoleşte niciodată, plină de otravă ucigătoare.  
9 Cu ea îl binecuvântăm pe Dumnezeu, Tatăl nostru,  
 şi tot cu ea îi blestemăm pe oameni, care au fost creaţi după chipul lui  
 Dumnezeu.  
10 Binecuvântarea şi blestemul ies din aceeaşi gură.  
 Fraţii mei, lucrurile nu trebuie să se petreacă astfel. 
  

Cuvântul Domnului 



Sâmbătă 
 
 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 11,2-3.4-5.7-8 (R.: 8a) 
  
  R.:  Vino, Doamne,  
    în ajutorul nostru. 
  
2 Vino într-ajutor, Doamne, 
 căci nu mai sunt oameni credincioşi, 
 a dispărut credinţa dintre oameni. 
3 Oamenii îşi spun numai minciuni unii altora, 
 pe buze au numai cuvinte înşelătoare, 
 vorbesc cu inimă prefăcută. R. 
  
4 Să nimicească Domnul toate buzele mincinoase, 
 limba care vorbeşte cu îngâmfare. 
5 Pe cei care zic: „Să ne ţinem tari cu limba noastră, 
 noi avem cuvântul: cine e deasupra noastră?”. R. 
  
7 Cuvintele Domnului sunt cuvinte sincere, 
 ca un argint topit în cuptor şi curăţit de şapte ori. 
8 Tu, Doamne, ne vei păzi 
 şi ne vei apăra de neamul acesta rău, pentru totdeauna. R. 
  



Sâmbătă 
 
 ALELUIA cf. Mc 9,6 
  (Aleluia) Cerurile s-au deschis şi glasul Tatălui a răsunat:  
     Acesta este Fiul meu cel preaiubit, de el să ascultaţi. (Aleluia) 
  
 EVANGHELIA  Isus s-a schimbat la faţă înaintea lor. 
  
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos  
 după sfântul Marcu  9,2-13 
 
 
 
2  În timpul acela, 
  Isus a luat cu sine pe Petru, pe Iacob şi pe Ioan,  
 i-a dus la o parte pe un munte înalt şi s-a schimbat la faţă înaintea  
 lor.  
3 Hainele lui au devenit strălucitoare şi atât de albe,  
 cum nimeni de pe pământ nu le-ar fi putut albi.  
4 Şi le-a apărut Ilie împreună cu Moise, stând de vorbă cu Isus.  
5 Atunci Petru luând cuvântul a zis:  
 „Învăţătorule, ce bine ne simţim aici! Să facem trei colibe:  
 una pentru tine, una pentru Moise şi una pentru Ilie”.  
6 De fapt nu ştia ce să spună, atât erau de înspăimântaţi.  
7 Şi a venit un nor, care i-a învăluit, iar din nor s-a auzit un glas: 
 „Acesta este Fiul meu preaiubit, pe dânsul să-l ascultaţi”.  
8 Apoi, deodată, privind în jur nu au mai văzut pe nimeni  
 decât doar pe Isus singur cu ei.  
9 Apoi, coborându-se de pe munte,  
 Isus le-a poruncit să nu povestească nimănui cele văzute de ei,  
 înainte ca Fiul Omului să fi înviat din morţi.  
10 Iar ei au împlinit porunca, dar se întrebau între ei,  
 ce vrea să spună cu aceasta: „Când va învia din morţi?” . 
  
11 Ei l-au întrebat:  
 „Pentru ce spun cărturarii că trebuie să vină mai întâi Ilie?”.  
12 Isus le-a răspuns:  
 „Desigur, Ilie va veni mai întâi şi va pune toate la locul lor.  
 Dar atunci, pentru ce spune Scriptura, cu privire la Fiul Omului,  
 că trebuie să sufere multe şi să fie dispreţuit?  



Sâmbătă 
13 Ei bine, vă spun eu: Ilie a venit deja şi au făcut cu el ce au vrut,  
 aşa cum spune Scriptura despre el”. 
  

Cuvântul Domnului 
 



Duminică - Anul A 
 

SĂPTĂMÂNA A VII-A 
  

DUMINICĂ 
  

ANUL A 
  
 LECTURA I   Să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi. 
  
 Citire din cartea Leviticului 19,1-2.17-18 
 
 
1 Domnul i-a vorbit lui Moise, zicând:  
2  „Vorbeşte întregii adunări a fiilor lui Israel şi spune-le: 
 «Fiţi sfinţi, căci eu, Domnul Dumnezeul vostru, sunt sfânt.  
17 Să nu urăşti pe fratele tău în inima ta;  
 să nu te sfieşti a-l dojeni pe aproapele tău  
 ca să nu porţi păcatul lui.  
18 Nu căuta să te răzbuni  
 şi nu ţine supărare pe fiii poporului tău.  
 Să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi.  
 Eu sunt Domnul»”. 
  

Cuvântul Domnului 



Duminică - Anul A 
 
 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 102,1-2.3-4.8 şi 10.12-13 (R.: 8a) 
  
  R.:  Îndurător şi milostiv este Domnul. 
  
1 Binecuvântează, suflete al meu, pe Domnul 
 şi toată fiinţa mea să laude numele lui cel sfânt! 
2 Binecuvântează, suflete al meu, pe Domnul 
 şi nu uita nicicând de darurile lui. R. 
  
3 El îţi iartă toate păcatele 
 şi te vindecă de orice infirmitate. 
4 El îţi scapă viaţa de la pierzare 
 şi te încununează cu bunătate şi îndurare. R. 
  
8 Domnul este îndurător şi milostiv, 
 el este îndelung răbdător şi plin de dragoste. 
10 El nu răsplăteşte după greşelile noastre, 
 nici nu pedepseşte după fărădelegile noastre. R. 
  
12 Cât de departe este răsăritul de apus, 
 atât de mult îndepărtează de la noi păcatele noastre.  
13 Aşa cum un tată îşi iubeşte copiii, 
 aşa îi iubeşte Domnul pe cei care se tem de dânsul. R. 
  



Duminică - Anul A 
 
 LECTURA A II-A  Toate sunt ale voastre, voi însă sunteţi ai lui 

Cristos, 
        iar Cristos al lui Dumnezeu. 
  
 Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Paul  
 către Corinteni 3,16-23 
 
 
16 Fraţilor,  
  nu uitaţi că sunteţi templul lui Dumnezeu  
 şi că Duhul lui Dumnezeu locuieşte în voi.  
17 Dacă cineva distruge templul lui Dumnezeu,  
 şi Dumnezeu îl va distruge pe el.  
 Căci templul lui Dumnezeu este sfânt, iar acest templu sunteţi voi. 
18 Nimeni să nu se înşele.  
 Dacă cineva se crede înţelept în această lume,  
 să se facă nebun, ca să ajungă înţelept.  
19 Căci înţelepciunea acestei lumi este nebunie înaintea lui Dumnezeu. 
 Scris este:  
 „El îi prinde în cursă pe cei înţelepţi cu propria lor iscusinţă”; 
20 şi în alt loc: „Domnul cunoaşte gândurile înţelepţilor,  
 ştie că ele nu sunt decât o suflare de vânt”. 
21 Nimeni să nu-şi pună încrederea în oameni, toate vă aparţin:  
22 şi Paul, şi Apolo, şi Petru,  
 şi lumea, şi viaţa, şi moartea, şi prezentul, şi viitorul:  
 toate sunt ale voastre;  
23 voi însă sunteţi ai lui Cristos, iar Cristos este al lui Dumnezeu. 
  

Cuvântul Domnului 
 



Duminică - Anul A 
 
 ALELUIA 1 In 2,5 
  (Aleluia) În acela care păzeşte cuvântul lui Cristos  
     dragostea lui Dumnezeu este desăvârşită. (Aleluia) 
  
 EVANGHELIA  Iubiţi pe duşmanii voştri! 
  
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos  
 după sfântul Matei 5,38-48 
 
 
 
38  În timpul acela, 
  Isus a spus ucenicilor săi:  
 „Aţi auzit că s-a spus: «Ochi pentru ochi, dinte pentru dinte».  
39 Eu însă vă spun: nu întoarceţi răul celor care vă fac rău,  
 ci dacă unul te loveşte peste obrazul drept, întoarce-i-l şi pe celălalt;  
40 şi dacă cineva vrea să te dea în judecată ca să-ţi ia cămaşa, lasă-i şi  
 mantaua.  
41 Şi dacă cineva te obligă să faci cu el o mie de paşi, tu fă două mii.  
42 Celui care îţi cere, dă-i,  
 iar celui care vrea să se împrumute de la tine, nu-i întoarce spatele.  
43 „Aţi auzit că s-a spus:  
 «Să iubeşti pe aproapele tău şi să urăşti pe duşmanul tău».  
44 Eu însă vă spun: iubiţi pe duşmanii voştri,  
 rugaţi-vă pentru cei care vă prigonesc şi vă vorbesc de rău,  
45 ca să fiţi fiii Tatălui vostru din ceruri,  
 care face să răsară soarele său peste cei buni şi peste cei răi  
 şi să cadă ploaia peste cei drepţi şi peste cei nedrepţi.  
46 Căci dacă iubiţi pe cei care vă iubesc, ce răsplată veţi avea?  
 Oare nu fac aceasta şi vameşii?  
47 Şi dacă îi salutaţi numai pe fraţii voştri, ce faceţi mai mult?  
 Oare nu fac aceasta şi păgânii?  
48 Fiţi, aşadar, desăvârşiţi, precum Tatăl vostru ceresc desăvârşit este”. 
  

Cuvântul Domnului 
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ANUL B 

  
 LECTURA I   Eu îţi voi ierta fărădelegile tale de dragul meu. 
  
 Citire din cartea profetului Isaia  43,18-19.21-22.24b-25 
 
 
18  Aşa vorbeşte Domnul: 
  „Nu vă mai gândiţi la ceea ce a fost mai înainte  
 şi nu vă mai amintiţi de cele trecute.  
19 Iată, eu fac o lume nouă; ea apare deja; voi nu o vedeţi?  
 Voi face să treacă un drum prin locuri neumblate şi râuri prin  
 pustiu. 
21 Eu mi-am format acest popor, ca să vestească lauda mea. 
22 Tu însă, Iacobe, nu m-ai invocat;  
 tu nu te-ai ostenit pentru mine, Israele! 
24b Prin păcatele tale m-ai tratat ca pe un sclav,  
 m-ai chinuit cu nelegiuirile tale.  
25 Iată, eu îţi voi ierta fărădelegile tale prin bunăvoinţa mea  
 şi nu-mi voi mai aminti de păcatele tale”. 
  

Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 40,2-3.4-5.13-14 (R.: 5b) 
  
  R.:  Vindecă-mă, Doamne,  
    căci am păcătuit împotriva ta! 
  
2 Fericit este acela care se îngrijeşte de cel sărac, 
 căci Domnul îl salvează în ziua nenorocirii. 
3 Domnul îl păzeşte şi îl ţine în viaţă, 
 îl face fericit pe pământ 
 şi nu-l lasă la bunul plac al vrăjmaşilor săi. R. 
  
4 Domnul îl întăreşte pe patul de suferinţă, 
 îi alină toate durerile atunci când e bolnav. 
5 Eu strig: „Doamne, ai milă de mine, 
 vindecă-mi sufletul, căci am păcătuit împotriva ta”. R. 
  
13 Tu m-ai păstrat nevătămat 
 şi m-ai aşezat pe veci înaintea ta. 
14 Binecuvântat să fie Domnul Dumnezeul lui Israel, 
 din veci în veci. Amin! Amin! R. 
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 LECTURA A II-A  Isus n-a fost „da” şi „nu” în acelaşi timp.  
        El a fost totdeauna „da”. 
  
 Citire din Scrisoarea a doua a sfântului apostol Paul 
 către Corinteni 1,18-22 
 
 
18  Fraţilor,  
  Dumnezeu îmi este martor,  
 că limbajul pe care l-am folosit faţă de voi  
 nu este „da” şi „nu” în acelaşi timp.  
19 Fiul lui Dumnezeu, Isus Cristos, cel care este în voi,  
 pe care noi: Silvan, Timotei şi cu mine, îl vestim printre voi,  
 nu a fost „da” şi „nu” în acelaşi timp.  
 El a fost întotdeauna „da”.  
20 Şi toate promisiunile lui Dumnezeu au aflat pe „da” în persoana lui. 
 Astfel prin Cristos noi spunem „amin” lui Dumnezeu, spre slava lui. 
21 Cel care ne întăreşte pentru cauza lui Cristos,  
 în relaţiile noastre cu voi,  
 cel care ne-a consacrat pe noi toţi este Dumnezeu:  
22 el a pus pecetea sa pe noi şi ne-a dat ca o arvună a darurilor sale  
 pe Duhul Sfânt, care locuieşte în inimile noastre. 
  

Cuvântul Domnului 
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 ALELUIA Lc 4,18ab 
  (Aleluia) Duhul Domnului m-a trimis să vestesc săracilor 

evanghelia;  
     să propovăduiesc celor închişi eliberarea. (Aleluia) 
  
 EVANGHELIA  Fiul Omului are puterea de a ierta păcatele pe 

pământ. 
  
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos  
 după sfântul Marcu  2,1-12 
 
 
1  Isus era din nou în Cafarnaum.  
  Răspândindu-se vestea că se afla într-o casă,  
2 s-a adunat acolo atâta lume,  
 încât nu mai era loc nici în faţa uşii;  
 Isus le vestea cuvântul lui Dumnezeu.  
3 Atunci au sosit patru oameni care i-au adus un paralitic.  
4 Cum nu-l puteau aduce până la Isus din cauza mulţimii,  
 au desfăcut acoperişul deasupra locului unde se afla Isus,  
 şi, prin deschizătură, au lăsat în jos targa pe care zăcea paraliticul.  
5 Văzându-le credinţa, Isus a spus paraliticului:  
 „Fiul meu, ţi se iartă păcatele”.  
6 Unii cărturari, care erau de faţă, se gândeau în sine:  
7 „Cum poate să vorbească astfel?  
 Este o blasfemie!  
 Cine altul poate ierta păcatele, afară de Dumnezeu?”.  
8 Isus, în duhul său, a cunoscut imediat ce gândeau şi le-a spus:  
 „De ce vă gândiţi astfel în inimile voastre?  
9 Ce este mai uşor:  
 a spune celui paralizat «Ţi se iartă păcatele!»,  
 sau a spune «Ridică-te, ia-ţi targa şi umblă!»? 
10 Însă ca să ştiţi că Fiul Omului  
 are puterea de a ierta păcatele pe pământ - i-a spus celui paralizat -  
11 Îţi zic: Ridică-te, ia-ţi targa şi du-te la casa ta!”.  
12 Omul s-a sculat imediat, a luat targa şi a plecat în văzul tuturor.  
 Toţi au rămas uimiţi;  
 îl preamăreau pe Dumnezeu şi spuneau:  
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 „Aşa ceva n-am mai văzut niciodată!”. 
  

Cuvântul Domnului 
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ANUL C 

  
 LECTURA I   Domnul te-a dat în mâinile mele,  
       însă eu n-am vrut să ridic mâna asupra ta. 
  
 Citire din cartea întâi a lui Samuel 26,2.7-9.12-13.22-23 
 
 
 
2 În zilele acelea,  
 Saul a pornit cu trei mii de oameni de elită din Israel,  
 ca să-l caute pe David în pustiul Zif.  
7 În timpul nopţii, David şi Abisai, însoţitorul său,  
 s-au strecurat în interiorul taberei lui Saul;  
 l-au găsit pe acesta dormind în mijlocul taberei;  
 suliţa lui era înfiptă în pământ lângă capul său.  
 Abner, comandantul armatei, şi oamenii lui  
 erau culcaţi împrejurul lui Saul.  
8 Atunci Abisai i-a spus lui David:  
 „Astăzi ţi l-a dat Dumnezeu în mână pe duşmanul tău.  
 Ei bine, am să-l străpung,  
 fixându-l la pământ cu propria lui lance, dintr-o singură lovitură,  
 fără să mai fie nevoie de a doua”.  
9 Însă David i-a spus lui Abisai: „Nu-l ucide!  
 Cine ar putea rămâne nepedepsit după ce şi-a ridicat mâna  
 împotriva regelui, care a primit ungerea Domnului?”.  
12 David a luat lancea şi vasul cu apă, care erau la capul lui Saul,  
 şi a plecat.  
 Nimeni n-a văzut, nimeni n-a ştiut şi nimeni nu s-a trezit:  
 toţi dormeau, căci Domnul făcuse să cadă asupra lor un somn adânc.  
13 David a trecut de cealaltă parte a văii  
 şi s-a oprit la o bună distanţă pe vârful muntelui.  
22 El a strigat: „Iată aici lancea regelui!  
 Unul dintre slujitori să treacă dincoace şi s-o ia.  
23 Domnul va răsplăti fiecăruia după dreptatea şi fidelitatea lui.  
 Astăzi Domnul te-a dat în mâinile mele,  
 însă eu n-am vrut să-mi ridic mâna asupra regelui,  
 care a primit ungerea Domnului”. 
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Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 102,1-2.3-4.8 şi 10.12-13 (R.: 8a) 
  
  R.:  Îndurător şi milostiv este Domnul. 
  
1 Binecuvântează, suflete al meu, pe Domnul 
 şi toată fiinţa mea să laude numele lui cel sfânt! 
2 Binecuvântează, suflete al meu, pe Domnul 
 şi nu uita nicicând de darurile lui. R. 
  
3 El îţi iartă toate păcatele 
 şi te vindecă de orice infirmitate. 
4 El îţi scapă viaţa de la pierzare 
 şi te încununează cu bunătate şi îndurare. R. 
  
8 Domnul este îndurător şi milostiv, 
 el este îndelung răbdător şi plin de dragoste. 
10 El nu răsplăteşte după greşelile noastre, 
 nici nu pedepseşte după fărădelegile noastre. R. 
  
12 Cât de departe este răsăritul de apus, 
 atât de mult îndepărtează de la noi păcatele noastre.  
13 Aşa cum un tată îşi iubeşte copiii, 
 aşa îi iubeşte Domnul pe cei care se tem de dânsul. R. 
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 LECTURA A II-A  Aşa cum am purtat chipul celui plămădit din 

pământ, 
        aşa vom purta chipul celui care a venit din cer. 
  
 Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Paul 
 către Corinteni 15,45-49 
 
 
45 Fraţilor,  
  Primul Adam a fost o fiinţă umană care primise viaţa:  
 ultimul Adam – Cristos – este o fiinţă spirituală, care dă viaţă. 
46 Cel care a apărut întâi nu-i fiinţa spirituală, ci fiinţa umană,  
 şi numai după aceea cea spirituală.  
47 Plămădit din pământ, cel dintâi om vine din pământ,  
 al doilea om, din cer;  
48 cum este cel pământesc, aşa sunt şi cei pământeşti  
 şi cum este cel ceresc aşa sunt şi cei cereşti.  
49 Aşa cum am purtat chipul celui plămădit din pământ,  
 aşa vom purta chipul celui care a venit din cer. 
  

Cuvântul Domnului 
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 ALELUIA In 13,34 
  (Aleluia) Poruncă nouă vă dau vouă, spune Domnul; 
     să vă iubiţi unul pe altul, cum v-am iubit şi eu pe voi. (Aleluia) 
  
 EVANGHELIA   Fiţi milostivi, după cum Tatăl vostru este milostiv. 
  
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos  
 după sfântul Luca 6,27-38 
 
 
 
  În timpul acela,  
 Isus a spus ucenicilor săi:  
27 „Vouă care mă ascultaţi vă spun:  
 iubiţi pe duşmanii voştri, faceţi bine celor care vă urăsc,  
28 binecuvântaţi pe cei care vă blestemă,  
 rugaţi-vă pentru cei care vă fac rău.  
29 Celui care te loveşte peste un obraz, întoarce-i-l şi pe celălalt;  
 dacă îţi ia cineva haina, lasă-l să-ţi ia şi cămaşa.  
30 Oricine îţi cere, dă-i, şi celui care ţi-a luat cu sila nu-i cere înapoi.  
31 Ceea ce voiţi să vă facă vouă oamenii, faceţi-le şi voi lor.  
32 Dacă iubiţi numai pe cei care vă iubesc, ce răsplată puteţi aştepta? 
 Chiar păcătoşii iubesc pe cei care îi iubesc pe ei.  
33 Şi dacă faceţi bine numai celor care vă fac bine,  
 ce răsplată puteţi aştepta? Şi păcătoşii fac acest lucru.  
34 Şi dacă daţi cu împrumut  
 numai acelora de la care nădăjduiţi să primiţi înapoi,  
 ce răsplată puteţi aştepta?  
 Doar şi păcătoşii împrumută păcătoşilor,  
 ca să primească înapoi întocmai.  
  
35 Voi însă iubiţi pe duşmanii voştri, faceţi bine şi daţi cu împrumut,  
 fără să aşteptaţi ceva în schimb, şi răsplata voastră va fi mare:  
 veţi fi fiii Celui Preaînalt,  
 pentru că el este bun şi cu cei nerecunoscători şi răi.  
36 Fiţi deci milostivi, după cum şi Tatăl vostru este milostiv.  
37 Nu judecaţi şi nu veţi fi judecaţi;  
 nu osândiţi şi nu veţi fi osândiţi;  
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 iertaţi şi vi se va ierta;  
38 daţi şi vi se va da.  
 O măsură bună, îndesată şi scuturată, gata să se verse,  
 veţi primi în dar.  
 Căci cu măsura cu care voi măsuraţi, vi se va măsura şi vouă”. 
  

Cuvântul Domnului 
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LUNI 
  

ANUL I 
  
 LECTURA I   Înainte de toate lucrurile a fost creată înţelepciunea. 
  
 Citire din cartea lui Ben Sirah 1,1-10 
 
 
1  Toată înţelepciunea vine de la Domnul  
  şi rămâne la el pentru totdeauna.  
2 Nisipul mărilor, picăturile de ploaie şi zilele veşniciei,  
 cine le-ar putea măsura? 
3 Înălţimea cerului, întinderea pământului,  
 adâncimea abisului şi înţelepciunea cine le-ar putea măsura? 
4 Înainte de toate lucrurile a fost creată înţelepciunea;  
 cunoaşterea adâncă a tuturor lucrurilor este din veşnicie. 
5 Izvorul înţelepciunii este cuvântul lui Dumnezeu din înălţimi  
 şi căile ei sunt porunci veşnice. 
6 Cui i-a fost descoperită rădăcina înţelepciunii?  
 Cine cunoaşte gândurile ei?  
7 Unul singur este înţelept şi foarte de temut: cel care şade pe tronul  
 său.  
8 Domnul este cel care a creat înţelepciunea, a văzut-o şi a măsurat-o  
 şi a răspândit-o în toate lucrările sale,  
9 printre toţi cei vii, după dărnicia lui.  
 Dar i-a copleşit cu ea pe cei care îl iubesc pe Dumnezeu. 
10 Frica de Domnul este mărire şi laudă, veselie şi cunună de bucurie. 
 Frica de Domnul desfată inima şi dă mulţumire, bucurie şi viaţă  
 lungă. 
  

Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 92,1ab.1c-2.5 (R.: 1a) 
  
  R.:  Domnul stăpâneşte 
    îmbrăcat în maiestate. 
  
1ab Domnul stăpâneşte îmbrăcat în maiestate, 
 Domnul s-a îmbrăcat, s-a încins cu putere. R. 
  
1c A pus pământul pe temelii solide, 
 ca să nu se clatine. 
2 Din vremuri străvechi este aşezat scaunul tău de domnie: 
 tu eşti din veşnicie! R. 
  
5 Mărturiile tale sunt cu totul adevărate, 
 sfinţenia este podoaba casei tale, Doamne, 
 în vecii vecilor. R. 
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ANUL AL II-LEA 

  
 LECTURA I   Dacă inima voastră este plină de ambiţie... 
       să nu vă făliţi. 
  
 Citire din Scrisoarea sfântului apostol Iacob 3,13-18 
 
 
13 Preaiubiţilor,  
  este printre voi un om înţelept şi înţelegător?  
 Prin viaţa lui exemplară să dea dovadă  
 că faptele sale sunt inspirate de modestia înţelepciunii.  
14 Dacă inima voastră este plină de ambiţie şi de invidie amară,  
 atunci să nu vă făliţi şi să nu falsificaţi adevărul. 
15 Această pretinsă înţelepciune nu vine de la Dumnezeu;  
 dimpotrivă, ea este pământească, egoistă, diabolică.  
16 Căci invidia şi ambiţia duc la dezordine şi la răutăţi de tot felul.  
17 Dimpotrivă, înţelepciunea care vine de sus  
 este înainte de toate modestă,  
 ea este apoi paşnică, prietenoasă, docilă, plină de milă  
 şi bogată în fapte bune, nu este părtinitoare şi nici făţarnică.  
18 Dreptatea aduce rodul său făcătorilor de pace,  
 dacă este semănată printre făcătorii de pace. 
  

Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 18,8.9.10.15 (R.: 9a) 
  
  R.:  Legea Domnului  
    este izvor de pace şi de bucurie. 
  
8 Legea Domnului este desăvârşită, 
 înviorează sufletul; 
 mărturia Domnului este adevărată, 
 îl face înţelept pe cel neştiutor. R. 
  
9 Orânduirile Domnului sunt drepte, 
 înveselesc inima, 
 poruncile Domnului sunt strălucitoare,  
 luminează ochii. R. 
  
10 Frica de Domnul este curată; 
 rămâne în veacul veacului; 
 judecăţile Domnului sunt adevărate, 
 toate sunt drepte. R. 
  
15 Plăcute să fie înaintea ta cuvintele mele 
 şi cugetul inimii mele, 
 Doamne, stânca mea  
 şi Mântuitorul meu! R. 
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 ALELUIA 2 Tim 1,10b 
  (Aleluia) Domnul nostru Isus Cristos a distrus moartea,  
     iar prin evanghelia sa, a dat vieţii o nouă strălucire. (Aleluia) 
  
  EVANGHELIA   Eu cred, Doamne; ajută necredinţa mea. 
  
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos  
 după sfântul Marcu  9,14-29 
 
 
14 În timpul acela,  
  Isus, coborând de pe munte şi venind la ceilalţi ucenici,  
 a văzut o mare mulţime, care îi înconjura,  
 şi cărturarii care discutau aprins cu ei.  
15 Îndată ce l-au văzut pe Isus, toţi au început să se agite  
 şi au alergat la Isus, ca să-l salute.  
16 El i-a întrebat: „Despre ce discutaţi între voi?”.  
17 Unul din mulţime i-a răspuns:  
 „Învăţătorule, l-am adus pe fiul meu la tine;  
 el este stăpânit de un duh care îl face mut.  
18 Oriunde îl apucă duhul, îl trânteşte la pământ,  
 copilul face spume la gură, scrâşneşte din dinţi şi apoi se înţepeneşte. 
 I-am rugat pe ucenicii tăi să scoată acest duh, dar ei n-au reuşit”.  
19 Isus le-a răspuns: „Generaţie necredincioasă!  
 Cât timp va mai trebui să stau cu voi?  
 Cât timp va mai trebui să vă suport? Aduceţi-l la mine”.  
20 Şi i l-au adus. Numai cât l-a văzut pe Isus,  
 duhul l-a scuturat pe băiat cu violenţă,  
 acesta a căzut şi a început să se zvârcolească pe pământ,  
 făcând spume la gură.  
21 Isus l-a întrebat pe tatăl băiatului:  
 „De cât timp i se întâmplă aceasta?”.  
 El i-a răspuns: „Din fragedă copilărie.  
22 Adesea l-a aruncat chiar în foc sau în apă, ca să-l omoare.  
 Dar dacă poţi face ceva, ajută-ne, fie-ţi milă de noi!”.  
23 Isus i-a răspuns: „De ce spui: Dacă poţi...?  
 Toate sunt cu putinţă pentru cel care crede”.  
24 Atunci tatăl băiatului a strigat:  
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 „Eu cred! Vino în ajutorul necredinţei mele!”.  
25 Când a văzut mulţimea îmbulzindu-se,  
 Isus l-a ameninţat pe duhul rău, spunându-i:  
 „Duhule, care l-ai făcut pe acest băiat mut şi surd,  
 ieşi dintr-însul şi să nu te mai întorci niciodată!”.  
26 Duhul a scos nişte strigăte, l-a scuturat cu putere pe băiat şi a ieşit. 
 Băiatul s-a făcut ca un cadavru, aşa că toată lumea spunea: „A murit!”. 
27 Însă Isus, prinzându-l de mână, l-a tras  
 şi băiatul s-a ridicat în picioare.  
28 Când s-a întors acasă, fiind numai el cu ucenicii săi, ei l-au întrebat: 
 „Pentru ce noi nu l-am putut scoate?”.  
29 Isus le-a răspuns:  
 „Acest soi de diavoli  
 nu poate fi scos cu nimic altceva decât cu rugăciune”. 
  

Cuvântul Domnului 
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MARŢI 
  

ANUL I 
  
 LECTURA I   Pregăteşte-te să înfrunţi încercările. 
  
 Citire din cartea lui Ben Sirah 2,1-13 
 
 
1  Fiul meu,  
  dacă vrei să intri în slujba Domnului,  
 pregăteşte-te să înfrunţi încercările. 
2 Formează-ţi o inimă dreaptă şi fii tare,  
 nu te tulbura în timpul nenorocirii.  
3 Ataşează-te de Domnul şi nu-l părăsi,  
 ca să fii înălţat în zilele tale de pe urmă. 
4 Acceptă toate adversităţile, fii răbdător în toate necazurile vieţii tale,  
5 căci aurul este verificat în foc  
 şi oamenii plăcuţi lui Dumnezeu în cuptorul suferinţei. 
6 Pune-ţi încrederea în el şi el îţi va veni în ajutor;  
 mergi pe drumul cel drept şi pune-ţi speranţa în el. 
7 Voi care vă temeţi de Domnul, sprijiniţi-vă pe îndurarea lui,  
 nu vă abateţi de la calea lui, ca să nu cădeţi. 
8 Voi care vă temeţi de Domnul,  
 aveţi încredere în el şi nu veţi pierde răsplata voastră. 
9 Voi care vă temeţi de Domnul,  
 aşteptaţi cu încredere fericirea şi bucuria veşnică prin îndurarea lui. 
10 Priviţi la generaţiile trecute şi vedeţi!  
 Cine şi-a pus încrederea în Domnul şi a rămas dezamăgit?  
11 Cine a fost statornic în frica Domnului şi a fost părăsit?  
12 Cine l-a invocat şi nu a fost ascultat? 
13 Căci Domnul este bun şi îndurător,  
 el iartă păcatele şi ajută în timpul necazului. 
  

Cuvântul Domnului 



Marţi 
 
 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 36,3-4.18-19.27-28.39-40 (R.: cf. 5) 
  
  R.:  Încrede-te în Domnul  
    şi el îţi va veni în ajutor! 
  
3 Încrede-te în Domnul şi fă binele; 
 locuieşte pământul şi păstrează-ţi credinţa; 
4 caută-ţi bucuria în Domnul 
 şi el îţi va da tot ce-ţi doreşte inima. R. 
  
18 Domnul cunoaşte zilele celor credincioşi,  
 moştenirea lor este veşnică. 
19 Ei nu rămân de ruşine în ziua nenorocirii 
 şi în zilele de foamete sunt îndestulaţi. R. 
  
27 Îndepărtează-te de rău şi fă binele 
 şi vei avea o casă pentru totdeauna. 
28 Căci Domnul iubeşte dreptatea şi nu părăseşte pe credincioşii săi: 
 cei răi vor pieri pe veci, seminţia celor nelegiuiţi va fi nimicită. R. 
  
39 Mântuirea celor drepţi vine de la Domnul, 
 el este ocrotitorul lor în timpul încercării. 
40 Domnul le vine în ajutor şi-i eliberează, 
 îi scapă de cei nelegiuiţi şi-i mântuieşte pe cei care se încred în el. R. 
  
 



Marţi 
ANUL AL II-LEA 

  
 LECTURA I   Vă rugaţi, dar nu primiţi nimic,  
       pentru că vă rugaţi cu intenţii rele. 
  
 Citire din Scrisoarea sfântului apostol Iacob 4,1-10 
 
 
1  Preaiubiţilor,  
  de unde vin războaiele, de unde vin certurile între voi?  
 Oare nu tocmai din patimile care se luptă în voi înşivă?  
2 Sunteţi invidioşi  
 şi, pentru că nu vă atingeţi ţelurile,  
 intraţi în conflict şi purtaţi război. 
 Nu obţineţi nimic, pentru că nu cereţi. 
3 Cereţi dar nu primiţi nimic,  
 pentru că cereţi cu intenţii rele:  
 cereţi bogăţii, pentru a vă satisface patimile.  
4 Creaturi adultere!  
 Voi ştiţi bine că iubirea faţă de lucrurile lumii  
 înseamnă duşmănie faţă de Dumnezeu.  
 Deci cine vrea să iubească lucrurile din lume  
 se face duşmanul lui Dumnezeu.  
5 Credeţi voi că Scriptura vorbeşte degeaba, când spune:  
 „Duhul care locuieşte în voi iubeşte cu gelozie?”.  
6 Dar el ne dă un har şi mai mare;  
 de aceea spune Scriptura: 
 „Dumnezeu se împotriveşte celor mândri,  
 însă celor smeriţi le dă harul său”.  
7 Supuneţi-vă, aşadar, lui Dumnezeu;  
 împotriviţi-vă diavolului şi el va fugi de voi.  
8 Apropiaţi-vă de Dumnezeu şi el se va apropia de voi.  
 Voi cei păcătoşi, spălaţi murdăria de pe mâinile voastre!  
 Oameni cu inima împărţită, curăţaţi-vă inimile!  
9 Gemeţi din cauza mizeriei voastre, jeliţi şi plângeţi;  
 râsul vostru să se schimbe în plâns şi bucuria voastră în tristeţe.  
10 Umiliţi-vă în faţa Domnului şi el vă va înălţa. 
  

Cuvântul Domnului 



Marţi 
 
 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 54,7-8.9-10a.10b-11a.23 (R.: cf. 23a) 
  
  R.:  Încredinţează Domnului grijile tale 
    şi el îţi va purta de grijă. 
  
7 Îmi spun: „Dacă aş avea aripile porumbelului, 
 aş zbura până aş găsi undeva odihnă!”. 
8 Aş fugi departe de tot 
 şi m-aş duce să locuiesc în pustiu. R. 
  
9 Aş fugi degrabă la un adăpost din faţa vântului năprasnic, 
 din faţa furtunii acesteia. 
10a Încurcă-le, Doamne, limbile şi risipeşte-i! R. 
  
10b Văd în cetate silnicie şi ceartă, 
11a zi şi noapte ele se strecoară peste zidurile ei 
 din toate părţile. R. 
  
23 Încredinţează Domnului grijile tale 
 şi el îţi va purta de grijă, 
 el nu va lăsa niciodată pe cel drept să se clatine. R. 
  



Marţi 
 
 ALELUIA Gal 6,14 
  (Aleluia) Eu mă laud numai cu crucea Domnului nostru Isus Cristos, 
     prin care lumea este răstignită pentru mine şi eu pentru  
     lume. 
  (Aleluia) 
  
 EVANGHELIA  Fiul Omului va fi dat în mâinile oamenilor.  
       Dacă cineva vrea să fie cel dintâi, să fie cel din  
       urmă. 
  
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Marcu  9,30-37 
 
 
 
30 În timpul acela,  
  Isus străbătea Galileea împreună cu ucenicii săi şi nu voia să afle  
 nimeni,  
31 căci dorea să-i instruiască pe ucenicii săi.  
 El le spunea: 
 „Fiul Omului va fi dat în mâinile oamenilor şi ei îl vor ucide,  
 dar la trei zile după moartea lui va învia”.  
32 Însă ucenicii n-au înţeles aceste cuvinte şi le era frică să-l întrebe. 
33 Ei au sosit la Cafarnaum şi, ajunşi acasă, Isus i-a întrebat:  
 „Despre ce aţi discutat pe drum?”.  
34 Ei tăceau, căci pe drum discutaseră unii cu alţii,  
 voind să ştie care dintre ei era cel mai mare. 
35 După ce s-a aşezat, Isus i-a chemat pe cei doisprezece şi le-a zis:  
 „Dacă cineva vrea să fie cel dintâi,  
 să fie cel din urmă dintre toţi şi slujitorul tuturor”. 
36 Luând atunci un copil, l-a pus în mijlocul lor.  
 Apoi strângându-l în braţe, le-a spus:  
37 „Cine primeşte în numele meu un copil ca acesta pe mine mă  
 primeşte, 
 iar cine mă primeşte pe mine,  
 nu pe mine mă primeşte, ci pe cel care m-a trimis”. 
  

Cuvântul Domnului 



Miercuri 

MIERCURI 
  

ANUL I 
  
 LECTURA I   Cine iubeşte înţelepciunea este iubit de Dumnezeu. 
  
 Citire din cartea lui Ben Sirah 4,12-21 
 
 
 
12  Înţelepciunea îi conduce pe fiii săi la mărire,  
  ea se îngrijeşte de cei care o caută.  
13 Cine iubeşte înţelepciunea iubeşte viaţa;  
 cei care o caută cu stăruinţă vor fi copleşiţi de fericire;  
14 cine o posedă va moşteni slava de la Domnul;  
 oriunde merge, Domnul îl binecuvântează. 
15 Cine îi slujeşte înţelepciunii îi slujeşte Celui Sfânt,  
 cine o iubeşte pe ea este iubit de Domnul.  
16 Cine o ascultă judecă cu dreptate;  
 cine o ia în seamă va trăi în siguranţă. 
17 Cine se încrede în ea,  
 o va lua în stăpânire şi toţi urmaşii săi o vor primi ca moştenire. 
18 La început îl va conduce pe drumuri întortocheate,  
 va aduce asupra lui teama şi îngrijorarea,  
19 îl va chinui cu disciplina ei severă,  
 până când se va putea încrede în el şi îl va fi încercat cu poruncile ei. 
20 Dar apoi din nou îl va conduce pe drumul cel drept,  
 îi va reda bucuria şi-i va dezvălui secretele sale. 
21 Dar dacă el se va abate de la ea,  
 îl va părăsi şi-l va lăsa să meargă spre pieirea lui. 
  

Cuvântul Domnului 



Miercuri 
 
 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 118,165 şi 168.171-172.174-175 (R.: 165a) 
  
  R.:  Cei care iubesc Legea ta, Doamne,  
    se bucură de multă pace. 
   sau 
  R.:  Fericiţi sunt cei care  
    te iubesc pe tine, Doamne! 
  
165 Cei care iubesc Legea ta se bucură de multă pace, 
 nici o piedică nu le stă în cale. 
168 Păzesc poruncile şi învăţăturile tale 
 şi toate căile mele stau sub privirea ta. R. 
  
171 Buzele mele să vestească lauda ta, 
 căci tu mă înveţi îndreptările tale. 
172 Să cânte limba mea cuvintele tale, 
 căci toate poruncile tale sunt drepte. R. 
  
174 Suspin după mântuirea ta, Doamne, 
 şi Legea ta este desfătarea mea. 
175 Fă-mă să trăiesc, ca să te laud, 
 judecăţile tale îmi vor veni în ajutor. R. 
  
 



Miercuri 
ANUL AL II-LEA 

  
 LECTURA I   Aşa să spuneţi: „Dacă vrea Domnul...” 
  
 Citire din Scrisoarea sfântului apostol Iacob 4,13b-17 
 
 
13b  Preaiubiţilor, voi spuneţi:  
  „Astăzi sau mâine vom merge în cutare sau cutare cetate;  
 vom rămâne acolo un an, vom face comerţ şi vom câştiga bani”.  
14 Cum puteţi vorbi astfel,  
 când nu ştiţi ce se va întâmpla mâine cu viaţa voastră?  
 Nu sunteţi decât puţin fum, care apare o clipă şi apoi dispare. 
15 Dimpotrivă, ar trebui să spuneţi:  
 „Dacă vrea Domnul, vom trăi şi vom face cutare sau cutare lucru ”.  
16 Şi iată că voi vă mândriţi cu lucruri măreţe.  
 Toată mândria aceasta este rea!  
17 Cine are posibilitatea să facă binele şi nu-l face,  
 săvârşeşte un păcat. 
  

Cuvântul Domnului 



Miercuri 
 
 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 48,2-3.6-7.8-10.11 (R.: Mt 5,3) 
  
  R.:  Fericiţi sunt cei săraci cu duhul  
    căci a lor este împărăţia cerului. 
  
2 Ascultaţi aceasta, voi toate popoarele, 
 luaţi aminte, voi toţi locuitorii pământului, 
3 cunoscuţi şi necunoscuţi, 
 bogaţi şi săraci, toţi împreună. R. 
  
6 Pentru ce să mă tem în zilele nenorocirii 
 de cei nelegiuiţi, care mă înconjoară cu răutatea lor, 
7 de cei care se încred în avuţiile lor 
 şi se mândresc cu bogăţia lor cea mare? R. 
  
8 Cei nelegiuiţi nu se pot răscumpăra unul pe altul, 
 nu pot să-i dea lui Dumnezeu preţul răscumpărării; 
9 răscumpărarea sufletului este aşa de scumpă 
 încât nu se poate face niciodată. 
10 Nu vor trăi pe vecie, nu vor scăpa fără să vadă mormântul. R. 
  
11 Oricine vede: şi înţelepţii mor, 
 cel nechibzuit şi nepriceput, deopotrivă pier 
 şi lasă altora bogăţia lor. R. 
  



Miercuri 
 
 ALELUIA In 14,6 
  (Aleluia) Eu sunt calea, adevărul şi viaţa, spune Domnul,  
     nimeni nu vine la Tatăl, decât prin mine. (Aleluia) 
  
 EVANGHELIA  Cel care nu este împotriva noastră este cu noi. 
  
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos  
 după sfântul Marcu  9,38-40 
 
 
 
38  În timpul acela,  
  Ioan, unul din cei doisprezece, i-a spus lui Isus: 
 „Învăţătorule, am văzut pe cineva că scotea diavoli în numele tău;  
 am voit să-l împiedicăm,  
 căci nu-i din rândul acelora care ne urmează”. 
39 Isus i-a răspuns:  
 „Nu-l împiedicaţi,  
 căci cel care face o minune în numele meu nu poate,  
 imediat după aceea,  
 să mă vorbească de rău.  
40 Cel care nu este împotriva noastră este cu noi”. 
  

Cuvântul Domnului 
 



Joi 

JOI 
  

ANUL I 
  
 LECTURA I   Nu întârzia să te întorci la Domnul. 
  
 Citire din cartea lui Ben Sirah 5,1-10 
 
 
1  Fiule,  
  nu te sprijini pe bogăţiile tale şi nu spune: ele îmi ajung! 
2 Nu te lua după instinctul tău şi după pofta ta,  
 nu urma pornirile rele ale inimii tale.  
3 Nu spune: „Eu sunt cel mai puternic!”.  
 Nu vorbi astfel, căci Domnul te va pedepsi cu siguranţă. 
4 Nu spune: „Am păcătuit şi nu mi s-a întâmplat nimic”.  
 Nu vorbi astfel, căci Domnul ştie să aştepte.  
5 Nu fi atât de sigur de iertare, încât să adaugi păcat peste păcat. 
6 Nu spune: „Mila lui este mare, el îmi va ierta toate păcatele”.  
7 Nu vorbi astfel, căci el îşi arată îndurarea, dar îşi poate arăta şi  
 mânia; 
 indignarea lui se va abate asupra celor păcătoşi. 
8 Nu întârzia să te întorci la Domnul,  
 nu amâna hotărârea ta de pe o zi pe alta,  
9 căci mânia Domnului va izbucni pe neaşteptate  
 şi în ziua pedepsei vei fi nimicit. 
10 Nu te baza pe bogăţiile tale dobândite în mod necinstit,  
 ele nu-ţi vor folosi la nimic în ziua mâniei. 
  

Cuvântul Domnului 



Joi 
 
 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 1,1-2.3.4 şi 6 (R.: 39,5a) 
  
  R.:  Fericit este omul  
    care îşi pune încrederea în Domnul. 
  
1 Fericit omul care nu ia parte la sfatul celor răi, 
 nu urmează calea păcătoşilor 
 şi nu se aşază lângă cei care batjocorăsc, 
2 dar îşi găseşte plăcerea în Legea Domnului 
 şi la Legea lui cugetă ziua şi noaptea. R. 
  
3 El este ca pomul sădit lângă un izvor de apă 
 şi aduce rod la timp; 
 frunzele lui nu se veştejesc 
 şi tot ce începe duce la bun sfârşit. R. 
  
4 Nu tot aşa este cu cei răi, nu tot aşa; 
 ei sunt ca pleava pe care o spulberă vântul. 
6 Căci Domnul cunoaşte calea celor drepţi, 
 iar drumul urmat de cei răi duce la pieire. R. 
  
 



Joi 
ANUL AL II-LEA 

  
 LECTURA I   Strigătele de nemulţumire ale lucrătorilor  
       au ajuns la urechile Domnului. 
  
 Citire din Scrisoarea sfântului apostol Iacob 5,1-6 
 
 
1  Ascultaţi-mă, voi bogaţilor!  
  Plângeţi şi jeliţi din cauza nenorocirii care vă aşteaptă.  
2 Bogăţiile voastre vor putrezi, veşmintele voastre vor fi roase de molii.  
3 Aurul şi argintul vostru vor fi mâncate de rugină.  
 Această rugină vă va învinui şi va mistui carnea voastră ca un foc.  
 Voi aţi adunat bani, cu toate că suntem în zilele de pe urmă. 
4 Lucrătorii v-au secerat ogoarele şi voi nu i-aţi plătit,  
 plata lor strigă răzbunare  
 şi strigătele lor de nemulţumire  
 au ajuns până la urechile Domnului oştirilor. 
5 Aţi căutat pe pământ plăcerea şi luxul,  
 aţi chefuit în timp ce alţii erau masacraţi.  
6 Voi l-aţi condamnat pe cel drept şi l-aţi ucis,  
 fără ca el să vi se împotrivească. 
  

Cuvântul Domnului 



Joi 
 
 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 48,14-15ab.15cd-16.17-18.19.20 (R.: Mt 5,3) 
  
  R.:  Fericiţi sunt cei săraci cu duhul,  
    căci a lor este împărăţia cerului. 
  
14 Aceasta este soarta celor care se încred în ei înşişi, 
 acesta este sfârşitul celor care se complac în vorbe goale. 
15ab Sunt duşi ca o turmă în locuinţa morţilor, 
 moartea îi duce la păscut. R. 
  
15cd Coboară de-a dreptul în mormânt, 
 li se şterge orice urmă, 
 lăcaşul lor este locuinţa morţilor. 
16 Dar Dumnezeu va răscumpăra sufletul meu 
 de sub puterea morţii 
 şi mă va lua sub ocrotirea lui. R. 
  
17 Nu te teme de omul care se îmbogăţeşte 
 şi care îşi împodobeşte casa cu un lux din ce în ce mai mare, 
18 pentru că nu ia cu el nimic când moare 
 şi bogăţiile lui nu îl urmează. R. 
  
19 În viaţă se considera fericit spunându-şi: 
 „Lumea te laudă, pentru că toate îţi merg bine”, 
20 dar el merge tot la locuinţa părinţilor săi, 
 care nu vor mai vedea lumina niciodată. R. 
  



Joi 
 
 ALELUIA cf. 1 Tes 2,13 
  (Aleluia) Primiţi cu toată cinstea cuvântul pe care vi-l predicăm, 
      căci el nu este cuvântul unor oameni,  
     ci este cu adevărat cuvântul lui Dumnezeu. (Aleluia) 
  
 EVANGHELIA  E mai bine să intri ciung în viaţa veşnică,  
       decât cu amândouă mâinile să fii aruncat în iad. 
  
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos  
 după sfântul Marcu  9,41-50 
 
 
 
  În timpul acela,  
  Isus a spus ucenicilor săi:  
41 „Cine vă va da şi numai un pahar cu apă,  
 pentru că îi aparţineţi lui Cristos,  
 vă spun adevărul, nu va rămâne nerăsplătit. 
42 Cine se va face vinovat de căderea,  
 chiar şi a unuia dintre aceştia mici, care cred în mine,  
 i-ar fi mai bine să i se lege de gât o piatră de moară, trasă de măgari, 
 şi să fie aruncat în mare.  
43 Dacă mâna ta te duce la păcat, taie-o.  
 E mai bine să intri ciung în viaţa veşnică,  
 decât cu amândouă mâinile să fii aruncat în Gheenă,  
 acolo unde focul nu se stinge; 
44 unde viermele nu moare şi focul nu se stinge. 
45 Dacă piciorul tău te duce la păcat, taie-l,  
 căci e mai bine să intri schilod în viaţa veşnică,  
 decât cu amândouă picioarele să fii aruncat în Gheenă.  
46 Unde viermele nu moare şi focul nu se stinge. 
47 Dacă ochiul tău te duce la păcat, scoate-l,  
 căci mai bine este să intri chior în împărăţia lui Dumnezeu,  
 decât cu amândoi ochii să fii aruncat în Gheenă,  
48 unde viermele nu moare şi focul nu se stinge 
49 Căci acolo fiecare om va fi sărat cu foc. 
50 Sarea este ceva bun, dar dacă sarea încetează de a mai fi sare,  
 cu ce îi veţi putea reda puterea de a săra? 



Joi 
 Să aveţi sare în voi şi să trăiţi în pace unii cu alţii”. 
  

Cuvântul Domnului 
 



Vineri 

VINERI 
  

ANUL I 
  
 LECTURA I   Nimic nu-i mai de preţ decât un prieten credincios. 
  
 Citire din cartea lui Ben Sirah 6,5-17 
 
 
5  Vorba dulce atrage mulţi prieteni  
  şi cuvintele amabile câştigă bunăvoinţa multora.  
6 Să fii în bune relaţii cu mulţi,  
 dar ca sfetnic să nu ai decât pe unul dintr-o mie.  
7 Dacă vrei să-ţi câştigi un prieten, câştigă-l, dar pune-l la încercare;  
 să nu te încrezi prea repede în el.  
8 Unul îţi rămâne prieten cât timp îi convine,  
 dar nu rămâne cu tine în ziua necazului.  
9 Altul se transformă din prieten în duşman,  
 ajunge la ceartă cu tine şi apoi dă totul în vileag, spre ruşinea ta.  
10 Un altul ţi-e prieten când stai la masă,  
 dar în ziua necazului nu mai rămâne alături de tine;  
11 când toate îţi merg bine, el este ca un alt tu însuţi  
 şi porunceşte celor din casa ta, ca şi cum el ar fi stăpânul,  
12 dar dacă dă vreo nenorocire peste tine îţi întoarce spatele,  
 se ascunde de tine şi nu-l mai găseşti.  
13 Ţine-te departe de duşmanii tăi şi fii prudent cu prietenii.  
14 Un prieten credincios este un protector puternic,  
 cine l-a găsit a găsit o comoară.  
15 Nimic nu-i mai de preţ decât un prieten credincios;  
 valoarea lui este de nepreţuit.  
16 Un prieten credincios este un balsam al vieţii  
 pe care îl descoperă cei care se tem de Domnul.  
17 Cine se teme de Domnul întreţine adevărata prietenie,  
 alegându-l ca prieten pe cel care este asemenea lui. 
  

Cuvântul Domnului 



Vineri 
 
 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 118,12 şi 16.18 şi 27.34-35 (R.: 35a) 
  
  R.:  Condu-mă, Doamne,  
    pe calea poruncilor tale. 
  
12 Binecuvântat eşti, Doamne, 
 învaţă-mă Legile tale. 
16 Orânduielile tale sunt desfătarea mea 
 şi nu uit cuvântul tău. R. 
  
18 Deschide-mi ochii ca să văd 
 minunăţiile Legii tale.  
27 Fă-mă să pricep calea poruncilor tale 
 şi voi cugeta la lucrările tale minunate. R. 
  
34 Dă-mi înţelepciune să păzesc Legea ta 
 şi s-o împlinesc din toată inima.  
35 Călăuzeşte-mă pe cărarea poruncilor tale, 
 căci ea este bucuria mea. R. 
  
 



Vineri 
ANUL AL II-LEA 

  
 LECTURA I   Iată, judecătorul stă la uşă. 
  
 Citire din Scrisoarea sfântului apostol Iacob 5,9-12 
 
 
 9  Fraţilor,  
  nu vă plângeţi împotriva altora, ca să nu fiţi judecaţi.  
 Iată, judecătorul stă la uşă. 
10 Luaţi ca model de răbdare în suferinţă  
 pe profeţii care au vorbit în numele Domnului.  
11 Iată, noi îi declarăm fericiţi  
 pe cei care au îndurat toate cu răbdare. 
 Voi aţi auzit despre răbdarea îndelungată a lui Iob  
 şi aţi văzut ce a făcut Domnul pentru el în cele din urmă,  
 căci Domnul este plin de bunătate şi de îndurare. 
12 Înainte de toate, fraţii mei, nu faceţi jurăminte:  
 nu vă juraţi nici pe cer, nici pe pământ şi nici pe altceva:  
 la voi „da” să fie „da” şi „nu” să fie „nu”  
 ca la judecată să nu fiţi condamnaţi. 
  

Cuvântul Domnului 



Vineri 
 
 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 102,1-2.3-4.8-9.11-12 (R.: 8a) 
  
  R.:  Îndurător şi milostiv este Domnul. 
  
1 Binecuvântează, suflete al meu, pe Domnul 
 şi toată fiinţa mea să laude numele lui cel sfânt! 
2 Binecuvântează, suflete al meu, pe Domnul 
 şi nu uita nicicând de darurile lui. R. 
  
3 El îţi iartă toate păcatele 
 şi te vindecă de orice infirmitate. 
4 El îţi scapă viaţa de la pierzare 
 şi te încununează cu bunătate şi îndurare. R. 
  
8 Domnul este îndurător şi milostiv, 
 el este îndelung răbdător şi plin de dragoste. 
9 El nu dojeneşte la nesfârşit, 
 nici nu poartă pe veci mânie. R. 
  
11 Cât de mare este distanţa de la cer la pământ, tot aşa 
 de mare este mila sa faţă de cei care se tem de dânsul. 
12 Cât de departe este răsăritul de apus, 
 atât de mult îndepărtează de la noi păcatele noastre. R. 
  



Vineri 
 
 ALELUIA In 17,17ba 
  (Aleluia) Cuvântul tău, Doamne, este adevăr;  
     sfinţeşte-ne pe noi prin adevărul acesta. (Aleluia) 
  
 EVANGHELIA  Ceea ce Dumnezeu a unit, omul să nu despartă. 
  
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos  
 după sfântul Marcu  10,1-12 
 
 
 
1 În timpul acela,  
  Isus a plecat din Cafarnaum şi a ajuns în ţinutul Iudeii şi al  
 Transiordaniei.  
 Din nou s-a adunat mulţimea în jurul lui  
 şi a început să-i înveţe iar, ca de obicei. 
2 Atunci au venit la el nişte farisei şi, ca să-l pună în încurcătură,  
 l-au întrebat: „Este permis unui bărbat să se despartă de femeia sa?”. 
3 Isus le-a zis: „Ce v-a prescris Moise?”. 
4 Ei i-au răspuns: „Moise a permis să se despartă de femeie,  
 cu condiţia să-i întocmească o carte de despărţire”. 
5 Isus le-a replicat:  
 „Din cauza împietririi inimii voastre v-a dat el această prescripţie.  
6 Însă la începutul lumii,  
 când Dumnezeu i-a creat pe oameni, i-a creat bărbat şi femeie.  
7 De aceea omul va părăsi pe tatăl său şi pe mama sa şi se va uni cu  
 femeia sa;  
8 şi amândoi vor fi un singur trup.  
 Astfel ei nu mai sunt doi, ci unul singur.  
9 Deci ceea ce Dumnezeu a unit omul să nu despartă”. 
10 Când au ajuns acasă, ucenicii l-au întrebat din nou despre aceasta.  
11 El le-a răspuns: „Cine se desparte de femeia sa,  
 pentru a se căsători cu alta, săvârşeşte adulter.  
12 Tot aşa şi femeia, dacă se desparte de bărbatul ei  
 şi se căsătoreşte cu altul, săvârşeşte adulter”. 
  

Cuvântul Domnului 
 



Sâmbătă 

SÂMBĂTĂ 
  

ANUL I 
  
 LECTURA I   Dumnezeu l-a creat pe om după chipul său. 
  
 Citire din cartea lui Ben Sirah 17,1-13 
 
 
1  Domnul l-a creat pe om din pământ  
  şi a hotărât ca în pământ să se întoarcă.  
2 El a dat oamenilor un anumit număr de zile, un anumit timp  
3 şi a pus sub puterea lor tot ce este pe pământ.  
 I-a îmbrăcat cu o putere asemănătoare lui,  
 i-a făcut după chipul său. 
4 În toate vieţuitoarele a sădit frica faţă de om,  
 pentru ca omul să ţină sub stăpânirea lui fiarele sălbatice şi păsările. 
5 El a dat oamenilor judecată, limbă, ochi, urechi  
 şi o inimă pentru a gândi. 
6 I-a înzestrat cu ştiinţă şi inteligenţă, i-a făcut să cunoască binele şi  
 răul.  
7 El a pus ochiul său în inimile oamenilor,  
 ca ei să vadă măreţia lucrărilor sale.  
8 Ei vor lăuda numele său preasfânt, povestind măreţia lucrărilor sale. 
9 El le-a dat înţelepciunea şi le-a lăsat ca moştenire legea vieţii.  
10 A încheiat cu ei un legământ veşnic  
 şi le-a făcut cunoscute poruncile sale. 
11 Ochii lor au văzut strălucirea măreţiei sale,  
 iar urechile lor au auzit glasul său plin de maiestate. 
12 El le-a spus: „Feriţi-vă de orice nedreptate!”  
 şi a prescris fiecăruia comportarea faţă de aproapele. 
13 Căile sale sunt totdeauna în faţa ochilor săi,  
 ele nu scapă niciodată privirilor sale. 
  

Cuvântul Domnului 



Sâmbătă 
 
 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 102,13-14.15-16.17-18a (R.: cf. 17) 
  
  R.:  Nemărginită este  
    îndurarea Domnului. 
  
13 Aşa cum un tată îşi iubeşte copiii, 
 aşa îi iubeşte Domnul pe cei care se tem de dânsul. 
14 Căci el ştie din ce am fost făcuţi 
 şi nu uită că suntem ţărână. R. 
  
15 Zilele omului sunt ca iarba, 
 el înfloreşte ca floarea câmpului. 
16 Când suflă vântul ea dispare, 
 nici locul în care a stat nu se mai cunoaşte. R. 
  
17 Dar mila Domnului rămâne fără încetare 
 peste cel care se teme de el 
 şi dreptatea lui peste copiii copiilor lor, 
18a peste cei care păzesc legământul său. R. 
  
 



Sâmbătă 
ANUL AL II-LEA 

  
 LECTURA I   Rugăciunea stăruitoare a celui drept are o mare 

putere. 
  
 Citire din Scrisoarea sfântului apostol Iacob 5,13-20 
 
 
13 Preaiubiţilor,  
  dacă unul dintre voi este mâhnit, să se roage;  
 dacă este vesel, să-i cânte Domnului.  
14 Dacă cineva dintre voi este bolnav,  
 să-i cheme pe preoţii Bisericii;  
 ei să se roage asupra lui, ungându-l cu untdelemn în numele Domnului.  
15 Această rugăciune însufleţită de credinţă îl va salva pe cel bolnav; 
 Domnul îi va aduce alinare  
 şi dacă omul a săvârşit păcate îi vor fi iertate. 
16 Recunoaşteţi-vă păcatele unii în faţa altora  
 şi rugaţi-vă unii pentru alţii, ca să fiţi vindecaţi.  
 Căci rugăciunea stăruitoare a celui drept are o mare putere. 
17 Profetul Ilie era un om ca şi noi;  
 cu toate acestea, când s-a rugat cu insistenţă, ca să nu plouă,  
 n-a plouat pe pământ timp de trei ani şi şase luni. 
18 Apoi s-a rugat din nou  
 şi cerul a dat ploaie, iar pământul a adus roadele sale. 
19 Fraţii mei, dacă unul dintre voi rătăceşte de la adevăr  
 şi cineva îl aduce pe calea cea bună, atunci să ştiţi:  
20 cel care îl întoarce pe un păcătos de pe drumul greşit pe care se află, 
 acela îl va salva de la moarte şi va acoperi o mulţime de păcate. 
  

Cuvântul Domnului 



Sâmbătă 
 
 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 140,1-2.3 şi 8 (R.: 2a) 
  
  R.:  Rugăciunea mea să se înalţe către tine, 
    ca fumul de tămâie. 
  
1 Doamne, eu te chem, vino degrabă în ajutorul meu, 
 ia aminte la glasul meu, când strig către tine. 
2 Rugăciunea mea să se înalţe spre tine ca fumul de tămâie, 
 ridicarea mâinilor mele să fie în faţa ta ca jertfa de seară. R. 
  
3 Pune, Doamne, strajă buzelor mele 
 şi păzeşte uşa gurii mele. 
8 Doamne Dumnezeule, către tine îmi îndrept privirea,  
 la tine caut adăpost; fii apărătorul vieţii mele. R. 
  



Sâmbătă 
 
 ALELUIA cf. Mt 11,25 
  (Aleluia) Te preamăresc pe tine, Părinte,  
     stăpânul cerului şi al pământului,  
     pentru că ai descoperit celor mici misterele împărăţiei tale.
  (Aleluia) 
  
 EVANGHELIA  Cine nu primeşte împărăţia lui Dumnezeu ca un 

copil, 
       nu va intra în ea. 
  
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos  
 după sfântul Marcu  10,13-16 
 
 
 
13 În timpul acela, 
  mulţimile aduceau copii la Isus  
 ca să-şi pună mâinile peste ei,  
 dar ucenicii îi dojeneau aspru pe cei care îi aduceau. 
14 Văzând aceasta, Isus s-a supărat şi le-a spus:  
 „Lăsaţi copiii să vină la mine;  
 nu-i opriţi, căci a unora ca aceştia este împărăţia lui Dumnezeu.  
15 Vă spun adevărul:  
 cine nu primeşte împărăţia lui Dumnezeu asemenea unui copil  
 nu va intra în ea”. 
16 Şi Isus îi lua pe copii în braţe  
 şi-i binecuvânta, punându-şi mâinile peste ei. 
  

Cuvântul Domnului 
 



Duminică - Anul A 

SĂPTĂMÂNA A VIII-A 
  

DUMINICĂ 
  

ANUL A 
  
 LECTURA I   Eu nu te voi uita. 
  
 Citire din cartea profetului Isaia  49,14-15 
 
 
14 Poporul Sionului zicea:  
 „Domnul m-a părăsit, Domnul m-a uitat!”. 
15 Poate oare o femeie să uite de copilul pe care-l alăptează  
 şi să nu-şi iubească rodul trupului ei?  
 Însă chiar dacă ea ar uita,  
 eu totuşi nu te voi uita! 
  

Cuvântul Domnului 



Duminică - Anul A 
 
 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 61,2-3.6-7.8-9ab (R.: 2a) 
  
  R.:  Numai Dumnezeu  
    este speranţa noastră. 
  
2 Numai în Dumnezeu îşi află sufletul meu odihna, 
 de la el îmi vine ajutorul. 
3 Numai el este stânca şi mântuirea mea, 
 turnul meu de scăpare; de aceea nu mă clatin. R. 
  
6 Numai în Dumnezeu îşi află sufletul meu odihna, 
 el singur este speranţa mea. 
7 Numai el este stânca şi mântuirea mea, 
 turnul meu de scăpare; de aceea nu mă clatin. R. 
  
8 Dumnezeu este mântuirea şi gloria mea, 
 locul meu de adăpost. 
9ab Popor al Domnului, ai încredere în el în orice timp, 
 revarsă-ţi inima în faţa lui. 
  



Duminică - Anul A 
 
 LECTURA A II-A  Dumnezeu va da pe faţă gândurile inimilor. 
  
 Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Paul  
 către Corinteni 4,1-5 
 
 
1  Fraţilor,  
  să nu vedeţi în noi decât pe slujitorii lui Cristos  
 şi pe administratorii tainelor lui Dumnezeu.  
2 Iar de la administratori  
 se cere în primul rând să fie oameni de încredere. 
3 Cât mă priveşte,  
 prea puţin îmi pasă dacă mă judecaţi voi sau dacă mă judecă  
 oamenii; 
 de altfel nici eu nu mă judec pe mine însumi.  
4 Conştiinţa nu-mi reproşează nimic,  
 dar nu pentru asta sunt îndreptăţit;  
 cel care mă judecă este Domnul. 
5 De aceea nu vă grăbiţi să judecaţi, dar aşteptaţi venirea Domnului.  
 El va pune în lumină ceea ce stă ascuns în întuneric  
 şi va da pe faţă gândurile inimilor.  
 Atunci fiecare va primi de la Dumnezeu lauda ce i se cuvine. 
  

Cuvântul Domnului 



Duminică - Anul A 
 
 ALELUIA Evr 4,12 
  (Aleluia) Cuvântul lui Dumnezeu este viu şi plin de putere:  
     el judecă sentimentele şi gândurile inimii. (Aleluia) 
  
 EVANGHELIA  Nu vă faceţi atâta grijă pentru ziua de mâine. 
  
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos  
 după sfântul Matei 6,24-34 
 
 
 
  În timpul acela,  
  Isus a spus ucenicilor săi:  
24 „Nimeni nu poate sluji la doi stăpâni:  
 sau îl va urî pe unul şi îl va iubi pe celălalt,  
 sau se va ataşa de unul şi-l va dispreţui pe celălalt.  
 Nu puteţi sluji în acelaşi timp şi lui Dumnezeu şi mamonei.  
25 De aceea vă spun:  
 nu fiţi atât de îngrijoraţi pentru viaţa voastră  
 că nu veţi avea ce mânca sau ce bea,  
 nici pentru trupul vostru că nu veţi avea cu ce vă îmbrăca;  
 oare nu valorează viaţa mai mult decât hrana  
 şi trupul mai mult decât îmbrăcămintea?  
26 Priviţi la păsările cerului:  
 ele nu seamănă, nici nu seceră, nici nu adună în hambare;  
 Tatăl vostru ceresc le hrăneşte.  
 Nu sunteţi voi cu mult mai de preţ decât ele?  
27 Care dintre voi, cu toată îngrijorarea lui,  
 îşi poate prelungi viaţa măcar cu un ceas?  
28 Iar pentru îmbrăcăminte, de ce vă faceţi atâtea griji? 
 Observaţi cum cresc crinii câmpului: nu muncesc şi nu ţes;  
29 totuşi vă spun că nici Solomon, în toată strălucirea lui,  
 nu era îmbrăcat ca unul dintre ei.  
30 Dacă Dumnezeu îmbracă atât de frumos iarba câmpului,  
 care astăzi este, iar mâine va fi aruncată în foc,  
 nu va face oare cu mult mai mult pentru voi?  
 Oameni cu puţină credinţă!  
31 Nu vă faceţi atâta grijă spunând:  



Duminică - Anul A 
 «Ce vom mânca?» sau «Ce vom bea?» sau «Cu ce ne vom îmbrăca?»  
32 Toate acestea le caută păgânii;  
 Tatăl vostru ceresc ştie că aveţi nevoie de ele.  
33 Căutaţi mai întâi împărăţia lui Dumnezeu şi dreptatea lui,  
 iar celelalte vi se vor da pe deasupra.  
34 Nu vă faceţi atâta grijă pentru ziua de mâine;  
 ziua de mâine îşi va purta singură de grijă.  
 Fiecărei zile îi ajunge necazul ei”. 
  

Cuvântul Domnului 
 



Duminică - Anul B 
ANUL B 

  
 LECTURA I   Tu vei fi mireasa mea pe vecie. 
  
 Citire din cartea profetului Osea  2,16-17.21-22 
 
 
16 Aşa vorbeşte Domnul:  
  „Pe poporul meu, Israel,  
 pe mireasa mea infidelă o voi atrage la mine,  
 o voi duce în pustiu şi-i voi vorbi la inimă;  
 acolo îi voi da înapoi viile  
 şi din Valea Nenorocirii voi face Poarta Speranţei.  
17 Acolo mă va urma ca în vremea tinereţii ei,  
 ca în ziua în care a ieşit din ţara Egiptului”.  
21 Te voi logodi cu mine pentru totdeauna;  
 te voi logodi cu mine în dreptate şi judecată, în iubire şi îndurare;  
22 te voi logodi cu mine în fidelitate şi vei cunoaşte că eu sunt Domnul!”. 
  

Cuvântul Domnului 



Duminică - Anul B 
 
 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 102,1-2.3-4.8 şi 10.12-13 (R.: 8a) 
  
  R.:  Îndurător şi milostiv este Domnul. 
  
1 Binecuvântează, suflete al meu, pe Domnul 
 şi toată fiinţa mea să laude numele lui cel sfânt! 
2 Binecuvântează, suflete al meu, pe Domnul 
 şi nu uita nicicând de darurile lui. R. 
  
3 El îţi iartă toate păcatele 
 şi te vindecă de orice infirmitate. 
4 El îţi scapă viaţa de la pierzare 
 şi te încununează cu bunătate şi îndurare. R. 
  
8 Domnul este îndurător şi milostiv, 
 el este îndelung răbdător şi plin de dragoste. 
10 El nu răsplăteşte după greşelile noastre, 
 nici nu pedepseşte după fărădelegile noastre. R. 
  
12 Cât de departe este răsăritul de apus, 
 atât de mult îndepărtează de la noi păcatele noastre.  
13 Aşa cum un tată îşi iubeşte copiii, 
 aşa îi iubeşte Domnul pe cei care se tem de dânsul. R. 
  



Duminică - Anul B 
 
 LECTURA A II-A  Voi sunteţi scrisoarea lui Cristos compusă de noi. 
  
 Citire din Scrisoarea a doua a sfântului apostol Paul  
 către Corinteni 3,1b-6 
 
 
1b  Fraţilor,  
  oare avem nevoie, cum au unii,  
 de scrisori de recomandare către voi sau de la voi?  
2 Voi înşivă sunteţi scrisoarea noastră,  
 scrisă în inimile noastre,  
 cunoscută şi citită de toată lumea.  
3 E limpede că voi sunteţi o scrisoare a lui Cristos,  
 compusă de noi,  
 scrisă nu cu cerneală, ci cu Duhul lui Dumnezeu cel viu,  
 nu pe tablă de piatră, ca Legea,  
 ci pe tablele de carne ale inimilor. 
4 Noi avem această mare încredere în Dumnezeu, datorită lui Cristos,  
5 şi nu datorită capacităţii noastre personale,  
 căreia i-am putea atribui acest merit.  
 Puterea noastră vine de la Dumnezeu;  
6 el ne-a făcut capabili să fim slujitorii noului legământ,  
 care nu este cel scris cu litere,  
 ci este cel al Duhului lui Dumnezeu.  
 Căci litera ucide, Duhul însă dă viaţă. 
  

Cuvântul Domnului 



Duminică - Anul B 
 
 ALELUIA Iac 1,18 
  (Aleluia) Tatăl ne-a dat viaţă prin cuvântul adevărului,  
     ca să facă din noi, cei dintâi chemaţi dintre toate făpturile  
     sale. 
  (Aleluia) 
  
 EVANGHELIA  Mirele este cu ei. 
  
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos  
 după sfântul Marcu  2,18-22 
 
 
 
18 În timpul acela,  
  ucenicii lui Ioan şi fariseii posteau;  
 au venit unii la Isus şi l-au întrebat:  
 „Pentru ce ucenicii tăi nu postesc,  
 aşa cum fac ucenicii lui Ioan şi ai fariseilor?”.  
19 Isus le-a răspuns:  
 „Cei invitaţi la nuntă pot oare posti câtă vreme mirele este cu ei?  
 Cât timp îl au pe mire cu ei, nu pot posti.  
20 Dar vor veni zile în care mirele nu va mai fi cu ei şi atunci vor posti.  
21 Nimeni nu pune la o haină veche un petic din stofă nouă;  
 altfel peticul nou trage din haina veche şi face o ruptură şi mai mare.  
22 La fel nimeni nu pune vinul nou în burdufuri vechi;  
 altfel vinul nou, fermentând, sparge burdufurile  
 şi aşa se pierd şi vinul şi burdufurile;  
 deci vinul nou trebuie pus în burdufuri noi”. 
  

Cuvântul Domnului 
 



Duminică - Anul C 
ANUL C 

  
 LECTURA I   Nu lăuda pe nimeni înainte de a-l fi auzit vorbind. 
  
 Citire din cartea lui Ben Sirah 27,4-7 
 
 
4  Când se cerne grâul rămâne pleava;  
  la fel descoperi greşelile unui om,  
 când îl cercetezi mai de aproape. 
5 Vasele olarului au valoare după ce au fost trecute prin cuptor;  
 aşa şi omul este cunoscut după ce a fost pus la probă. 
6 După cum fructele arată soiul pomului,  
 tot aşa şi cuvintele arată ce zace în inima omului. 
7 Nu lăuda pe nimeni înainte de a-l fi auzit vorbind;  
 după felul său de a vorbi îţi vei putea face o părere despre om. 
  

Cuvântul Domnului 



Duminică - Anul C 
 
 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 91,2-3.13-14.15-16 (R.: cf. 2a) 
  
  R.:  Cât de frumos lucru este  
    să-l lăudăm pe Domnul. 
  
2 Cât de frumos lucru este să-l lăudăm pe Domnul, 
 să cântăm numele tău, Preaînalte, 
3 să vestim de dimineaţă iubirea ta, 
 să vestim şi noaptea fidelitatea ta. R. 
  
13 Cel drept va creşte ca un palmier, 
 se va înălţa ca un cedru din Liban. 
14 Cei sădiţi în pridvorul Domnului 
 vor înflori în casa Dumnezeului nostru. R. 
  
15 Ei aduc roade şi la bătrâneţe, 
 îşi păstrează seva şi prospeţimea, 
16 pentru ca să vestească: „Drept este Domnul, 
 stânca mea, în el nu este nedreptate”. R. 
  



Duminică - Anul C 
 
 LECTURA A II-A  Dumnezeu ne dă biruinţă asupra păcatului  
        prin Domnul nostru Isus Cristos. 
  
 Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Paul  
 către Corinteni 15,54-58 
 
 
54  Fraţilor,  
  în ziua în care tot ce este pieritor va deveni nepieritor,  
 tot ceea ce este muritor va deveni nemuritor,  
 atunci se va realiza cuvântul Scripturii:  
 „Moartea a fost înghiţită de biruinţă.  
55 Unde este, moarte, biruinţa ta?  
 Unde este, moarte, boldul tău?”.  
56 Boldul morţii este păcatul,  
 iar puterea păcatului stă în Lege.  
57 Să mulţumim, aşadar, lui Dumnezeu  
 care ne dă biruinţa prin Domnul nostru Isus Cristos.  
58 Acum, fraţii mei preaiubiţi, fiţi tari, de neclintit,  
 luaţi parte la lucrarea Domnului cu o râvnă cât mai mare,  
 căci voi ştiţi că truda voastră pentru Domnul nu va fi zadarnică. 
  

Cuvântul Domnului 



Duminică - Anul C 
 
 ALELUIA Fil 2,15-16 
  (Aleluia) Păziţi cuvântul vieţii, 
     ca să fiţi în mijlocul lumii ca nişte făclii mereu aprinse. 
  (Aleluia) 
  
 EVANGHELIA  Cuvintele sunt revărsarea inimii. 
  
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos  
 după sfântul Luca 6,39-45 
 
 
 
39  În timpul acela, 
  Isus a spus ucenicilor această parabolă:  
 „Poate oare un orb să-l conducă pe un alt orb?  
 Nu vor cădea amândoi în groapă?  
40 Ucenicul nu este mai presus de maestrul său; 
 chiar când învaţă toate, va fi la fel ca maestrul său.  
41 Cum vezi aşchia din ochiul fratelui tău,  
 atunci când bârna din ochiul tău n-o observi?  
42 Cum poţi să-i spui fratelui tău:  
 «Frate, stai să-ţi scot aşchia din ochi»,  
 atunci când nu observi bârna din ochiul tău?  
 Făţarnicule, scoate mai întâi bârna din ochiul tău,  
 atunci vei vedea limpede şi vei putea scoate aşchia din ochiul fratelui  
 tău.  
43 Niciodată un pom bun nu va da fructe rele şi un pom rău fructe bune.  
44 Fiecare pom se cunoaşte după fructele sale.  
 Nu se adună smochine din spini, nici nu se culeg struguri din mărăcini.  
45 Omul bun scoate binele din tezaurul inimii sale, care este bun,  
 iar omul rău scoate răul din inima lui, care este rea.  
 Pentru că vorbele nu sunt decât revărsarea inimii”. 
  

Cuvântul Domnului 
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LUNI 
  

ANUL I 
  
 LECTURA I   Întoarce-te la Domnul, îndepărtează-te de 

nedreptate. 
  
 Citire din cartea lui Ben Sirah 17,19-24 
 
 
19 Celor care regretă răul făcut,  
  Dumnezeu le deschide drumul întoarcerii.  
 El îi întăreşte pe cei cărora le lipseşte statornicia.  
20 Întoarce-te la Domnul,  
 lasă-te de păcatele tale, roagă-te lui şi înlătură scandalul.  
21 Întoarce-te la Cel Preaînalt,  
 îndepărtează-te de nedreptate, urăşte din inimă nelegiuirea.  
22 Nimeni nu-l poate lăuda pe Cel Preaînalt în locuinţa morţilor,  
 pentru că aceştia nu mai sunt vii ca să-l preamărească.  
23 Din partea celui mort,  
 ca de la unul care nu mai este, a încetat orice laudă;  
 numai cel viu, cel sănătos îl va lăuda pe Domnul.  
24 Cât de mare este mila Domnului,  
 cât de mare este iertarea lui pentru cei care se întorc la el! 
  

Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 31,1-2.5.6.7 (R.: cf. 11a) 
  
  R.:  Să ne bucurăm în Domnul,  
    căci el ne mântuieşte. 
  
1 Fericit este omul căruia i s-a iertat păcatul, 
 căruia i s-a acoperit fărădelegea! 
2 Fericit este omul, căruia Domnul nu-i ia în seamă nelegiuirea 
 şi în sufletul căruia nu este prefăcătorie. R. 
  
5 Eu ţi-am mărturisit păcatul meu, 
 nu ţi-am ascuns fărădelegea. 
 Am zis: „Voi mărturisi Domnului fărădelegile mele!”. 
 Şi tu mi-ai luat povara vinovăţiei mele. R. 
  
6 Astfel, orice om cucernic să ţi se roage  
 în vreme de restrişte; 
 şi atunci nici apele care se dezlănţuie  
 nu-l vor putea atinge. R. 
  
7 Tu eşti pentru mine un loc de scăpare,  
 tu mă scoţi din necaz, 
 tu faci să izbucnească în jurul meu 
 cântări de bucurie ale mântuirii. R. 
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ANUL AL II-LEA 

  
 LECTURA A II-A  Voi îl iubiţi pe Cristos fără să-l fi văzut. 
  
 Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Petru 1,3-9 
 
 
3  Binecuvântat să fie Dumnezeu  
  şi Tatăl Domnului nostru Isus Cristos.  
 În marea lui îndurare, el ne-a renăscut,  
 prin învierea din morţi a lui Isus Cristos, la o speranţă vie,  
4 pentru o moştenire nepieritoare, neîntinată, care nu se veştejeşte, 
 rezervată în ceruri pentru voi.  
5 Prin credinţă, voi sunteţi păstraţi de puterea lui Dumnezeu,  
 ca să ajungeţi la mântuirea care se va arăta în vremea de apoi.  
6 Pentru aceasta vă bucuraţi,  
 deşi este de trebuinţă  
 ca să fiţi încercaţi pentru puţină vreme de diferite suferinţe,  
7 pentru ca valoarea credinţei voastre,  
 mai preţioasă decât aurul pieritor, care se încearcă în foc,  
 să devină un motiv de laudă, de glorie şi cinste  
 la venirea lui Isus Cristos.  
8 Pe el, fără să-l fi văzut, îl iubiţi;  
 fără a-l vedea, dar crezând într-însul,  
 voi tresăriţi de o bucurie nespusă şi strălucită,  
9 siguri fiind că veţi ajunge la scopul credinţei voastre,  
 care este mântuirea sufletelor. 
  

Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 110,1-2.5-6.9 şi 10c (R.: 5b) 
  
  R.:  Domnul nu uită niciodată  
    de legământul său. 
  
1 Voi lăuda pe Domnul din toată inima, 
 în mijlocul comunităţii, în adunarea celor drepţi. 
2 Mari sunt lucrările Domnului, 
 vrednice de luat în seamă de către toţi cei care le iubesc. R. 
  
5 El le dă hrană celor ce se tem de el; 
 îşi aduce aminte întotdeauna de legământul său. 
6 Prin faptele sale şi-a arătat puterea faţă de poporul său 
 dându-i ca moştenire ţinuturile popoarelor. R. 
  
9 El trimite poporului său mântuirea, 
 aşază în veci legământul său: 
 sfânt şi vrednic de închinare este numele lui! 
10c Slava lui este veşnică! R. 
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 ALELUIA 2 Cor 8,9 
  (Aleluia) Isus Cristos, deşi era bogat, s-a făcut sărac,  
     pentru ca prin sărăcia lui noi să ne îmbogăţim. (Aleluia) 
  
 EVANGHELIA  Vinde tot ce ai şi urmează-mă. 
  
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos  
 după sfântul Marcu  10,17-27 
 
 
 
17 În timpul acela, 
  pe când Isus era gata să plece la drum,  
 a alergat la el un om,  
 a căzut în genunchi înaintea lui şi l-a întrebat:  
 „Învăţătorule bun,  
 ce trebuie să fac pentru ca să moştenesc viaţa veşnică?”.  
18 Isus i-a răspuns: „Pentru ce mă numeşti bun?  
 Nimeni nu este bun decât unul singur: Dumnezeu!  
19 Cunoşti poruncile:  
 să nu ucizi, să nu săvârşeşti adulter, să nu furi,  
 să nu dai mărturie falsă, să nu înşeli pe nimeni,  
 cinsteşte pe tatăl şi pe mama ta!”.  
20 El i-a răspuns:  
 „Învăţătorule, toate aceste porunci le-am păzit din tinereţe”.  
21 Atunci Isus, fixându-l cu privirea, l-a îndrăgit şi i-a spus:  
 „Un singur lucru îţi mai lipseşte:  
 Mergi, vinde tot ce ai, împarte la săraci şi vei avea comoară în cer; 
 apoi vino şi urmează-mă!”.  
22 Dar la auzul acestor cuvinte,  
 el s-a întristat şi a plecat mâhnit, căci avea multe bogăţii.  
23 Isus s-a uitat împrejur şi a zis ucenicilor săi:  
 „Cât de greu va fi pentru cei care au bogăţii  
 să intre în împărăţia lui Dumnezeu!”.  
24 Ucenicii au rămas uimiţi de cuvintele lui.  
 Dar Isus a luat cuvântul din nou şi le-a zis:  
 „Copiii mei, cât de greu se intră în împărăţia lui Dumnezeu!  
25 Mai uşor este să treacă o cămilă prin urechea unui ac,  
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 decât să intre un bogat în împărăţia lui Dumnezeu”.  
26 Ucenicii au rămas şi mai uimiţi şi au zis unii către alţii:  
 „Atunci cine se mai poate mântui?”.  
27 Isus s-a uitat la ei şi le-a răspuns:  
 „Lucrul acesta este cu neputinţă pentru oameni,  
 dar nu pentru Dumnezeu.  
 Căci pentru Dumnezeu toate sunt cu putinţă”. 
  

Cuvântul Domnului 
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MARŢI 
  

ANUL I 
  
 LECTURA I   Cine împlineşte poruncile  
       aduce prin aceasta jertfă de împăcare. 
  
 Citire din cartea lui Ben Sirah 35,1-13 
 
 
1 Cine păzeşte Legea aduce prin aceasta o mulţime de jertfe;  
2  cine împlineşte poruncile aduce jertfe de împăcare.  
3 Cine se arată recunoscător  
 aduce prin aceasta ca ofrandă cea mai curată făină de grâu;  
 cine dă de pomană aduce jertfă de laudă.  
4 Cine se îndepărtează de răutate  
 câştigă bunăvoinţa Domnului;  
 cine se îndepărtează de nedreptate  
 îi aduce prin aceasta o jertfă de ispăşire.  
5 Nu te prezenta cu mâinile goale în faţa Domnului.  
 Împlineşte toate acestea, pentru că sunt prescrise de el.  
6 Jertfa omului drept este ca grăsimea victimelor de pe altar,  
 mirosul ei plăcut se înalţă către Cel Preaînalt.  
7 Jertfa omului drept este plăcută lui Dumnezeu  
 şi nu va fi dată uitării.  
8 Cinsteşte-l pe Domnul cu generozitate,  
 nu fi zgârcit cu darurile pe care i le oferi.  
9 De fiecare dată când dai ceva,  
 fii cu faţa voioasă  
 şi dă cu bucurie lui Dumnezeu a zecea parte din ceea ce câştigi.  
10 Dă Celui Preaînalt, aşa cum ţi-a dat şi el;  
 dă din toată inima, după posibilităţile tale,  
11 căci el este Dumnezeu care răsplăteşte,  
 el dă înapoi de şapte ori mai mult.  
12 Nu încerca să-l cumperi cu daruri,  
 pentru că nu le va primi;  
13 nu-ţi pune încrederea într-o jertfă  
 oferită din bunuri luate pe nedrept, 
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 căci Domnul este un judecător fără părtinire. 
  

Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 49,5-6.7-8.14 şi 23 (R.: 23b) 
  
  R.:  Împlinirea poruncilor  
    este mai mult decât orice jertfă. 
  
5 Domnul spune: „Strângeţi în faţa mea pe credincioşii mei 
 care au pecetluit legământul cu mine printr-o jertfă! 
6 Cerurile vor vesti dreptatea lui; 
 însuşi Dumnezeu este judecătorul. R. 
  
7 Ascultă, poporul meu, eu îţi vorbesc, 
 ascultă, Israele, eu te acuz, eu care sunt Dumnezeul tău! 
8 Nu pentru jertfele tale te dojenesc, 
 pentru că arderile tale de tot sunt pururi înaintea mea. R. 
  
14 Adu lui Dumnezeu jertfă de laudă 
 şi împlineşte făgăduinţele făcute Celui Preaînalt. 
23 Cine aduce jertfă de laudă mă preamăreşte; 
 celui care merge pe calea cea dreaptă 
 îi voi arăta mântuirea adusă de Dumnezeu”. R. 
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ANUL AL II-LEA 

  
 LECTURA I   Puneţi-vă speranţa în harul lui Isus Cristos  
       pe care l-au vestit profeţii. 
  
 Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Petru 1,10-16 
 
 
10  Preaiubiţilor,  
  profeţii au făcut din această mântuire  
 ţinta căutării şi cercetării lor stăruitoare  
 şi au vestit harul pe care voi aveaţi să-l primiţi.  
11 Ei se interesau să ştie  
 ce timp şi împrejurări avea în vedere Duhul lui Cristos, care era în ei, 
 atunci când prevesteau suferinţele lui Cristos  
 şi mărirea care avea să urmeze după ele.  
12 Dumnezeu le-a descoperit că nu pentru ei, ci pentru voi erau  
 profeţiile lor.  
 Aceste lucruri v-au fost acum vestite  
 de către cei care v-au predicat evanghelia  
 prin Duhul Sfânt trimis din cer.  
 Lucrurile acestea chiar îngerii doresc să le privească. 
13 De aceea, pregătiţi-vă sufletul pentru acţiune,  
 fiţi treji, puneţi-vă toată speranţa în harul pe care îl veţi primi,  
 atunci când se va arăta Isus Cristos. 
14 Fiţi ca nişte copii ascultători,  
 nu vă mai lăsaţi atraşi de poftele voastre  
 pe care le aveaţi altă dată când eraţi neştiutori. 
15 După cum Dumnezeu care v-a chemat este sfânt,  
 la fel şi voi să fiţi sfinţi în toată purtarea voastră,  
16 căci zice Scriptura: „Fiţi sfinţi, pentru că eu sunt sfânt!”. 
  

Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 97,1.2-3ab.3cd-4 (R.: 2a) 
  
  R.:  Domnul ne-a făcut cunoscută  
    mântuirea sa. 
  
1 Cântaţi Domnului un cântec nou, 
 pentru că a făcut lucruri minunate; 
 dreapta şi braţul lui cel sfânt 
 i-au adus biruinţă. R. 
  
2 Domnul şi-a făcut cunoscută mântuirea, 
 şi-a descoperit dreptatea înaintea neamurilor; 
3ab şi-a adus aminte de bunătatea şi fidelitatea lui 
 faţă de casa lui Israel. R. 
  
3cd Toate marginile pământului 
 au văzut biruinţa Dumnezeului nostru. 
4 Strigaţi către Domnul, cu strigăte de bucurie, toţi locuitorii  
 pământului, 
 izbucniţi în strigăte de veselie şi cântări de laudă. R. 
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 ALELUIA cf. Mt 11,25 
  (Aleluia) Te preamăresc pe tine, Părinte,  
     stăpânul cerului şi al pământului,  
     pentru că ai descoperit celor mici misterele împărăţiei tale.
  (Aleluia) 
  
 EVANGHELIA  Veţi primi acum de o sută de ori mai mult,  
       iar apoi viaţa veşnică. 
  
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos  
 după sfântul Marcu  10,28-31 
 
 
28 În timpul acela, 
  Petru i-a spus lui Isus:  
 „Iată, noi am părăsit toate, şi te-am urmat!”.  
29 Isus i-a spus:  
 „Vă spun adevărul,  
 nu este nimeni care să fi părăsit – pentru mine şi pentru evanghelie –  
30 casă, fraţi, surori, mamă, tată, copii sau pământ fără să primească, 
 deja în acest timp, de o sută de ori mai mult:  
 case, fraţi, surori, mame, copii şi pământuri  
 – desigur nu fără persecuţii -,  
 iar în cealaltă lume viaţa veşnică.  
31 Mulţi dintre aceştia, care acum sunt cei dintâi, vor fi cei din urmă,  
 iar cei de pe urmă vor fi cei dintâi”. 
  

Cuvântul Domnului 
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MIERCURI 
  

ANUL I 
  
 LECTURA I   Toate popoarele să ştie că nu este alt Dumnezeu  
       în afară de tine, Doamne. 
  
 Citire din cartea lui Ben Sirah 36,1a.2a.5-6.13-19 
 
 
1a Ai milă de noi, Dumnezeule, Stăpânul universului;  
2a răspândeşte frica de numele tău la toate popoarele păgâne,  
5 ca ele să te recunoască aşa cum te-am recunoscut şi noi,  
 că nu este alt Dumnezeu afară de tine, Doamne.  
6 Reînnoieşte minunile tale, arată-ţi din nou puterea prin fapte  
 minunate.  
13 Adună toate triburile lui Iacob şi le vei moşteni ca la început.  
14 Fie-ţi milă, Doamne, de poporul care poartă numele tău,  
 de Israel pe care tu l-ai numit întâiul tău născut.  
15 Arată-ţi îndurarea faţă de Ierusalim,  
 cetatea în care se află templul tău, locul tău de odihnă.  
16 Umple Sionul cu lauda ta şi templul tău cu mărirea ta.  
17 Dă mărturie în favoarea acelora care sunt cei dintâi dintre creaturile  
 tale  
 şi împlineşte profeţiile  
 pe care profeţii de odinioară le-au făcut în numele tău.  
18 Dă-le răsplata promisă celor care se încred în tine,  
 ca să se vadă că profeţii tăi sunt vrednici de crezare.  
19 Ascultă, Doamne, rugăciunea servitorilor tăi,  
 împlinind binecuvântarea rostită de fiii lui Aron asupra poporului  
 tău  
 şi atunci toţi locuitorii pământului  
 vor recunoaşte că tu eşti Domnul Dumnezeul cel veşnic. 
  

Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 78,8.9.11.13 (R.: Sir 36,1b) 
  
  R.:  Arată-ne, Doamne,  
    marea ta îndurare. 
  
8 Nu-ţi mai aminti de fărădelegile noastre de demult, 
 ci să ne întâmpine degrabă îndurarea ta, 
 căci suntem cu totul lipsiţi de putere. R. 
  
9 Ajută-ne, Dumnezeule, Mântuitorul nostru, 
 spre slava numelui tău, 
 eliberează-ne şi iartă-ne păcatele  
 pentru numele tău. R. 
  
11 Să ajungă până la tine gemetele celor prinşi în război, 
 scapă cu braţul tău puternic pe cei daţi la moarte. R. 
  
13 Iar noi, poporul tău şi turma pe care tu o păzeşti, 
 te vom lăuda în veci 
 şi vom vesti din neam în neam mărirea ta. R. 
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ANUL AL II-LEA 

  
 LECTURA I   Aţi fost răscumpăraţi cu sângele preţios al lui Isus 

Cristos, 
       Mielul fără pată. 
  
 Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Petru 1,18-25 
 
 
18  Fraţilor,  
  voi ştiţi că din viaţa fără rost,  
 pe care o duceaţi ca şi părinţii voştri,  
 aţi fost răscumpăraţi nu cu aur sau cu argint,  
 care sunt lucruri pieritoare,  
19 ci cu sângele preţios al lui Isus Cristos,  
 Mielul fără meteahnă şi fără pată.  
20 Dumnezeu l-a ales înainte de crearea lumii,  
 dar de dragul vostru,  
 l-a făcut cunoscut în aceste timpuri care sunt cele de pe urmă.  
21 Printr-însul aţi primit credinţa în Dumnezeu,  
 care l-a înviat din morţi şi i-a dat mărirea;  
 astfel Dumnezeu este temelia credinţei şi speranţei voastre.  
22 Supunându-vă adevărului voi aţi devenit curaţi,  
 ca să vă puteţi iubi sincer ca fraţii.  
 De aceea iubiţi-vă mereu unii pe alţii din toată inima,  
23 căci Dumnezeu v-a renăscut,  
 nu dintr-o sămânţă pieritoare, ci din una nepieritoare,  
 prin cuvântul viu al lui Dumnezeu, care este veşnic.  
24 Iată ce spune Scriptura:  
 „Orice fiinţă este ca iarba şi toată măreţia ei ca floarea câmpului. 
 Iarba se usucă şi floarea se veştejeşte,  
25 însă cuvântul lui Dumnezeu rămâne în veci”.  
 Acest cuvânt al lui Dumnezeu este evanghelia care v-a fost predicată. 
  

Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 147,12-13.14-15.19-20 (R.: cf. 12a) 
  
  R.:  Poporul lui Dumnezeu,  
    laudă-l pe creatorul tău. 
   sau 
    Aleluia. 
  
12 Laudă, Ierusalime, pe Domnul, 
 laudă, Sioane, pe Dumnezeul tău. 
13 Căci el întăreşte zăvoarele porţilor tale, 
 El binecuvântează pe fiii tăi în mijlocul tău. R. 
  
14 El dă pace ţinutului tău 
 şi te satură cu cel mai bun grâu. 
15 El îşi trimite poruncile pe pământ, 
 cuvântul lui aleargă cu iuţeală mare. R. 
  
19 El vesteşte lui Iacob cuvântul său, 
 lui Israel legile şi poruncile sale. 
20 El n-a făcut aşa cu celelalte popoare 
 şi ele nu cunosc poruncile sale. R. 
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 ALELUIA Mc 10,45 
  (Aleluia) Fiul Omului a venit să-i slujească pe alţii  
     şi să-şi dea viaţa pentru răscumpărarea tuturor. (Aleluia) 
  
 EVANGHELIA   Fiul Omului va fi dat pe mâna arhiereilor.  
      Cel care vrea să fie mai mare să fie servitorul  
      tuturor. 
  
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos  
 după sfântul Marcu  10,32-45 
 
 
 
32  În timpul acela, 
  Isus şi ucenicii săi urcau spre Ierusalim.  
 Isus mergea înaintea lor.  
 Ucenicii erau înspăimântaţi,  
 dar şi cei care veneau în urma lor erau cuprinşi de frică.  
 Luându-i deoparte pe cei doisprezece  
 a început să le spună cele ce aveau să i se întâmple:  
33 „Iată, noi urcăm la Ierusalim;  
 acolo Fiul Omului va fi dat în mâinile arhiereilor şi cărturarilor;  
 ei îl vor condamna la moarte şi îl vor da pe mâna păgânilor,  
34 îşi vor bate joc de el, îl vor scuipa, îl vor biciui şi îl vor ucide;  
 dar după trei zile el va învia”.  
35 Iacob şi Ioan, fiii lui Zebedeu, s-au apropiat de Isus şi i-au spus:  
 „Învăţătorule, am vrea să ne împlineşti o rugăminte”.  
36 El le-a zis: „Ce aţi vrea să fac pentru voi?”.  
37 Ei i-au răspuns:  
 „Dispune ca noi să stăm unul la dreapta ta şi altul la stânga ta,  
 atunci când vei veni în slavă”.  
  
38 Isus le-a zis: „Nu ştiţi ce cereţi.  
 Puteţi să beţi paharul pe care îl voi bea eu  
 şi să primiţi botezul pe care îl voi primi eu?”.  
39 Ei i-au răspuns: „Putem!”.  
 Isus le-a zis: „Paharul pe care îl voi bea eu îl veţi bea şi voi  
 şi botezul pe care îl voi primi eu îl veţi primi şi voi,  
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40 dar eu nu pot dispune ca cineva să şadă la dreapta sau la stânga mea,  
 pentru că aceste locuri sunt ale acelora pentru care au fost pregătite”.  
41 Ceilalţi zece au auzit  
 şi au fost cuprinşi de indignare din cauza lui Iacob şi Ioan.  
42 Isus i-a chemat şi le-a spus:  
 „Voi ştiţi, conducătorii îşi subjugă popoarele;  
 cei mari îşi fac simţită puterea.  
43 Dar între voi să nu fie aşa.  
 Dimpotrivă, cel care vrea să fie mai mare între voi să fie servitorul  
 vostru;  
44 cel care vrea să fie primul între voi să fie sclavul tuturor.  
45 Căci Fiul Omului n-a venit să fie servit,  
 ci ca să servească şi să-şi dea viaţa ca răscumpărare pentru cei  
 mulţi”. 
  

Cuvântul Domnului 
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JOI 
  

ANUL I 
  
 LECTURA I   Slava Domnului străluceşte în toate lucrările sale. 
  
 Citire din cartea lui Ben Sirah 42,15-26 
 
 
15  Vreau să amintesc lucrările Domnului;  
  să povestesc ceea ce am văzut:  
 prin cuvântul său a realizat Domnul lucrările sale.  
16 După cum soarele în strălucirea lui luminează fiecare lucru,  
 astfel slava Domnului străluceşte în toate lucrările sale.  
17 Nici sfinţii lui Dumnezeu nu sunt în stare să descrie  
 toate minunăţiile creaţiei  
 pe care Domnul atotputernic le-a întemeiat 
 pentru ca universul să rămână trainic spre slava sa.  
18 Domnul pătrunde adâncurile abisului  
 ca şi inimile oamenilor  
 şi cunoaşte toate secretele lor.  
19 Cel Preaînalt posedă toată ştiinţa,  
 are înaintea ochilor săi toată veşnicia;  
 face cunoscut trecutul şi viitorul  
 şi descoperă tainele lucrurilor ascunse.  
20 Nici un gând nu-i scapă,  
 nici un cuvânt nu-i rămâne ascuns.  
21 El a realizat capodoperele înţelepciunii sale,  
 el singur există din veşnicie şi până în veşnicie;  
 nimic nu i se poate adăuga şi  
22 nimic nu i se poate lua şi nu are nevoie de nici un sfătuitor.  
23 Cât sunt de frumoase lucrările lui,  
 până la cea mai mică scânteie pe care o putem observa!  
24 Toate există şi rămân pentru totdeauna;  
 toate îl ascultă şi corespund ţelului pentru care au fost făcute.  
25 Toate lucrurile se deosebesc unul de altul  
 şi nici unul nu este de prisos.  
26 Unul completează calităţile celuilalt.  



Joi 
 Cine se poate sătura privind măreţia lui Dumnezeu? 
  

Cuvântul Domnului 



Joi 
 
 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 32,2-3.4-5.6-7.8-9 (R.: 6a) 
  
  R.:  Prin Cuvântul Domnului 
    a luat fiinţă cerul. 
  
2 Lăudaţi-l pe Domnul cu harpa; 
 lăudaţi-l cu lăuta cu zece coarde. 
3 Cântaţi-i cântare nouă, 
 însoţiţi strigătele voastre cu cântări alese. R. 
  
4 Drept este cuvântul Domnului 
 şi în toate lucrările sale se arată adevărul. 
5 El iubeşte dreptatea şi adevărul, 
 pământul este plin de bunătatea Domnului. R. 
  
6 Prin cuvântul lui a luat fiinţă cerul 
 şi la glasul său au apărut oştirile sale. 
7 El ţine ca într-un burduf apele mării 
 şi pune stavilă abisului de ape. R. 
  
8 Să se teamă de Domnul tot pământul, 
 în faţa lui să tremure toţi locuitorii lumii. 
9 Căci el a spus şi toate s-au făcut, 
 toate au luat fiinţă la porunca lui. R. 
  
 



Joi 
ANUL AL II-LEA 

  
 LECTURA I   Voi sunteţi o împărăţie de preoţi, un popor sfânt. 
  
 Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Petru 2,2-5.9-12 
 
 
2 Fraţilor,  
  ca nişte copii nou-născuţi să doriţi laptele curat al cuvântului, 
 care vă va face să creşteţi şi să ajungeţi la mântuire,  
3 deoarece: „voi aţi gustat cât de bun este Domnul”.  
4 Apropiaţi-vă de el.  
 El este piatra cea vie; oamenii au aruncat-o,  
 dar Dumnezeu a ales-o, pentru că a ştiut cât preţuieşte.  
5 Fiţi şi voi pietre vii care să slujească la zidirea templului spiritual  
 şi preoţie sfântă care să aducă jertfe spirituale,  
 bine primite de Dumnezeu, prin Isus Cristos.  
9 Voi sunteţi un neam ales, o împărăţie de preoţi,  
 un popor sfânt, poporul lui Dumnezeu;  
 voi aveţi, aşadar, misiunea de a vesti în lume  
 faptele măreţe ale aceluia care v-a chemat din întuneric la minunata  
 sa lumină; 
10 căci odinioară nu eraţi poporul său,  
 acum însă sunteţi poporul lui Dumnezeu,  
 odinioară nu aveaţi parte de îndurare,  
 acum însă sunteţi părtaşi de îndurarea lui Dumnezeu.  
11 Preaiubiţilor, voi sunteţi aici pe pământ călători şi străini,  
 de aceea vă îndemn:  
 nu cedaţi poftelor trupului care luptă împotriva sufletului.  
12 Purtarea voastră între păgâni să fie ireproşabilă,  
 pentru ca cei care acum vă calomniază,  
 tratându-vă ca pe nişte răufăcători,  
 văzând faptele voastre bune, să ajungă până acolo,  
 încât să-i dea slavă lui Dumnezeu,  
 în ziua în care el va veni să-l viziteze pe poporul său. 
  

Cuvântul Domnului 



Joi 
 
 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 99,2.3.4.5 (R.: 2c) 
  
  R.:  Veniţi înaintea Domnului,  
    cu cântece de veselie. 
  
2 Strigaţi de bucurie către Domnul, 
 toţi locuitorii pământului; 
 slujiţi Domnului cu bucurie, 
 veniţi înaintea lui cu cântece de veselie. R. 
  
3 Să ştiţi că Domnul este Dumnezeu! 
 El ne-a făcut, ai lui suntem, 
 poporul lui şi turma pe care o conduce el. R. 
  
4 Mergeţi spre casa lui lăudându-l, 
 intraţi cântând în casa lui! 
 Aduceţi mulţumire şi binecuvântaţi numele lui. R. 
  
5 Căci Domnul este bun, 
 bunătatea lui ţine pe vecie 
 şi adevărul lui din neam în neam. R. 
  



Joi 
 
 ALELUIA In 8,12 
  (Aleluia) Eu sunt lumina lumii, spune Domnul;  
     cine mă urmează va avea lumina vieţii. (Aleluia) 
  
 EVANGHELIA  Învăţătorule, fă-mă să văd! 
  
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos  
 după sfântul Marcu  10,46-52 
 
 
 
46  În timpul acela, 
  pe când Isus, împreună cu ucenicii săi, ieşeau din Ierihon, 
 înconjurat de o mare mulţime,  
 un cerşetor orb, Bartimeu, fiul lui Timeu,  
 şedea pe marginea drumului.  
47 Auzind că trece Isus din Nazaret, a început să strige:  
 „Isuse, fiul lui David, fie-ţi milă de mine!”.  
48 Mulţi se răsteau la el ca să tacă, dar el striga şi mai tare:  
 „Fiul lui David, fie-ţi milă de mine!”.  
49 Isus s-a oprit şi a zis: „Chemaţi-l”.  
 L-au chemat deci pe orb şi i-au spus:  
 „Curaj! Ridică-te, te cheamă!”.  
50 Orbul şi-a aruncat haina la o parte,  
 a sărit în picioare şi a alergat la Isus.  
51 Isus l-a întrebat: „Ce vrei să fac pentru tine?”.  
 Orbul i-a răspuns: „Rabuni, fă-mă să văd!”.  
52 Isus i-a spus: „Mergi, credinţa ta te-a mântuit”.  
 Imediat omul şi-a recăpătat vederea şi l-a urmat pe Isus în drumul său. 
  

Cuvântul Domnului 
 



Vineri 

VINERI 
  

ANUL I 
  
 LECTURA I   Amintirea celor cucernici dăinuie din neam în neam. 
  
 Citire din cartea lui Ben Sirah 44,1.9-13 
 
 
1  Să-i lăudăm pe bărbaţii vestiţi  
  care sunt strămoşii noştri.  
9 Unora, după moarte, li s-a pierdut amintirea,  
 de parcă n-ar fi existat niciodată,  
 ca şi cum nici nu s-ar fi născut vreodată;  
 aceeaşi soartă au avut-o şi copiii lor.  
10 Nu tot aşa este cu bărbaţii cucernici;  
 faptele lor de dreptate n-au fost date uitării.  
11 Fericirea lor va dăinui din neam în neam,  
 descendenţii lor formează o frumoasă moştenire.  
12 Urmaşii lor au rămas credincioşi legilor legământului;  
13 tot aşa şi copiii, datorită părinţilor lor.  
 Neamul lor va dăinui de-a pururi  
 şi nicicând nu va dispărea gloria lor. 
  

Cuvântul Domnului 



Vineri 
 
 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 149,1-2.3-4.5-6a şi 9b (R.: 4a) 
  
  R.:  Domnul iubeşte pe poporul său. 
  
1 Cântaţi Domnului un cântec nou, 
 cântaţi-i laude în adunarea credincioşilor săi. 
2 Să se bucure Israel de cel ce l-a făcut, 
 să se veselească fiii Sionului de împăratul lor. R. 
  
3 Să laude numele lui cu jocuri, 
 să-l laude cu harpă şi tobă. 
4 Căci Domnul iubeşte pe poporul său 
 şi ridică pe cei nenorociţi, mântuindu-i. R. 
  
5 Să tresalte de bucurie cei sfinţi în mărire, 
 să scoată strigăte de bucurie în aşternutul lor. 
6a Gura să le fie plină de laudele Domnului; 
9b aceasta este o cinste pentru toţi credincioşii lui. R. 
  
 



Vineri 
ANUL AL II-LEA 

  
 LECTURA I   Fiţi nişte buni administratori ai harului lui 

Dumnezeu. 
  
 Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Petru 4,7-13 
 
 
7  Preaiubiţilor,  
 sfârşitul tuturor lucrurilor este aproape.  
 Fiţi înţelepţi şi cumpătaţi, ca să vă puteţi ruga.  
8 Înainte de toate să aveţi o dragoste fierbinte unii faţă de alţii,  
 căci dragostea acoperă o mulţime de păcate.  
9 Fiţi primitori unii faţă de alţii, fără a murmura.  
10 Ceea ce a primit fiecare în dar, să pună în slujba celorlalţi,  
 ca nişte buni administratori  
 ai harului cel de multe feluri al lui Dumnezeu. 
11 Dacă cineva are darul de a vorbi,  
 să vorbească cuvintele lui Dumnezeu;  
 dacă are darul de a sluji,  
 să slujească după puterea pe care i-o dă Dumnezeu.  
 Astfel în toate să fie preamărit Dumnezeu prin Isus Cristos,  
 căruia i se cuvine slava şi puterea în vecii vecilor. Amin. 
12 Preaiubiţilor, să nu fiţi surprinşi de incendiul persecuţiilor,  
 care a izbucnit în mijlocul vostru, pentru a vă pune la încercare:  
 ceea ce vi se întâmplă nu trebuie să fie pentru voi ceva neobişnuit;  
13 dimpotrivă, în măsura în care participaţi la suferinţele lui Cristos, 
 bucuraţi-vă,  
 pentru ca şi la arătarea gloriei lui  
 să vă puteţi veseli şi tresălta de bucurie. 
  

Cuvântul Domnului 



Vineri 
 
 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 95,10.11-12.13 (R.: 13ab) 
  
  R.:  Domnul vine să judece cu dreptate  
    toate popoarele. 
  
10 Spuneţi printre neamuri: „Domnul stăpâneşte!”. 
 El a aşezat pământul pe temelii solide 
 ca să nu se clatine. 
 El va judeca popoarele cu dreptate. R. 
  
11 Să se bucure cerurile şi să se veselească pământul, 
 să vuiască marea şi tot ce se află într-însa. 
12 Să se bucure câmpiile şi tot ce este pe ele, 
 să tresalte de bucurie toţi copacii pădurilor. R. 
  
13 Să se bucure în faţa Domnului care vine, 
 pentru că vine să judece pământul. 
 El va judeca lumea cu dreptate, 
 va judeca popoarele în adevărul său. R. 
  



Vineri 
 
 ALELUIA In 15,16 
  (Aleluia) Eu v-am ales pe voi din lume,  
     ca să mergeţi şi să aduceţi roade, dar roade care să  
     rămână. 
  (Aleluia) 
  
 EVANGHELIA  Casa mea se va numi casă de rugăciune  
       pentru toate popoarele.  
       Să aveţi o credinţă tare în Dumnezeu. 
  
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos  
 după sfântul Marcu  11,11-25 
 
 
11  După ce mulţimea l-a primit cu aclamaţii,  
  Isus a intrat în Ierusalim, în templu.  
 S-a uitat la toate lucrurile şi, cum era deja seară,  
 a ieşit împreună cu cei doisprezece şi s-a îndreptat spre Betania.  
12 A doua zi, când au plecat din Betania, i s-a făcut foame.  
13 Văzând de departe un smochin care avea frunze,  
 a mers spre el să caute fructe.  
 Dar apropiindu-se, n-a găsit decât frunze,  
 căci nu era timpul smochinelor.  
14 Atunci el a spus smochinului:  
 „Nimeni să nu mai mănânce vreodată fructe din tine”.  
 Şi ucenicii au auzit.  
15 Când au ajuns la Ierusalim, Isus a intrat în templu  
 şi a început să-i dea afară din templu pe vânzători şi pe cumpărători, 
 le-a răsturnat mesele schimbătorilor de bani  
 şi tarabele negustorilor de porumbei  
16 şi nu permitea nimănui să ducă ceva prin templu.  
17 El i-a învăţat, spunându-le: „Nu spune oare Scriptura:  
 Casa mea se va numi casă de rugăciune pentru toate popoarele?  
 Voi aţi făcut dintr-însa o peşteră de tâlhari”.  
18 Mai marii preoţilor şi cărturarii au auzit de aceasta  
 şi căutau o cale de a-l da la moarte, dar ei se temeau de el,  
 deoarece tot poporul era încântat de învăţătura lui.  
19 Spre seară au ieşit afară din cetate.  



Vineri 
20 În dimineaţa următoare, când au trecut pe lângă smochin,  
 l-au văzut uscat din rădăcini.  
21 Amintindu-şi de ceea ce se întâmplase, Petru i-a spus lui Isus:  
 „Rabi, priveşte, smochinul pe care tu l-ai blestemat, s-a uscat”.  
22 Atunci Isus le-a spus:  
 „Trebuie să aveţi o credinţă puternică în Dumnezeu!  
23 Vă spun adevărul oricine va spune acestui munte:  
 Ridică-te şi aruncă-te în mare, dacă nu se îndoieşte în inima lui,  
 dar crede că ceea ce spune se înfăptuieşte, atunci se va înfăptui.  
24 De aceea vă spun: Toate câte le veţi cere în rugăciune  
 să credeţi că le-aţi şi primit şi vi se vor da.  
25 Iar când vreţi să vă rugaţi,  
 dacă aveţi ceva împotriva cuiva, iertaţi-l, 
 pentru ca şi Tatăl vostru care este în ceruri  
 să vă ierte greşelile voastre”. 
  

Cuvântul Domnului 
 



Sâmbătă 

SÂMBĂTĂ 
  

ANUL I 
  
 LECTURA I   Îl voi preamări pe Domnul care îmi dă înţelepciune. 
  
 Citire din cartea lui Ben Sirah 51,17-27 
 
 
17  Vreau să aduc mulţumire şi laudă  
  şi să binecuvântez numele Domnului.  
18 Când eram încă tânăr, fără să apuc pe căi greşite,  
 am căutat cu râvnă înţelepciunea în rugăciunea mea.  
19 În faţa templului m-am rugat ca să o primesc şi până la sfârşit o voi  
 căuta.  
 Aşa cum se coace un strugure după ce a înflorit,  
20 tot astfel înţelepciunea a devenit bucuria inimii mele.  
 Piciorul meu a înaintat pe drumul cel drept;  
 din tinereţea mea am mers pe urmele ei.  
21 Numai cât mi-am îndreptat puţin urechea spre ea, am primit-o  
 şi am aflat într-însa o mulţime de învăţăminte.  
 Datorită ei am făcut mari progrese.  
22 Îl voi preamări pe cel care îmi dă înţelepciune.  
23 M-am hotărât s-o pun în practică;  
 am dorit cu înfocare binele şi niciodată nu voi regreta.  
24 Împreună cu ea am luptat vitejeşte  
 şi am fost foarte exact în împlinirea Legii.  
25 Mi-am ridicat mâinile spre cer  
 şi am deplâns faptul că am cunoscut-o aşa de puţin.  
26 Am mers drept spre ea şi am aflat-o în curăţia inimii.  
27 Cu ajutorul ei, de la început, am dobândit inteligenţă;  
 de aceea nu o voi părăsi niciodată. 
  

Cuvântul Domnului 



Sâmbătă 
 
 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 18,8.9.10.11 (R.: 1a) 
  
  R.:  Legea Domnului  
    este bucuria inimii mele. 
  
8 Legea Domnului este desăvârşită, 
 înviorează sufletul; 
 mărturia Domnului este adevărată, 
 îl face înţelept pe cel neştiutor. R. 
  
9 Orânduirile Domnului sunt drepte, 
 înveselesc inima, 
 poruncile Domnului sunt strălucitoare,  
 luminează ochii. R. 
  
10 Frica de Domnul este curată; 
 rămâne în veacul veacului; 
 judecăţile Domnului sunt adevărate, 
 toate sunt drepte. R. 
  
11 Ele sunt mai preţioase decât aurul 
 şi decât toate pietrele scumpe, 
 mai dulci decât fagurele  
 şi decât mierea. R. 
  
 



Sâmbătă 
ANUL AL II-LEA 

  
 LECTURA I   Dumnezeu vă poate feri de cădere,  
       ca să vă prezentaţi nepătaţi în faţa lui. 
  
 Citire din Scrisoarea sfântului apostol Iuda 17.20b-25 
 
 
17  Preaiubiţii mei,  
  amintiţi-vă de ceea ce v-au spus mai dinainte  
 apostolii Domnului nostru Isus Cristos. 
20b Credinţa voastră preasfântă  
 să fie temelia construcţiei spirituale care sunteţi voi înşivă;  
 rugaţi-vă prin Duhul Sfânt.  
21 Păstraţi-vă în iubirea lui Dumnezeu;  
 aşteptaţi îndurarea Domnului nostru Isus Cristos,  
 care vă dăruieşte viaţa veşnică.  
22 Aveţi milă de cei şovăitori: salvaţi-i,  
23 scăpaţi-i de foc.  
 Să aveţi milă şi de ceilalţi, dar cu teamă,  
 detestând şi haina aceluia al cărui trup a fost întinat. 
24 Mărire lui Dumnezeu, care vă poate feri de cădere,  
 ca să vă prezentaţi în faţa măreţiei lui nepătaţi şi plini de bucurie;  
25 Dumnezeului unic,  
 care ne mântuieşte prin Domnul nostru Isus Cristos,  
 lui să-i fie slava, maiestatea, puterea  
 şi stăpânirea dinainte de toate veacurile, acum şi pentru totdeauna. 
 Amin. 
  

Cuvântul Domnului 



Sâmbătă 
 
 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 62,2.3-4.5-6 (R.: 2b) 
  
  R.:  Sufletul meu e însetat  
    de tine, Doamne. 
  
2 Dumnezeule, tu eşti Dumnezeul meu, 
 pe tine te caut dis-de-dimineaţă. 
 Sufletul meu e însetat de tine, pe tine te doreşte trupul meu, 
 ca un pământ pustiu, uscat şi fără apă. R. 
  
3 Mi-a fost dat să te văd în sanctuarul tău, 
 să văd puterea şi măreţia ta. 
4 Bunătatea ta preţuieşte mai mult decât viaţa, 
 de aceea buzele mele te laudă. R. 
  
5 Te voi binecuvânta toată viaţa mea 
 şi voi ridica mâinile mele invocând numele tău. 
6 Ca şi cum m-aş sătura cu mâncăruri alese, 
 aşa se desfată buzele mele, când gura mea te laudă. R. 
  



Sâmbătă 
 
 ALELUIA Col 3,16a.17c 
  (Aleluia) Cuvântul lui Cristos să locuiască în voi în toată bogăţia sa; 
     aduceţi-i mulţumiri lui Dumnezeu Tatăl prin Isus Cristos. 
  (Aleluia) 
  
 EVANGHELIA  Cu ce drept faci aceste lucruri? 
  
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos  
 după sfântul Marcu  11,27-33 
 
 
 
27  În timpul acela, 
  Isus şi ucenicii săi s-au întors din nou la Ierusalim.  
 În timp ce Isus umbla prin templu,  
 au venit la el mai marii preoţilor, cărturarii şi bătrânii  
28 şi l-au întrebat: „Cu ce drept faci aceste lucruri?  
 Cine ţi-a dat puterea să faci acestea?”.  
29 Isus le-a spus: „Vă pun şi eu o întrebare,  
 dacă îmi veţi răspunde, vă voi spune cu ce drept fac eu acestea.  
30 Botezul lui Ioan provenea din cer, sau de la oameni?  
 Răspundeţi-mi!”.  
31 Ei au cumpănit şi au spus unul către altul:  
 „Să spunem «din cer?»,  
 - el va zice: «De ce atunci nu i-aţi dat crezare?», - 
32 sau să spunem: «De la oameni?»;  
 dar se temeau de popor,  
 căci toţi erau încredinţaţi că Ioan era cu adevărat un profet.  
 De aceea i-au răspuns: «Nu ştim».  
33 Atunci Isus le-a spus: „Nici eu nu vă spun cu ce drept fac acestea”. 
  

Cuvântul Domnului 
 



Duminică - Anul A 
 

SĂPTĂMÂNA A IX-A 
 

DUMINICĂ 
  

ANUL A 
  
 LECTURA I  Vă pun în faţă ca să alegeţi binecuvântarea sau 

blestemul. 
  
 Citire din cartea Deuteronomului 11,18.26-28 
 
 
 18 Moise a spus poporului: 
  „Poruncile pe care vi le dau,  
 puneţi-le în inima voastră, în sufletul vostru;  
 legaţi-le la încheietura mâinii ca pe un semn,  
 purtaţi-le ca pe o podoabă pe fruntea voastră. 
26 Astăzi vă pun în faţă ca să alegeţi binecuvântarea sau blestemul:  
27 binecuvântarea,  
 dacă veţi asculta de poruncile Domnului Dumnezeului vostru,  
 pe care vi le dau astăzi;  
28 blestemul,  
 dacă vă veţi abate de la calea pe care v-o arăt eu astăzi,  
 ca să mergeţi după alţi dumnezei pe care nu-i cunoaşteţi”. 
  

Cuvântul Domnului 



Duminică - Anul A 
 
 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 30,2-3a.3bc-4.17 şi 25 (R.: 3b) 
  
  R.:  Fii pentru mine, Doamne, 
    o stâncă ocrotitoare. 
  
2 Doamne, în tine mă încred: să nu fiu dat nicicând de ruşine. 
 Mântuieşte-mă în dreptatea ta. 
3a Pleacă-ţi urechea spre mine 
 şi vino degrabă în ajutorul meu. R. 
  
3bc Fii pentru mine o stâncă ocrotitoare, 
 o cetate unde să-mi găsesc scăparea! 
4 Tu eşti stânca mea, cetatea mea: 
 pentru numele tău, povăţuieşte-mă şi călăuzeşte-mă. R. 
  
17 Arată slujitorului tău o faţă senină, 
 salvează-mă pentru iubirea ta. 
25 Fiţi tari, prindeţi curaj, 
 voi toţi cei care nădăjduiţi în Domnul! R. 
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 LECTURA A II-A  Omul devine drept numai prin credinţă,  
        independent de faptele prescrise de Legea lui  
        Moise. 
  
 Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Romani  3,21-25a.28 
 
 
21  Fraţilor,  
  toţi oamenii sunt sub stăpânirea păcatului.  
 Legea lui Moise era numai pentru a face cunoscut păcatul.  
22 Însă astăzi, independent de faptele Legii,  
 Dumnezeu şi-a arătat dreptatea care ne duce la mântuire:  
 pentru aceasta Legea şi Profeţii sunt doar martori.  
 Această dreptate a lui Dumnezeu,  
 dăruită prin credinţa în Isus Cristos, 
 este oferită tuturor celor care cred.  
23 De fapt nu este nici o deosebire:  
 toţi oamenii au păcătuit,  
 toţi sunt lipsiţi de strălucirea lui Dumnezeu,  
24 dar el îi face drepţi numai prin harul său, fără meritul lor,  
 datorită răscumpărării înfăptuite de Cristos Isus.  
25a Dumnezeu l-a orânduit mai dinainte pe Cristos ca jertfă de ispăşire, 
 pentru ca în sângele lui, să obţină iertarea  
 pentru cei care cred în el.  
28 Căci noi avem convingerea că omul devine drept  
 numai prin credinţă, 
 independent de faptele prescrise de Legea lui Moise. 
  

Cuvântul Domnului 
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 ALELUIA In 15,5 
  (Aleluia) Eu sunt viţa, voi sunteţi mlădiţele, spune Domnul,  
     cine rămâne în mine şi eu în el, acela aduce roade multe. 
  (Aleluia) 
  
 EVANGHELIA  Casa clădită pe stâncă şi casa clădită pe nisip. 
  
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Matei 7,21-27 
 
 
 
  În timpul acela,  
  Isus a spus ucenicilor săi: 
21 „Nu oricine îmi zice «Doamne, Doamne »,  
 va intra în împărăţia cerurilor,  
 dar cel care face voinţa Tatălui meu din ceruri. 
22 Mulţi îmi vor zice în ziua aceea:  
 «Doamne, Doamne, oare nu în numele tău am profeţit,  
 nu în numele tău am scos diavoli  
 şi nu în numele tău am făcut multe minuni?»  
23 Atunci eu le voi spune pe faţă:  
 «Nu vă cunosc; plecaţi de la mine nelegiuiţilor!»  
24 De aceea,  
 oricine aude aceste cuvinte ale mele şi le împlineşte,  
 se va asemăna cu un om înţelept  
 care şi-a clădit casa pe stâncă.  
25 A căzut ploaia, au venit şuvoaiele,  
 au suflat vânturile, au izbit în casa aceea, 
 dar ea n-a căzut, fiindcă era clădită pe stâncă. 
  
  
26 Dar oricine aude aceste cuvinte ale mele  
 şi nu le îndeplineşte,  
 se va asemăna cu un om nechibzuit  
 care şi-a clădit casa pe nisip.  
27 A căzut ploaia, au venit şuvoaiele,  
 au suflat vânturile, au izbit în casa aceea  
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 şi s-a prăbuşit, iar prăbuşirea ei a fost mare”. 
  

Cuvântul Domnului 
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ANUL B 

  
 LECTURA I   Respectă ziua Domnului. 
  
 Citire din cartea Deuteronomului 5,12-15 
 
 
12  Aşa spune Domnul:  
  „Respectă ziua de odihnă ca pe o zi sfântă,  
 aşa cum îţi porunceşte Domnul Dumnezeul tău.  
13 Şase zile poţi lucra, te poţi ocupa cu orice muncă.  
14 Însă a şaptea zi este de odihnă,  
 zi de sărbătoare în cinstea Domnului Dumnezeului tău. 
 Să nu lucrezi nici tu, nici fiul tău, nici fiica ta,  
 nici servitorul tău şi nici servitoarea ta;  
 nici boul tău, nici măgarul tău şi nici unul dintre animalele tale,  
 la fel nici străinul care locuieşte în casa ta.  
 Servitorul tău şi servitoarea ta se vor odihni ca şi tine. 
15 Să-ţi aminteşti că ai fost sclav în ţara Egiptului  
 şi că Domnul Dumnezeul tău te-a scos de acolo  
 cu puterea mâinii sale şi cu vigoarea braţului său.  
 De aceea ţi-a poruncit Domnul Dumnezeul tău să ţii ziua de  
 sâmbătă”. 
  

Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 80,3-4.5-6ab.6c-8a.10-11 (R.: 2a) 
  
  R.:  Cântaţi cu veselie Domnului,  
    el este tăria noastră. 
  
3 Începeţi cântarea, bateţi toba, 
 sunaţi din harpa cea plăcută şi din alăută. 
4 Sunaţi din trâmbiţă la lună nouă, 
 când revine ziua noastră de sărbătoare. R. 
  
5 Aceasta este o lege pentru Israel, 
 o poruncă a Dumnezeului lui Iacob! 
6ab El a orânduit sărbătoarea aceasta pentru Iosif, 
 când a ieşit din ţara Egiptului. R. 
  
6c Atunci am auzit un glas pe care nu-l cunoşteam: 
7 „I-am descărcat povara de pe umeri 
 şi am luat coşul din mâinile lui. 
8a În necazul tău ai strigat la mine 
 şi eu te-am eliberat. R. 
  
10 Să nu admiţi nici un alt dumnezeu, 
 să nu te închini nici unui dumnezeu străin! 
11 Eu sunt Domnul Dumnezeul tău, 
 care te-am scos din ţara Egiptului: 
 deschide-ţi gura larg şi eu ţi-o voi umple”. R. 
  



Duminică - Anul B 
 
 LECTURA A II-A  Viaţa lui Isus se arată în trupul nostru muritor. 
  
 Citire din Scrisoarea a doua a sfântului apostol Paul  
 către Corinteni 4,6-11 
 
 
6  Fraţilor,  
  Dumnezeu care a zis:  
 „Să strălucească lumina în mijlocul întunericului”,  
 el însuşi a strălucit în sufletele noastre,  
 ca să cunoaştem strălucirea gloriei lui Dumnezeu,  
 pe chipul lui Isus Cristos. 
7 Noi apostolii ne asemănăm cu acei oameni  
 care poartă o comoară în vase de lut,  
 pentru ca să se arate că puterea extraordinară pe care o avem  
 nu vine de la noi, ci de la Dumnezeu. 
8 Din toate părţile suntem supuşi încercării, dar nu suntem striviţi;  
 suntem în grea cumpănă, dar nu ne pierdem nădejdea;  
9 suntem izgoniţi, dar nu părăsiţi;  
 suntem doborâţi la pământ, dar nu nimiciţi.  
10 Pretutindeni şi totdeauna purtăm în trupurile noastre moartea lui  
 Isus, 
 pentru ca şi viaţa lui să se arate în trupurile noastre.  
11 Într-adevăr, noi cei vii suntem mereu daţi morţii pentru Isus,  
 pentru ca şi viaţa lui Isus să se arate în trupul nostru muritor. 
  

Cuvântul Domnului 
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 ALELUIA In 17,17ba 
  (Aleluia) Cuvântul tău, Doamne, este adevăr;  
     sfinţeşte-ne pe noi prin adevărul acesta. (Aleluia) 
  
 EVANGHELIA  Fiul Omului este stăpân şi peste sâmbătă. 
  
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos  
 după sfântul Marcu  2,23 – 3,6 
 
 
 
23  Într-o zi de sâmbătă,  
  Isus trecea printr-un lan de grâu.  
 Şi, în mers, ucenicii săi au început să rupă spice.  
24 Fariseii au spus:  
 „Iată ce fac în zi de sâmbătă! Acest lucru nu e permis”.  
25 Isus le-a răspuns: „N-aţi citit niciodată ce a făcut David  
 când era strâmtorat şi flămând, el şi însoţitorii săi?  
26 În timpul marelui preot Abiatar,  
 el a intrat în casa lui Dumnezeu şi a mâncat  
 pâinile pregătite pentru ofrandă,  
 pe care numai preoţii aveau voie să le mănânce,  
 şi a dat şi însoţitorilor săi”.  
27 Şi Isus a continuat:  
 „Sâmbăta a fost făcută pentru om şi nu omul pentru sâmbătă,  
28 iar Fiul Omului este stăpân şi peste sâmbătă”.  
3,1 Altă dată Isus a intrat într-o sinagogă;  
 acolo era un om care avea o mână paralizată.  
2 Fariseii îl pândeau pe Isus,  
 să vadă dacă îl va vindeca în zi de sâmbătă şi astfel să îl poată acuza.  
  
3 Isus a spus omului care avea mâna paralizată:  
 „Vino şi stai în mijloc”.  
4 Apoi s-a adresat celorlalţi:  
 „În zi de sâmbătă este permis să faci bine, sau să faci rău?  
 Să salvezi o viaţă, sau să o laşi să se piardă?”.  
 Dar ei tăceau.  
5 Atunci, privindu-i cu mânie, rând pe rând pe cei din jur,  
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 mâhnit din cauza împietririi inimii lor, i-a spus omului:  
 „Întinde-ţi mâna!”.  
 Omul şi-a întins mâna şi ea s-a vindecat.  
6 După ce au ieşit,  
 fariseii s-au întrunit cu adepţii lui Irod  
 şi s-au sfătuit cum să-l dea la moarte pe Isus. 
  

Cuvântul Domnului 
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sau forma scurtă: 
 

 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos  
 după sfântul Marcu  2,23-28 
 
 
 
23  Într-o zi de sâmbătă,  
  Isus trecea printr-un lan de grâu.  
 Şi, în mers, ucenicii săi au început să rupă spice.  
24 Fariseii au spus:  
 „Iată ce fac în zi de sâmbătă! Acest lucru nu e permis”.  
25 Isus le-a răspuns: „N-aţi citit niciodată ce a făcut David  
 când era strâmtorat şi flămând, el şi însoţitorii săi?  
26 În timpul marelui preot Abiatar,  
 el a intrat în casa lui Dumnezeu şi a mâncat  
 pâinile pregătite pentru ofrandă,  
 pe care numai preoţii aveau voie să le mănânce,  
 şi a dat şi însoţitorilor săi”.  
27 Şi Isus a continuat:  
 „Sâmbăta a fost făcută pentru om şi nu omul pentru sâmbătă,  
28 iar Fiul Omului este stăpân şi peste sâmbătă”. 
  

Cuvântul Domnului 
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ANUL C 

  
 LECTURA I   Ascultă, Doamne, rugăciunea celui străin! 
  
 Citire din cartea întâi a Regilor 8,41-43 
 
 
 
  În zilele acelea,  
  Solomon s-a rugat lui Dumnezeu, în templu, spunând: 
41 „Dacă de dragul numelui tău,  
 un străin care nu aparţine de poporul tău Israel  
 va veni dintr-o ţară îndepărtată să se roage în acest templu, 
42 - Doamne, oamenii vor auzi vorbindu-se de numele tău mare,  
 de puterea mâinii tale şi de vigoarea braţului tău -  
43 tu, Doamne, din cerul în care locuieşti, ascultă-l,  
 împlineşte-i celui străin toate cererile. 
 Astfel toate popoarele de pe pământ,  
 asemenea poporului tău Israel,  
 vor recunoaşte numele tău şi te vor adora.  
 Ele vor şti că acest templu, pe care eu l-am construit,  
 este locul în care este invocat numele tău”. 
  

Cuvântul Domnului 



Duminică - Anul C 
 
 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 116,1.2 (R.: Mc 16,15) 
  
  R.:  Mergeţi în toată lumea  
    şi predicaţi evanghelia. 
   sau  
    Aleluia. 
  
1 Lăudaţi-l pe Domnul, toate neamurile, 
 lăudaţi-l, toate popoarele. R. 
  
2 Căci Domnul şi-a dovedit iubirea sa pentru noi 
 şi el rămâne totdeauna credincios legământului său. R. 
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 LECTURA A II-A  Dacă aş căuta să fiu pe placul oamenilor,  
        n-aş fi slujitorul lui Cristos. 
  
 Începutul Scrisorii sfântului apostol Paul către Galateni  1,1-2.6-10 
 
 
1  Fraţilor,  
  eu Paul, care sunt apostol trimis nu de oameni,  
 nici prin intermediul unui om,  
 ci de Isus Cristos şi de Dumnezeu Tatăl, care l-a înviat din morţi;  
2 împreună cu toţi fraţii care mă însoţesc,  
 mă adresez vouă bisericilor din ţinutul Galaţiei. 
6 Sunt uimit că îl părăsiţi aşa de repede  
 pe acela care v-a chemat prin harul lui Cristos  
 şi că vă îndreptaţi spre o altă evanghelie.  
7 De fapt nu există alta; sunt numai unii care vă tulbură  
 şi vor să răstălmăcească evanghelia lui Cristos. 
8 Ei bine, chiar dacă noi înşine ori un înger din ceruri  
 ar veni să predice  
 o evanghelie diferită de evanghelia pe care v-am predicat-o noi,  
 să fie afurisit!  
9 Ceea ce v-am spus, vă mai spun o dată:  
 Cine predică o altă evanghelie, diferită de aceea pe care aţi primit-o, 
 să fie afurisit! 
10 Caut eu să câştig bunăvoinţa oamenilor,  
 sau mai degrabă pe aceea a lui Dumnezeu?  
 Caut eu oare să fiu pe placul oamenilor?  
 Dacă aş căuta să fiu pe placul oamenilor, n-aş fi slujitorul lui Cristos. 
  

Cuvântul Domnului 
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 ALELUIA In 3,16 
  (Aleluia) Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea,  
     încât l-a dat pe Fiul său unul-născut; 
     cine crede într-însul are viaţa veşnică. (Aleluia) 
  
 EVANGHELIA  Nici chiar în Israel n-am întâlnit o asemenea 

credinţă. 
  
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos  
 după sfântul Luca 7,1-10 
 
 
 
1  În timpul acela, 
  după ce a vorbit mulţimii,  
 Isus a intrat în Cafarnaum.  
2 Un centurion din armata romană  
 avea un sclav la care ţinea foarte mult 
 şi acesta era bolnav, gata să moară.  
3 Centurionul auzise vorbindu-se despre Isus,  
 de aceea a trimis la el pe câţiva iudei de vază,  
 cu rugămintea să vină şi să-l vindece pe sclavul său.  
4 Ajunşi la Isus, aceştia l-au rugat cu stăruinţă, spunându-i:  
5 „Merită să-i împlineşti cererea,  
 pentru că ţine la poporul nostru  
 şi el ne-a construit sinagoga”.  
6 Isus a mers împreună cu ei.  
 Când s-a apropiat de casă,  
 centurionul a trimis la el pe nişte prieteni să-i spună:  
 „Doamne, nu te osteni. Eu nu sunt vrednic să intri în casa mea.  
7 De aceea nu am îndrăznit să vin eu însumi la tine;  
 spune numai un cuvânt şi servitorul meu se va vindeca.  
8 Şi eu, care nu sunt decât un subaltern, am soldaţi sub comanda mea; 
 unuia îi spun: «Du-te» şi se duce;  
 altuia: «Vino» şi vine;  
 şi servitorului meu: «Fă aceasta» şi face”.  
9 Auzind aceasta, Isus l-a admirat,  
 s-a întors şi a spus mulţimii care îl urma:  
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 „Vă spun, nici chiar în Israel nu am întâlnit o asemenea credinţă!”.  
10 Când prietenii pe care i-a trimis centurionul s-au întors acasă,  
 l-au găsit pe slujitor vindecat. 
  

Cuvântul Domnului 
 



Luni 

LUNI 
  

ANUL I 
  
 LECTURA I   Tobit se temea mai mult de Dumnezeu decât de rege. 
  
 Citire din cartea lui Tobia  1,1a.2; 2,1-9 
 
 
1a  Tobit,  
  un bărbat din seminţia lui Asiel din tribul lui Neftali,  
2 a fost deportat sub domnia lui Salmanasar, regele Asiriei;  
 însă în timpul exilului el n-a părăsit niciodată calea adevărului.  
2,1 Într-o zi de sărbătoare a Domnului,  
 când era pregătită o masă bogată în casa lui Tobit,  
2 acesta a spus fiului său:  
 „Mergi şi caută câţiva oameni, care aparţin tribului nostru,  
 ca să se ospăteze împreună cu noi”.  
3 Fiul s-a dus,  
 dar s-a întors să-l anunţe că un israelit sugrumat zăcea în piaţă.  
4 Tobit s-a ridicat imediat de la masă,  
 înainte de a fi pus ceva în gură, 
 şi s-a dus la acel mort,  
 l-a luat şi l-a adus acasă pe ascuns,  
 ca să-l înmormânteze cu grijă  
 după asfinţitul soarelui. 
5 După ce a ascuns trupul,  
 a luat masa plângând şi tremurând de frică,  
6 amintindu-şi de acest cuvânt al Domnului,  
 rostit prin profetul Amos: 
 „Sărbătorile voastre se vor schimba în doliu şi jale”. 
7 La asfinţitul soarelui a ieşit să-l înmormânteze pe cel mort.  
8 Toţi vecinii îl certau, zicându-i:  
 „Tu ai fost deja condamnat la moarte din acest motiv  
 şi de abia ai scăpat cu viaţă,  
 şi din nou începi să-i îngropi pe cei morţi?”. 
9 Însă Tobit care se temea mai mult de Dumnezeu decât de rege,  
 ridica trupurile fraţilor săi ucişi,  
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 le ascundea în casa lui  
 şi le înmormânta în timpul nopţii. 
  

Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 111,1-2.3-4.5-6 (R.: 1a) 
  
  R.:  Fericit este omul  
    care se teme de Domnul. 
  
1 Fericit este omul care se teme de Domnul, 
 care îşi află bucuria în poruncile sale! 
2 Seminţia lui va fi puternică în lume 
 şi neamul celor drepţi va fi binecuvântat. R. 
  
3 În casa lui va fi belşug şi bogăţie, 
 dreptatea lui rămâne pe vecie. 
4 El răsare ca o lumină în întuneric pentru cei drepţi, 
 el este blând, îndurător şi drept. R. 
  
5 Fericit este omul care are milă şi ajută cu bucurie, 
 el îşi rânduieşte bunurile cu dreptate. 
6 El nu se clatină niciodată 
 şi dreptatea lui va fi amintită veşnic. R. 
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ANUL AL II-LEA 

  
 LECTURA I   Dumnezeu ne-a dăruit bogăţiile promise...  
       ca să deveniţi părtaşi ai naturii sale. 
  
 Începutul Scrisorii a doua a sfântului apostol Petru 1,1-7 
 
 
1  Eu Simon Petru,  
  slujitor şi apostol al lui Isus Cristos, mă adresez vouă,  
 cărora Dumnezeul şi Mântuitorul nostru Isus Cristos,  
 în dreptatea lui, v-a dăruit aceeaşi comoară a credinţei ca şi nouă.  
2 Harul şi pacea să coboare cu îmbelşugare asupra voastră  
 prin adevărata cunoaştere a lui Dumnezeu  
 şi a lui Isus Cristos Domnul nostru. 
3 Puterea lui Dumnezeu ne-a dăruit tot ce este necesar  
 pentru viaţa şi evlavia noastră,  
 căci ne-a făcut să-l cunoaştem pe acela  
 care ne-a chemat prin măreţia şi puterea lui.  
4 Astfel, Dumnezeu ne-a dăruit mari şi preţioase bogăţii,  
 aşa cum a promis, ca voi să deveniţi părtaşi ai naturii dumnezeieşti,  
 numai să vă ţineţi departe de depravarea care domneşte în lume, 
 datorită poftelor ei.  
5 Din acest motiv, daţi-vă toată silinţa  
 ca să adăugaţi la credinţa voastră virtutea,  
 la virtute cunoaşterea lui Dumnezeu,  
6 la cunoaşterea lui Dumnezeu stăpânirea de voi înşivă,  
 la stăpânirea de voi înşivă statornicia,  
 la statornicie evlavia,  
7 la evlavie dragostea faţă de aproapele  
 şi la dragostea faţă de aproapele iubirea de Dumnezeu. 
  

Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 90,1-2.14-15ab.15c-16 (R.: cf. 2b) 
  
  R.:  Eu mă încred în tine, 
    Dumnezeul meu. 
     
  
1 Tu care stai sub ocrotirea Celui Preaînalt 
 şi locuieşti la umbra Celui Atotputernic, 
2 spune-i Domnului: „Tu eşti scăparea mea şi locul meu de refugiu, 
 Dumnezeul meu, în care mă încred”. R. 
  
14 „Îl voi salva, spune Domnul, pentru că nădăjduieşte în mine, 
 îl voi ocroti, pentru că îmi cinsteşte numele. 
15ab Când el mă va chema, eu îi voi răspunde, 
 voi fi alături de el în necazuri. R. 
  
15c Îl voi elibera şi-l voi preamări. 
16 Îi voi dărui viaţă lungă 
 şi îi voi arăta mântuirea mea”. R. 
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 ALELUIA Ap 1,5ab 
  (Aleluia) Isuse Cristoase, martor credincios, întâiul născut din morţi; 
     tu ne iubeşti şi ne speli păcatele în sângele tău. (Aleluia) 
  
 EVANGHELIA  L-au prins pe fiul său preaiubit,  
       l-au ucis şi l-au aruncat afară din vie. 
  
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos  
 după sfântul Marcu  12,1-12 
 
 
 
1  În timpul acela, 
  vorbind marilor preoţi, cărturarilor şi bătrânilor poporului,  
 Isus le-a spus această parabolă:  
 „Un om a sădit o vie, a împrejmuit-o cu gard,  
 a săpat în ea un teasc şi a construit un turn de pază.  
 Apoi a dat-o în arendă unor lucrători şi a plecat în altă ţară.  
2 La timpul cuvenit a trimis la viticultori pe unul din servitorii săi  
 ca aceştia să-i dea ceea ce i se cuvenea din rodul viei,  
3 însă lucrătorii viei l-au prins pe servitor,  
 l-au bătut şi l-au trimis înapoi cu mâinile goale.  
4 După aceasta, a trimis la ei un alt servitor.  
 ªi pe el l-au bătut crunt şi l-au batjocorit.  
5 A mai trimis atunci pe un al treilea;  
 pe acesta l-au omorât;  
 apoi pe mulţi alţii: pe unii i-au bătut, pe alţii i-au omorât.  
6 N-a mai rămas decât unul: fiul său preaiubit.  
 Pe acesta l-a trimis la ei în cele din urmă.  
 Îşi spunea: „Îl vor respecta pe fiul meu”.  
  
7 Însă lucrătorii şi-au spus:  
 „Iată moştenitorul,  
 haideţi să-l omorâm şi să punem mâna pe moştenirea lui”.  
8 L-au prins, l-au ucis şi l-au aruncat afară din vie.  
9 Ce va face stăpânul viei?  
 Va veni, îi va nimici pe acei lucrători şi via o va da altora.  
10 N-aţi citit niciodată Scriptura aceasta:  



Luni 
 „Piatra, pe care au aruncat-o zidarii, a devenit piatră unghiulară;  
11 Domnul a făcut aceasta şi este un lucru minunat în ochii noştri?”.  
12 Mai marii iudeilor voiau să-l aresteze, însă le era frică de popor.  
 Ei înţeleseseră bine, că pentru ei spusese această parabolă.  
 L-au lăsat deci şi au plecat. 
  

Cuvântul Domnului 
 



Marţi 

MARŢI 
  

ANUL I 
  
 LECTURA I   Tobit nu a murmurat împotriva lui Dumnezeu  
       din cauza nenorocirii care l-a lovit. 
  
 Citire din cartea lui Tobia  2,10-23 
 
 
 
10  Într-o zi, Tobit, întorcându-se obosit acasă,  
  după ce îngropase nişte israeliţi morţi,  
 s-a întins lângă perete şi a adormit.  
11 În timp ce dormea,  
 dintr-un cuib de rândunele i-a căzut în ochi găinaţ cald şi l-a orbit.  
12 Dumnezeu a permis această încercare  
 pentru ca Tobit să dea urmaşilor pildă de răbdare,  
 cum a dat şi dreptul Iob.  
13 Deoarece Tobit din copilăria sa a trăit în frica lui Dumnezeu  
 şi a împlinit poruncile sale,  
 el nu a murmurat împotriva lui Dumnezeu  
 din cauza nenorocirii care l-a lovit,  
14 ci a rămas neclintit în frica lui Dumnezeu,  
 aducându-i mulţumiri în toate zilele vieţii sale.  
15 Aşa cum prietenii îl insultau pe fericitul Iob,  
 la fel rudele şi vecinii lui Tobit îşi băteau joc de purtarea lui,  
 spunându-i:  
16 „La ce ţi-a folosit speranţa  
 pentru care dădeai pomană şi îngropai morţii?”.  
17 Dar el îi dojenea: „Nu vorbiţi aşa,  
18 pentru că noi suntem urmaşii celor drepţi  
 şi aşteptăm acea viaţă pe care Dumnezeu o va dărui 
 celor care nu-şi pierd niciodată încrederea în el”. 
19 Ana, soţia lui, mergea în fiecare zi la ţesut 
 şi aducea acasă ceea ce câştiga prin munca mâinilor sale. 
20 Astfel, într-o zi, ea a primit un ied, pe care l-a dus acasă. 
21 Auzindu-l behăind, Tobit a spus: 
 „Aveţi grijă ca nu cumva să fie de furat. 
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 Daţi-l înapoi stăpânilor, căci noi nu avem dreptul să mâncăm 
 ceea ce a fost furat, nici măcar să ne atingem de el”. 
22 Mâniindu-se, soţia i-a răspuns: 
 „Se vede clar că speranţa ta n-a fost de nici un folos; 
 acum se văd roadele pomenilor tale!”. 
23 aceste cuvinte şi altele asemănătoare i le arunca în faţă. 
  

Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 111,1-2.7-8.9 (R.: cf. 7b) 
  
  R.:  Inima celui drept  
    se încrede în Domnul. 
  
1 Fericit este omul care se teme de Domnul, 
 care îşi află bucuria în poruncile sale! 
2 Seminţia lui va fi puternică în lume 
 şi neamul celor drepţi va fi binecuvântat. R. 
  
7 El nu se teme de vorbele rele, 
 inima lui e tare şi se încrede în Domnul. 
8 Inima lui este în siguranţă, nu are nici o teamă, 
 în cele din urmă îi va vedea nimiciţi pe duşmanii săi. R. 
  
9 El este darnic faţă de cei săraci, 
 dărnicia lui nu cunoaşte margini, 
 iar puterea lui se înalţă în slavă. R. 
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ANUL AL II-LEA 

  
 LECTURA I   Aşteptăm un cer nou şi un pământ nou. 
  
 Citire din Scrisoarea a doua a sfântului apostol Petru 3,12-15a.17-18 
 
 
12  Fraţilor,  
 voi aşteptaţi cu nerăbdare ziua venirii lui Dumnezeu  
 acea zi în care cerurile încinse de căldură vor fi distruse  
 şi în care elementele se vor topi în foc.  
13 Căci noi, potrivit făgăduinţei lui,  
 aşteptăm un cer nou şi un pământ nou, în care va locui dreptatea.  
14 De aceea, fraţilor preaiubiţi,  
 în aşteptarea acestei zile, daţi-vă toată silinţa  
 ca Domnul să vă poată găsi curaţi, fără pată, trăind în pace.  
15a Dacă Domnul nostru dă dovadă de o răbdare atât de mare,  
 fiţi convinşi că o face pentru mântuirea voastră.  
17 Aşadar, preaiubiţii mei, aţi fost preveniţi;  
 vegheaţi, nu vă lăsaţi antrenaţi în rătăcirile oamenilor fără  
 Dumnezeu 
 şi nu vă clintiţi de pe temelia solidă pe care staţi,  
18 ci continuaţi să creşteţi în har  
 şi în cunoaşterea lui Isus Cristos, Domnul şi Mântuitorul nostru.  
 Lui să-i fie mărire de acum şi până în ziua veşniciei! Amin. 
  

Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 89,2.3-4.10.14 şi 16 (R.: cf. 1) 
  
  R.:  Speranţa în tine, Doamne,  
    să lumineze zilele noastre. 
  
2 Mai înainte de a se fi născut munţii, 
 mai înainte de a se fi plămădit pământul şi lumea, 
 din vecie şi până în vecie tu eşti Dumnezeu. R. 
  
3 Tu îl faci pe om să se întoarcă în ţărână, 
 tu ai spus: „Întoarceţi-vă, fiii lui Adam!”. 
4 Înaintea ta o mie de ani sunt ca ziua de ieri 
 care a trecut ca o strajă de noapte. R. 
  
10 Numărul anilor noştri ajunge la şaptezeci, 
 iar pentru cei în putere la optzeci, 
 însă în cea mai mare parte, nu sunt decât trudă şi durere, 
 trec repede şi noi ne ducem. R. 
  
14 Satură-ne dis-de-dimineaţă cu iubirea ta, 
 ca să ne bucurăm şi să ne veselim 
 în toate zilele vieţii noastre. 
16 Fă ca slujitorii tăi să vadă lucrarea ta 
 şi fiii lor măreţia ta. R. 
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 ALELUIA cf. Ef 1,17-18 
  (Aleluia) Tatăl Domnului nostru Isus Cristos  
     să pătrundă inimile noastre cu lumina sa,  
     ca să putem înţelege speranţa  
     pe care ne-o dă chemarea noastră. (Aleluia) 
  
 EVANGHELIA  Daţi împăratului ceea ce este al împăratului. 
  
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos  
 după sfântul Marcu  12,13-17 
 
 
 
13  În timpul acela, 
  marii preoţi, scribii şi bătrânii poporului  
 au trimis la Isus pe câţiva dintre farisei şi dintre adepţii lui Irod,  
 ca să-l prindă cu vorba.  
14 Aceştia au venit şi i-au spus:  
 „Învăţătorule, noi ştim că spui adevărul  
 şi nu te laşi influenţat de nimeni, căci tu nu cauţi la faţa omului,  
 ci arăţi calea cea adevărată a lui Dumnezeu.  
 Este, sau nu este permis ca să plătim impozit împăratului?  
 Trebuie să-l plătim, sau nu?”.  
15 Însă el, cunoscându-le făţărnicia, le-a spus:  
 „De ce mă ispitiţi? Aduceţi-mi un dinar ca să-l văd!”.  
16 Şi i-au adus. Isus le-a zis:  
 „Ale cui sunt chipul aceasta şi această inscripţie?”.  
17 I-au răspuns: „Ale împăratului”.  
 Isus le-a replicat: „Daţi împăratului ceea ce este al împăratului  
 şi lui Dumnezeu ceea ce este al lui Dumnezeu”.  
 Iar ei au fost adânc impresionaţi de el. 
  

Cuvântul Domnului 
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MIERCURI 
  

ANUL I 
  
 LECTURA I   Rugăciunile lor au fost plăcute în faţa lui Dumnezeu. 
  
 Citire din cartea lui Tobia  3,1-11.16-17a 
 
 
 
1  În zilele acelea,  
  auzind cuvintele jignitoare ale soţiei sale,  
 Tobit s-a întristat şi a început să se roage plângând:  
2 „Tu, Doamne, eşti drept şi toate judecăţile tale sunt drepte,  
 toate căile tale sunt milă, adevăr şi dreptate!  
3 Acum, Doamne, aminteşte-ţi de mine;  
 nu mă pedepsi pentru păcatele mele,  
 nu-ţi aminti de greşelile mele, nici de cele ale părinţilor mei.  
4 N-am ascultat de poruncile tale;  
 de aceea am fost lăsaţi pradă duşmanilor,  
 am fost luaţi prizonieri, daţi morţii, batjocoriţi  
 şi insultaţi de toate naţiunile în mijlocul cărora ne-ai împrăştiat.  
5 Da, Doamne, judecăţile tale sunt aspre,  
 pentru că n-am păzit poruncile tale  
 şi am părăsit calea adevărului.  
6 Acum, Doamne, dispune de mine după voinţa ta,  
 porunceşte ca duhul meu să treacă la odihna de veci,  
 căci pentru mine mai bine este să mor decât să trăiesc”.  
7 În aceeaşi zi, într-o cetate din ţara mezilor,  
 s-a întâmplat că şi Sara, fiica lui Raguel,  
 a fost insultată de una din slujitoarele tatălui ei.  
  
8 Se căsătorise de şapte ori,  
 dar un demon, cu numele de Asmodeu, îi omorâse de fiecare dată  
 soţul 
 în momentul în care voise să intre la ea.  
 Servitoarea o acuza deci pe tânăra fată de această vină şi îi zicea: 
 „Niciodată să nu vadă pământul  
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 vreun fiu sau vreo fiică născuţi din tine, ucigaşa bărbaţilor tăi!  
9 Vrei să mă ucizi şi pe mine cum i-ai ucis deja pe cei şapte bărbaţi?”.  
10 Auzind aceste cuvinte,  
 Sara s-a urcat în camera de sus şi a rămas trei zile şi trei nopţi  
 fără să mănânce şi fără să bea nimic;  
11 se ruga îndelung şi-l implora cu lacrimi în ochi pe Dumnezeu,  
 ca să înlăture de la ea această dezonoare.  
16 În acest timp rugăciunile unuia şi ale altuia  
 au fost plăcute în faţa lui Dumnezeu cel Preaînalt în slavă  
17a şi sfântul înger al lui Dumnezeu, Rafael  
 a fost trimis ca să-i vindece pe amândoi,  
 căci rugăciunile lor  
 fuseseră prezentate în acelaşi timp în faţa lui Dumnezeu. 
  

Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 24,2-3.4-5ab.6-7bc.8-9 (R.: 1b) 
  
  R.:  Îmi înalţ inima  
    către tine, Doamne! 
  
2 Dumnezeul meu, mă încred în tine! 
 Să nu fiu dat de ruşine, ca să nu triumfe duşmanii mei. 
3 Toţi care se încred în tine nu vor rămâne de ruşine. 
 Vor fi daţi de ruşine cei care săvârşesc trădarea 
 ca pe un lucru de nimic. R. 
  
4 Arată-mi, Doamne, căile tale, 
 condu-mă pe cărările tale. 
5ab Povăţuieşte-mă în adevărul tău şi învaţă-mă, 
 căci tu eşti Dumnezeul mântuirii mele! R. 
  
6 Aminteşte-ţi, Doamne, de bunătatea şi îndurarea ta, 
 pentru că ele sunt veşnice. 
7bc Adu-ţi aminte de mine în îndurarea ta, 
 pentru bunătatea ta, Doamne! R. 
  
8 Domnul este bun şi drept, 
 el arată păcătoşilor calea. 
9 El conduce pe cei umili în dreptate 
 şi învaţă pe cei smeriţi căile sale. R. 
  
 



Miercuri 
ANUL AL II-LEA 

  
 LECTURA I   Aprinde din nou darul lui Dumnezeu  
       pe care l-ai primit atunci când ţi-am impus mâinile. 
  
 Citire din Scrisoarea a doua a sfântului apostol Paul  
 către Timotei 1,1-3.6-12 
 
 
1  Eu Paul,  
  care prin voinţa lui Dumnezeu sunt apostol al lui Cristos Isus, 
 după făgăduinţa vieţii, pe care o avem în Cristos Isus,  
2 îţi urez ţie, Timotei, copilul meu preaiubit,  
 har, îndurare şi pace de la Dumnezeu Tatăl  
 şi de la Cristos Isus Domnul nostru. 
3 Mulţumesc lui Dumnezeu, căruia îi slujesc cu o conştiinţă curată,  
 ca şi strămoşii mei,  
 şi mă rog fără încetare,  
 amintindu-mi de tine în rugăciunile mele, ziua şi noaptea. 
6 De aceea îţi reamintesc:  
 aprinde din nou darul lui Dumnezeu,  
 pe care l-ai primit prin impunerea mâinilor mele.  
7 Căci Dumnezeu nu ne-a dat un duh de timiditate,  
 ci un duh de putere, de iubire şi de înţelepciune.  
8 Nu te ruşina deci să dai mărturie pentru Domnul nostru,  
 nu te ruşina nici de mine, care sunt în închisoare pentru el,  
 ci, ajutat de puterea lui Dumnezeu,  
 ia parte împreună cu mine la suferinţa pentru evanghelie. 
9 Căci Dumnezeu ne-a mântuit şi ne-a dat o chemare sfântă,  
 întemeiată nu pe faptele noastre, ci pe hotărârea şi harul său.  
  
 Acest har ne-a fost dat în Cristos Isus înainte de începutul veacurilor,  
10 dar acum a ieşit la lumină,  
 căci Mântuitorul nostru Cristos Isus s-a arătat, distrugând moartea  
 şi făcând să strălucească viaţa şi nemurirea prin evanghelia  
11 pentru care eu am fost pus predicator, apostol şi învăţător. 
12 Pentru acest motiv am eu de suferit atâtea!  
 Însă nu mă ruşinez, căci eu ştiu în cine mi-am pus încrederea  
 şi sunt convins că el este destul de puternic ca să apere,  
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 până în ziua venirii sale,  
 Evanghelia pe care mi-a încredinţat-o. 
  

Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 122,1-2a.2bcd (R.: 1a) 
  
  R.:  Ochii mei sunt îndreptaţi  
    spre tine, Doamne. 
  
1 Către tine îmi ridic privirea, 
 către tine, care locuieşti în ceruri, 
2a aşa cum privesc ochii slujitorilor 
 la mâinile stăpânului. R. 
  
2bcd Aşa cum privesc ochii slujnicei la mâinile stăpânei, 
 aşa privesc ochii noştri la Domnul Dumnezeul nostru, 
 până când ne va arăta îndurarea sa. R. 
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 ALELUIA In 11,25a.26 
  (Aleluia) Eu sunt învierea şi viaţa, spune Domnul;  
     cine crede în mine nu va muri în veci. (Aleluia) 
  
 EVANGHELIA  Domnul nu este Dumnezeul celor morţi, ci al celor 

vii. 
  
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos  
 după sfântul Marcu  12,18-27 
 
 
 
18  În timpul acela,  
  câţiva saducei – aceştia afirmă că nu este înviere –  
 au venit la Isus şi l-au întrebat:  
19 „Învăţătorule, Moise ne-a dat această lege:  
 «Dacă un om are un frate care moare  
 lăsând în urmă o femeie fără copii,  
 atunci s-o ia pe acea femeie în căsătorie,  
 ca să-i lase urmaşi fratelui său».  
20 Erau şapte fraţi.  
 Primul s-a căsătorit şi a murit, fără să lase urmaşi.  
21 Al doilea s-a căsătorit cu văduva,  
 dar a murit şi el, fără să lase urmaşi.  
22 La fel şi al treilea,  
 şi nici unul din cei şapte n-a lăsat urmaşi.  
 În cele din urmă a murit şi femeia.  
23 La înviere, când vor învia, a cui va fi femeia,  
 căci toţi şapte au avut-o de soţie?”.  
24 Isus le-a zis: „De aici se vede că vă înşelaţi.  
 Voi nu cunoaşteţi nici Scripturile,  
 nici puterea lui Dumnezeu.  
25 Cei care învie din morţi nu se mai căsătoresc,  
 ei sunt ca îngerii din ceruri.  
26 Cât despre faptul că morţii trebuie să învie,  
 n-aţi citit în cartea lui Moise, despre tufişul care ardea,  
 cum i-a spus Dumnezeu:  
 «Eu sunt Dumnezeul lui Abraham,  
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 Dumnezeul lui Isaac şi Dumnezeul lui Iacob?»  
27 El nu este Dumnezeul celor morţi, ci al celor vii.  
 Vă înşelaţi amarnic!”. 
  

Cuvântul Domnului 
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JOI 
  

ANUL I 
  
 LECTURA I   Dumnezeu v-a condus pe amândoi la mine. 
  
 Citire din cartea lui Tobia  6,10-11a; 7,1.9-17; 8,4-10 
 
 
 
10  În zilele acelea,  
  tânărul Tobia l-a întrebat pe înger:  
 „Unde vrei să rămânem peste noapte?”.  
11a Îngerul i-a răspuns: „Este aici un bărbat cu numele Raguel,  
 din tribul şi din familia ta. El are o fiică cu numele de Sara”. 
7,1 Au mers deci la Raguel, care i-a primit cu bucurie.  
9 După ce a vorbit cu ei, Raguel a dat poruncă  
 să fie tăiat un berbec şi să se pregătească un ospăţ.  
10 Când i-a invitat să se aşeze la masă, Tobia i-a spus:  
 „Astăzi nu voi mânca şi nu voi bea nimic aici,  
 dacă nu-mi vei împlini cererea  
 şi nu-mi vei promite că mi-o vei da de soţie pe fiica ta, Sara”. 
11 Auzind aceste cuvinte, Raguel s-a înspăimântat,  
 gândindu-se la ceea ce li se întâmplase celor şapte bărbaţi,  
 care veniseră la ea;  
 şi se temea la gândul că acelaşi lucru putea să i se întâmple şi lui  
 Tobia. 
 Pe când stătea la îndoială şi nu răspundea la cererea lui Tobia,  
12 îngerul Rafael i-a spus: „Nu te teme să i-o dai, pentru că fiica ta 
 trebuia să fie soţia acestui tânăr care se teme de Dumnezeu.  
 Iată pentru ce nici un altul n-a putut să o aibă”. 
13 Atunci Raguel i-a spus:  
 „Acum sunt sigur că Dumnezeu mi-a primit rugăciunea şi lacrimile,  
14 şi cred cu tărie că el v-a condus pe amândoi până la mine,  
 pentru ca fiica mea să ia de soţ un bărbat dintre rudele sale,  
 conform Legii lui Moise.  
15 Şi acum, Tobia, fii fără grijă, ţi-o voi da!”. 
 El a luat mâna dreaptă a fiicei sale,  
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 a pus-o în aceea a lui Tobia şi i-a spus:  
 „Dumnezeul lui Abraham, Dumnezeul lui Isaac, Dumnezeul lui Iacob 
 să fie cu voi;  
 el însuşi să vă unească şi să vă copleşească cu binecuvântarea sa”. 
16 Au luat un pergament şi au întocmit actul de căsătorie,  
17 după care s-au ospătat, preamărindu-l pe Dumnezeu. 
8,4 După ce au stat la masă, Tobia i-a adresat tinerei sale soţii acest  
 îndemn: 
 „Sara, ridică-te. Să ne rugăm lui Dumnezeu astăzi, mâine şi  
 poimâine; 
 în aceste trei nopţi să rămânem uniţi cu Dumnezeu.  
 După a treia noapte vom trăi ca soţ şi soţie.  
5 Suntem fiii unor oameni drepţi  
 şi nu ne putem căsători în felul păgânilor,  
 care nu-l cunosc pe Dumnezeu”.  
6 Atunci s-au ridicat şi au început să se roage lui Dumnezeu cu  
 stăruinţă 
 ca să li se dea sănătate. 
7 Tobia spunea: „Doamne Dumnezeul părinţilor noştri,  
 pe tine să te preamărească cerurile, pământul şi marea,  
 izvoarele şi fluviile şi toate creaturile care sunt în ele.  
8 Tu l-ai făcut pe Adam din pământ şi i-ai dat ca ajutor pe Eva.  
9 Şi acum, Doamne, tu ştii că nu din neînfrânare  
 am luat-o pe această fiică a lui Israel de soţie,  
 dar din dorinţa de a întemeia o familie  
 în care să fie preamărit numele tău în vecii vecilor”. 
10 La rândul ei Sara spunea: „Ai milă de noi, Doamne,  
 ai milă de noi şi fă să trăim amândoi până la bătrâneţe”. 
  

Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 127,1-2.3.4-5 (R.: 1a) 
  
  R.:  Fericiţi sunt  
    cei care se tem de Domnul. 
  
1 Fericiţi sunt cei care se tem de Domnul 
 şi umblă pe căile sale. 
2 Atunci te bucuri de lucrul mâinilor tale, 
 eşti fericit şi toate îţi merg bine. R. 
  
3 Soţia ta este ca o viţă roditoare  
 înăuntrul casei tale, 
 copiii tăi, ca vlăstarele măslinului  
 împrejurul mesei tale. R. 
  
4 Iată, aşa este binecuvântat omul 
 care se teme de Domnul! 
5 Să te binecuvânteze Domnul din Sion, 
 ca să vezi fericirea Ierusalimului în toate zilele vieţii tale. R. 
  
 



Joi 
ANUL AL II-LEA 

  
 LECTURA I   Cuvântul lui Dumnezeu nu poate fi pus în lanţuri.  
       Dacă am murit... vom şi învia împreună cu Cristos. 
  
 Citire din Scrisoarea a doua a sfântului apostol Paul  
 către Timotei 2,8-15 
 
 
8  Preaiubitule,  
  adu-ţi aminte de Isus Cristos, urmaşul lui David;  
 el a înviat din morţi, după evanghelia mea!  
9 Pentru ea sufăr până acolo, că sunt în lanţuri ca un făcător de rele;  
 dar cuvântul lui Dumnezeu nu poate fi pus în lanţuri.  
10 De aceea, toate le rabd pentru cei aleşi, ca şi ei să ajungă la mântuirea 
 şi la slava veşnică, pe care le primim prin Cristos Isus. 
11 Căci acest cuvânt este vrednic de crezare:  
 „Dacă am murit împreună cu el, vom şi învia împreună cu el.  
12 Dacă vom rămâne statornici împreună cu el, vom şi domni împreună  
 cu el.  
13 Dacă ne vom lepăda de el, şi el se va lepăda de noi.  
 Dacă îi suntem necredincioşi, el rămâne totuşi credincios,  
 căci nu se poate tăgădui pe sine însuşi”.  
14 Iată ce trebuie să aminteşti tuturor,  
 declarându-le solemn în faţa lui Dumnezeu,  
 că trebuie să evite certurile pentru cuvinte;  
 ele nu slujesc la nimic, decât la pieirea celor care le ascultă.  
15 Tu însă străduieşte-te să te prezinţi în faţa lui Dumnezeu   
 ca un bărbat care a rezistat în încercări,  
 ca un lucrător care n-are nimic de regretat  
 şi care susţine, în mod deschis şi clar, învăţătura cea adevărată. 
  

Cuvântul Domnului 



Joi 
 
 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 24,4-5ab.8-9.10 şi 14 (R.: 4a) 
  
  R.:  Arată-mi, Doamne,  
    căile tale! 
  
4 Arată-mi, Doamne, căile tale, 
 condu-mă pe cărările tale. 
5ab Povăţuieşte-mă în adevărul tău şi învaţă-mă, 
 căci tu eşti Dumnezeul mântuirii mele! R. 
  
8 Domnul este bun şi drept, 
 el arată păcătoşilor calea. 
9 El conduce pe cei umili în dreptate 
 şi învaţă pe cei smeriţi căile sale. 
  
10 Toate căile Domnului sunt adevăr şi îndurare 
 pentru cei ce păzesc legământul şi îndrumările sale. 
14 Domnul este prietenul celor care se tem de dânsul 
 şi le oferă legământul său spre îndrumare. R. 
  



Joi 
 
 ALELUIA Ps 118,34 
  (Aleluia) Dă-mi înţelepciune să cunosc Legea ta, Doamne,  
     şi s-o împlinesc din toată inima. (Aleluia) 
  
 EVANGHELIA  Porunca dragostei faţă de Dumnezeu  
       şi porunca dragostei faţă de aproapele. 
  
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Marcu  12,28b-34 
 
 
 
28b  În timpul acela,  
  un cărturar s-a apropiat de Isus şi l-a întrebat:  
 „Care este cea dintâi dintre toate poruncile?”.  
29 Isus i-a răspuns: „Cea dintâi este aceasta:  
 «Ascultă, Israele: Domnul Dumnezeul nostru este singurul Domn,  
30 să-l iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta,  
 din tot sufletul tău, din tot cugetul tău şi din toată puterea ta».  
31 Iar a doua este aceasta:  
 «Să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi!»  
 Altă poruncă mai mare decât acestea nu este”.  
32 Cărturarul i-a zis: „Foarte bine, Învăţătorule.  
 Ai spus adevărul zicând că Dumnezeu este unul,  
 că nu este altul în afară de el  
33 şi că a-l iubi din toată inima,  
 din tot cugetul, din tot sufletul şi din toată puterea,  
 şi a iubi pe aproapele ca pe tine însuţi  
 înseamnă mai mult decât toate arderile de tot şi decât toate jertfele”.  
34 Văzând Isus că a dat un răspuns înţelept, i-a spus:  
 „Nu eşti departe de împărăţia lui Dumnezeu”.  
 Şi nimeni nu mai îndrăznea să-i pună întrebări. 
  

Cuvântul Domnului 
 



Vineri 

VINERI 
  

ANUL I 
  
 LECTURA I   Tu m-ai pus la încercare şi tu m-ai vindecat;  
       iată că eu îl văd din nou pe fiul meu, Tobia. 
  
 Citire din cartea lui Tobia  11,5-17 
 
 
 
5  În zilele acelea,  
  Ana, mama tânărului Tobia,  
 se aşeza în fiecare zi pe marginea drumului,  
 pe vârful unui deal, de unde putea să privească în depărtare.  
6 În timp ce stătea privind şi aşteptând sosirea fiului ei,  
 l-a zărit de departe şi l-a recunoscut imediat.  
 Atunci a alergat să dea de ştire soţului său: „Iată, vine fiul tău!”.  
7 Între timp, Rafael i-a spus tânărului Tobia:  
 „Imediat ce vei intra în casa ta,  
 roagă-te întâi de toate Domnului Dumnezeului tău şi mulţumeşte-i, 
 apoi apropie-te de tatăl tău, sărută-l  
8 şi unge-i îndată ochii cu această fiere de peşte, pe care ai adus-o cu tine.  
 Să ştii că imediat i se vor deschide ochii;  
 tatăl tău va vedea lumina cerului şi se va bucura văzându-te din  
 nou”.  
9 Atunci câinele, care îi însoţise în călătorie,  
 a alergat înainte să dea de veste ca un mesager  
 şi îşi manifesta bucuria dând din coadă.  
10 Tatăl orb s-a ridicat şi a început să alerge.  
 Deoarece i se împleticeau picioarele,  
 s-a prins de mâna unui servitor  
 şi aşa a mers în întâmpinarea fiului său.  
11 Ajungând la el, l-a strâns în braţe, l-a sărutat, şi el şi soţia lui,  
 şi amândoi au început să plângă de bucurie.  
12 După ce l-au adorat pe Dumnezeu şi i-au mulţumit, s-au aşezat.  
13 Atunci, tânărul Tobia a luat fierea de peşte  
 şi a frecat cu ea ochii tatălui său;  



Vineri 
14 după vreo jumătate de oră a început să iasă din ochii orbului  
 un fel de albeaţă asemănătoare cu peliţa unui ou.  
15 Tânărul Tobia a prins-o şi a tras-o afară din ochii tatălui,  
 care şi-a recăpătat imediat vederea.  
16 Toţi l-au preamărit pe Dumnezeu,  
 atât el, cât şi soţia şi cei care îl cunoşteau.  
17 Bătrânul Tobit a spus:  
 „Te preamăresc pe tine, Doamne Dumnezeul lui Israel,  
 tu m-ai pus la încercare şi tu m-ai vindecat;  
 iată, eu îl văd din nou pe fiul meu, Tobia!”. 
  

Cuvântul Domnului 



Vineri 
 
 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 145,2.7.8-9a.9bc-10 (R.: 2a) 
  
  R.:  Laudă, suflete al meu, pe Domnul! 
  
2 Laudă, suflete al meu, pe Domnul! 
 Voi lăuda pe Domnul în toată viaţa mea, 
 voi cânta Dumnezeului meu cât voi trăi. R. 
  
7 Domnul este în veci credincios cuvântului său, 
 el face dreptate celor asupriţi. 
 Domnul dă pâine celor flămânzi 
 şi eliberează pe cei închişi. R. 
  
8 Domnul luminează pe cei orbi, 
 Domnul ridică pe cei împovăraţi. 
 Domnul iubeşte pe cei neprihăniţi, 
9a Domnul are grijă de cel străin. R. 
  
9bc Domnul sprijină pe văduvă şi orfan, 
 dar nimiceşte calea celor răi. 
10 Domnul Dumnezeul tău, Sioane, 
 stăpâneşte în veci, din neam în neam. R. 
  
 



Vineri 
ANUL AL II-LEA 

  
 LECTURA I   Toţi cei care vor să ducă o viaţă de evlavie în 

Cristos 
       vor avea de îndurat persecuţii. 
  
 Citire din Scrisoarea a doua a sfântului apostol Paul  
 către Timotei 3,10-17 
 
 
10  Preaiubitule,  
  tu ai urmat pas cu pas învăţătura mea,  
 felul meu de a trăi şi planurile mele, credinţa, răbdarea,  
 dragostea şi statornicia mea,  
11 persecuţiile şi suferinţele, care au venit asupra mea  
 la Antiohia, la Iconiu şi la Listra.  
 Câte persecuţii n-am îndurat! Totuşi Domnul m-a eliberat din toate.  
12 De altfel toţi cei care vor să ducă o viaţă de evlavie în Cristos Isus  
 vor avea de îndurat persecuţii. 
13 Cât despre cei răi şi despre şarlatani,  
 aceştia vor merge necontenit din rău în mai rău,  
 ducând în eroare şi pe alţii şi pe ei înşişi. 
14 Tu însă rămâi neclintit în ceea ce ai învăţat şi de care eşti convins.  
15 Tu ştii bine de la cine ai învăţat,  
 căci din copilărie cunoşti Sfintele Scripturi;  
 ele îţi vor da înţelepciunea care te va conduce la mântuire,  
 prin credinţa pe care o avem în Cristos Isus. 
16 Toată Scriptura este inspirată de Dumnezeu  
 şi de aceea Scriptura este folositoare pentru a învăţa,  
 pentru a mustra, pentru a îndrepta, pentru a da înţelepciune  
 şi pentru a educa pe calea dreptăţii.  
17 Astfel omul lui Dumnezeu este bine pregătit  
 şi înzestrat cu cele necesare pentru orice faptă bună. 
  

Cuvântul Domnului 



Vineri 
 
 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 118,157 şi 160.161 şi 165.166 şi 168 (R.: 165a) 
  
  R.:  Cei care iubesc Legea ta, Doamne,  
    se bucură de multă pace. 
  
157 Sunt mulţi cei care mă prigonesc şi mă apasă, 
 dar eu nu mă îndepărtez de învăţăturile tale. 
160 Temelia cuvântului tău este adevărul, 
 toate hotărârile tale sunt drepte şi rămân pe vecie. R. 
  
161 Fără temei mă prigonesc cei puternici, 
 dar inima mea se cutremură numai la cuvântul tău. 
165 Cei care iubesc Legea ta se bucură de multă pace, 
 nici o piedică nu le stă în cale. R. 
  
166 Aştept ajutorul tău, Doamne, 
 şi împlinesc poruncile tale. 
168 Păzesc poruncile şi învăţăturile tale 
 şi toate căile mele stau sub privirea ta. R. 
  



Vineri 
 
 ALELUIA In 14,23 
  (Aleluia) Dacă mă iubeşte cineva, va păzi cuvântul meu, spune 

Domnul; 
     Tatăl meu îl va iubi şi vom veni la el. (Aleluia)  
  
 EVANGHELIA  Cum pot spune cărturarii că Mesia este fiul lui 

David? 
  
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos  
 după sfântul Marcu  12,35-37 
 
 
 
35  În timpul acela,  
  pe când Isus învăţa în templu, a întrebat:  
 „Cum pot spune cărturarii: Mesia este fiul lui David?  
36 Însuşi David, inspirat de Duhul Sfânt, a spus:  
 «Aşa vorbeşte Domnul Domnului meu:  
 Şezi la dreapta mea  
 până ce voi pune pe duşmanii tăi aşternut picioarelor tale».  
37 Însuşi David îl numeşte Domn.  
 Cum poate fi atunci fiul său?”.  
 Şi mulţimea care era în număr mare îl asculta cu plăcere. 
  

Cuvântul Domnului 
 



Sâmbătă 

SÂMBĂTĂ 
  

ANUL I 
  
 LECTURA I   Mă întorc la cel care m-a trimis;  
       voi însă preamăriţi-l pe Dumnezeu. 
  
 Citire din cartea lui Tobia  12,1.5-15.20 
 
 
 
1  În zilele acelea,  
  Tobit l-a chemat pe fiul său şi i-a spus:  
 „Ce-i putem da acestui bărbat sfânt, care te-a însoţit pe drum?”.  
5 Tatăl şi fiul l-au chemat, l-au luat deoparte  
 şi l-au rugat să accepte jumătate din tot ceea ce au adus din călătorie.  
6 Atunci îngerul le-a spus în secret:  
 „Preamăriţi-l pe Dumnezeu din ceruri  
 şi lăudaţi-l înaintea tuturor oamenilor,  
 pentru că şi-a arătat îndurarea faţă de voi.  
7 Într-adevăr, este bine să ţii ascuns secretul unui rege,  
 însă este lucru vrednic de laudă  
 să descoperi şi să preamăreşti lucrările lui Dumnezeu.  
8 Bună este rugăciunea unită cu postul  
 şi mai bine este să dai pomană decât să aduni comori.  
9 Căci pomana te scapă de moarte,  
 te curăţă de păcate şi îţi obţine mila lui Dumnezeu şi viaţa veşnică.  
10 Dimpotrivă, cei care săvârşesc păcatul şi nelegiuirea  
 sunt proprii lor duşmani.  
11 Vă voi spune adevărul şi nu vă voi ascunde nimic.  
12 Când te rugai cu lacrimi,  
 când lăsai prânzul tău ca să-i îngropi pe cei morţi,  
 când ascundeai ziua pe cei morţi în casa ta,  
 pentru a-i îngropa apoi noaptea,  
 eu prezentam Domnului rugăciunea ta.  
13 Şi pentru că erai plăcut Domnului,  
 a fost de trebuinţă să fii pus la încercare.  
14 Dar acum Domnul m-a trimis să te vindec  



Sâmbătă 
 şi să-l îndepărtez pe demonul care o asuprea pe Sara, soţia fiului tău.  
15 Căci eu sunt îngerul Rafael,  
 unul din cei şapte care stăm înaintea Domnului.  
 A sosit deja timpul să mă întorc la cel care m-a trimis.  
20 Voi însă preamăriţi-l pe Dumnezeu  
 şi faceţi cunoscute toate faptele sale minunate”. 
  

Cuvântul Domnului 



Sâmbătă 
 
 PSALMUL RESPONSORIAL Tob 13,2.6.7.8 (R.: cf. 1) 
  
  R.:  Mare eşti, Doamne,  
    tu eşti împăratul cel veşnic! 
  
2 Tu, Doamne, pedepseşti 
 şi tot tu mântuieşti, 
 tu trimiţi la moarte şi tot tu dai viaţă, 
 nimeni nu poate scăpa de sub puterea ta. R. 
  
6 Şi acum, priviţi ce a făcut el pentru noi: 
 mulţumiţi-i cu glas tare, 
 preamăriţi-l pe Domnul dreptăţii, 
 lăudaţi-l pe regele veşnic prin faptele voastre. R. 
  
7 Din ţara în care mă aflu în exil 
 eu îi aduc mulţumiri, 
 fac cunoscută puterea şi măreţia lui 
 în faţa unui popor de păcătoşi. R. 
  
8 Întoarceţi-vă la Dumnezeu, 
 voi cei care v-aţi îndepărtat de el. 
 Faceţi ceea ce este drept înaintea Domnului 
 şi să ştiţi că el vă iubeşte 
 şi vă va arăta îndurarea sa. R. 
  
 



Sâmbătă 
ANUL AL II-LEA 

  
 LECTURA I   Tu... lucrează pentru răspândirea evangheliei,  
       căci eu sunt deja oferit ca jertfă şi-mi voi primi  
       coroana... 
  
 Citire din Scrisoarea a doua a sfântului apostol Paul  
 către Timotei 4,1-8 
 
 
1 Preaiubitule,  
  te implor înaintea lui Dumnezeu şi a lui Cristos Isus,  
 care va veni să judece pe cei vii şi pe cei morţi,  
 în numele venirii lui şi a împărăţiei lui,  
2 vesteşte cuvântul, insistă în orice împrejurare, potrivită şi  
 nepotrivită, 
 atrage atenţia, dojeneşte, îndeamnă,  
 dar cu multă răbdare şi grijă de a instrui. 
3 Va veni un timp când oamenii nu vor mai suferi învăţătura  
 sănătoasă, 
 ci îşi vor căuta o mulţime de învăţători după placul lor,  
 care să le gâdile auzul cu tot felul de noutăţi.  
4 Îşi vor întoarce urechea de la adevăr şi se vor îndrepta spre mituri.  
5 Tu însă fii treaz în toate,  
 suportă suferinţa, lucrează pentru răspândirea evangheliei, 
 împlineşte-ţi misiunea până la capăt.  
6 Căci eu sunt deja oferit ca jertfă, clipa plecării mele a sosit.  
7 Am luptat lupta cea bună, am alergat şi am ajuns la ţintă,  
 mi-am păstrat credinţa.  
8 De acum nu-mi rămâne decât să primesc cununa învingătorului,  
 pe care Domnul, judecătorul cel drept, mi-o va da în ziua aceea,  
 şi nu numai mie,  
 ci şi tuturor acelora care aşteaptă cu dragoste arătarea lui în slavă. 
  

Cuvântul Domnului 



Sâmbătă 
 
 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 70,8-9.14-15ab.16-17.22 (R.: 15ab) 
  
  R.:  Gura mea va vesti în toate zilele 
    dreptatea şi îndurarea ta. 
  
8 Gura mea este plină de laudele tale, 
 toată ziua este plină de preamărirea ta. 
9 Nu mă respinge în zilele bătrâneţii mele; 
 nu mă părăsi când îmi slăbesc puterile. R. 
  
14 Eu nu-mi voi pierde niciodată nădejdea, 
 şi mai mult încă te voi lăuda. 
15ab  Gura mea va vesti în toate zilele 
 dreptatea şi îndurarea ta. R. 
  
16 Voi povesti faptele minunate ale lui Dumnezeu, 
 Doamne, voi preamări dreptatea ta. 
17 Dumnezeule, m-ai învăţat din copilărie, 
 iar eu povestesc şi astăzi minunile tale. R. 
  
22 Voi cânta iubirea ta, Dumnezeule, în sunet de coarde 
 şi îţi voi cânta din harpă ţie, Sfântul lui Israel. R. 
  



Sâmbătă 
 
 ALELUIA Mt 5,3 
  (Aleluia) Fericiţi cei săraci cu duhul,  
     căci a lor este împărăţia cerurilor. (Aleluia) 
  
 EVANGHELIA  Această văduvă săracă  
       a pus în casetă mai mult decât toţi ceilalţi. 
  
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos  
 după sfântul Marcu  12,38-44 
 
 
 
38  În timpul acela, 
  în timp ce învăţa mulţimea, Isus a spus:  
 „Păziţi-vă de cărturari,  
 căci le place să umble îmbrăcaţi în haine lungi,  
 să fie salutaţi de lume prin pieţe,  
39 să stea pe primele locuri în sinagogi şi în locurile de frunte la ospeţe.  
40 Toacă avutul văduvelor şi fac rugăciuni lungi numai de ochii lumii. 
 Pentru aceasta vor fi şi mai aspru condamnaţi”.  
41 Isus se aşezase în faţa sălii tezaurului  
 şi privea mulţimea care arunca bani în casetă.  
 Mulţi dintre cei bogaţi veneau şi puneau sume mari.  
42 A venit şi o văduvă săracă şi a pus două monede mici.  
43 Isus i-a chemat la sine pe ucenici şi le-a spus:  
 „Vă spun adevărul: 
 această văduvă săracă a pus în casetă mai mult decât toţi ceilalţi.  
44 Căci toţi au pus din ceea ce aveau de prisos pe când ea,  
 cu toată sărăcia ei, a dat tot ce avea,  
 strictul necesar pentru viaţă”. 
  

Cuvântul Domnului 
 



Duminică - Anul A 

SĂPTĂMÂNA A X-A 
  

DUMINICĂ 
  

ANUL A 
  
 LECTURA I   Iubire vreau, nu jertfă. 
  
 Citire din cartea profetului Osea  6,3b-6 
 
 
3b  Fiii lui Israel îşi ziceau între ei:  
  „Să ne dăm silinţa să-l cunoaştem pe Domnul!  
 Venirea lui este sigură ca zorile dimineţii;  
 va veni la noi ca o ploaie,  
 ca o ploaie de primăvară, care face pământul să rodească”. 
4 „Ce-aş putea să fac eu pentru tine, Efraime?  
 Ce-aş putea să fac eu pentru tine, Iuda?  
 Iubirea voastră este ca norul de dimineaţă,  
 ca roua care dispare de îndată.  
5 De aceea v-am biciuit prin profeţi,  
 v-am nimicit prin cuvintele gurii mele  
 şi judecăţile mele vor străluci ca lumina!  
6 Căci iubire vreau, nu jertfe,  
 şi a-l cunoaşte pe Dumnezeu mai mult decât arderile de tot”. 
  

Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 49,1 şi 8.12-13.14-15 (R.: 23b) 
  
  R.:  Preamăriţi-l pe Domnul,  
    mergând pe calea cea dreaptă. 
  
1 Dumnezeu, Domnul Dumnezeu vorbeşte, 
 el cheamă pământul de la răsăritul soarelui până la asfinţitul lui. 
8 „Nu pentru jertfele tale te dojenesc, 
 pentru că arderile tale de tot sunt pururi înaintea mea. R. 
  
12 Dacă mi-ar fi foame, nu ţi-aş spune ţie, 
 căci lumea cu tot ce este în ea mie îmi aparţine. 
13 Mănânc eu oare carne de tauri 
 şi beau sângele ţapilor? R. 
  
14 Adu lui Dumnezeu jertfă de laudă 
 şi împlineşte făgăduinţele făcute Celui Preaînalt. 
15 Cheamă-mă în ziua necazului:  
 eu te voi salva, iar tu mă vei cinsti”. R. 
  



Duminică - Anul A 
 
 LECTURA A II-A  Abraham şi-a găsit puterea în credinţă  
        şi l-a preamărit pe Dumnezeu. 
  
 Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Romani  4,18-25 
 
 
18  Fraţilor,  
  Abraham, părintele nostru,  
 păstrându-şi speranţa împotriva oricărei speranţe,  
 a crezut în făgăduinţa lui Dumnezeu  
 şi astfel a devenit tatăl unui mare număr de popoare,  
 după cuvântul lui Dumnezeu: „Aşa de numeroşi vor fi urmaşii tăi”.  
19 El n-a şovăit în credinţă; 
 acest bărbat în vârstă de aproape o sută de ani ştia bine că Sara şi el 
 erau prea bătrâni pentru a mai putea avea copii;  
20 însă în faţa promisiunii lui Dumnezeu  
 el nu a căzut în îndoială şi necredinţă,  
21 dimpotrivă şi-a găsit puterea în credinţă şi l-a preamărit pe  
 Dumnezeu,  
 căci era pe deplin convins că Dumnezeu are puterea  
 de a împlini ceea ce a promis.  
22 De aceea spune Scriptura:  
 „Pentru credinţa sa Dumnezeu l-a socotit drept”.  
23 Vorbind astfel despre credinţa lui Abraham,  
 Scriptura nu vorbeşte numai despre el,  
24 ci şi despre noi, căci Dumnezeu ne va socoti drepţi,  
 pentru că noi credem în acela  
 care l-a înviat din morţi pe Isus, Domnul nostru,  
25 care a fost dat la moarte pentru păcatele noastre  
 şi a înviat pentru îndreptăţirea noastră. 
  

Cuvântul Domnului 
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 ALELUIA Lc 4,18ab 
  (Aleluia) Duhul Domnului m-a trimis să vestesc săracilor 

evanghelia;  
     să propovăduiesc celor închişi eliberarea. (Aleluia) 
  
 EVANGHELIA  Am venit să chem pe cei păcătoşi, nu pe cei drepţi. 
  
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos  
 după sfântul Matei 9,9-13 
 
 
 
9  În timpul acela, 
  Isus a văzut un om, cu numele de Matei,  
 şezând la biroul lui de vameş şi i-a zis: „Urmează-mă!”.  
 Matei s-a ridicat şi l-a urmat.  
10 În timp ce stătea la masă în casa acestuia,  
 au venit o mulţime de vameşi şi păcătoşi  
 şi au luat loc alături de el şi de ucenicii lui.  
11 Văzând aceasta, fariseii au spus ucenicilor:  
 „Pentru ce mănâncă Învăţătorul vostru cu vameşii şi păcătoşii?”.  
12 Isus auzindu-i, le-a zis:  
 „Nu cei sănătoşi au nevoie de medic, ci cei bolnavi.  
13 Învăţaţi ce vrea să spună Scriptura prin aceste cuvinte:  
 «Milă vreau, nu jertfă».  
 Căci n-am venit să-i chem pe cei drepţi, ci pe cei păcătoşi”. 
  

Cuvântul Domnului 
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ANUL B 

  
 LECTURA I   Voi pune duşmănie între tine şi femeie,  
       între seminţia ta şi seminţia ei. 
  
 Citire din cartea Genezei 3,9-15 
 
 
9  Domnul Dumnezeu  
  l-a strigat pe Adam şi i-a zis: „Unde eşti?”. 
10 El a răspuns: „Ţi-am auzit paşii în grădină şi mi-a fost frică,  
 pentru că sunt gol, şi m-am ascuns”. 
11 Domnul Dumnezeu i-a zis: „Cine ţi-a spus că eşti gol?  
 Nu cumva ai mâncat  
 din pomul din care îţi poruncisem să nu mănânci?”. 
12 Adam i-a răspuns: „Femeia pe care mi-ai dat-o ca să fie lângă mine,  
 ea mi-a dat din pom şi am mâncat”. 
13 Domnul Dumnezeu i-a zis femeii: „Ce ai făcut?”. 
 Femeia i-a răspuns: „Şarpele m-a amăgit şi am mâncat”. 
14 Domnul Dumnezeu i-a spus şarpelui:  
 „Fiindcă ai făcut lucrul acesta, 
 blestemat să fii între toate fiarele câmpului:  
 pe pântece să te târăşti în toate zilele vieţii tale şi ţărână să mănânci.  
15 Voi pune duşmănie între tine şi femeie,  
 între seminţia ta şi seminţia ei.  
 Aceasta îţi va strivi capul, şi tu îi vei pândi călcâiul”. 
  

Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 129,1-2.3-4.5-6.7-8 (R.: 7) 
  
  R.:  Domnul este plin de bunătate şi de îndurare. 
  
1 Dintru adâncuri strig către tine, Doamne, 
2 Doamne, ascultă glasul meu! 
 Pleacă-ţi urechea ta la glasul rugăciunii mele. R. 
  
3 Dacă te-ai uita la fărădelegi, Doamne, 
 Doamne, cine ar mai rămâne în viaţă? 
4 La tine însă este iertare, 
 de aceea ne temem de tine. R. 
  
5 Eu nădăjduiesc în Domnul, 
 sufletul meu se încrede în cuvântul său. 
6 Sufletul meu îl aşteaptă pe Domnul, 
 mai mult decât aşteaptă străjerii ivirea zorilor. R. 
  
7 Să nădăjduiască Israel în Domnul, 
 căci la Domnul se află îndurare şi mântuire deplină. 
8 El va mântui pe Israel 
 de toate fărădelegile sale. R. 
  



Duminică - Anul B 
 
 LECTURA A II-A  Noi am crezut, de aceea am vorbit. 
  
 Citire din Scrisoarea a doua a sfântului apostol Paul  
 către Corinteni 4,13 – 5,1 
 
 
13  Fraţilor,  
  Scriptura zice: „Eu am crezut, de aceea am vorbit”.  
 Însufleţiţi de aceeaşi credinţă, şi noi credem, şi de aceea vorbim,  
14 convinşi că cel care l-a înviat pe Domnul Isus  
 ne va învia şi pe noi cu Isus  
 şi ne va aşeza, împreună cu voi, alături de el. 
15 Astfel, tot ce ni se întâmplă este spre folosul vostru,  
 pentru ca harul îmbelşugat,  
 făcând să sporească numărul vostru,  
 să mărească mulţumirea care se înalţă spre slava lui Dumnezeu. 
16 De aceea noi nu ne pierdem curajul,  
 şi chiar dacă omul nostru din afară merge spre ruină,  
 omul lăuntric se reînnoieşte zi de zi.  
17 Căci suferinţele noastre de acum sunt uşoare  
 în comparaţie cu gloria neasemuit de mare şi veşnică  
 pe care ele ne-o pregătesc. 
18 Privirea noastră este aţintită nu spre ceea ce se vede;  
 pentru că ceea ce se vede este trecător,  
 pe când ceea ce nu se vede este veşnic. 
5,1 Noi ştim că trupul, care este locuinţa noastră pe pământ, va fi distrus, 
 dar Dumnezeu construieşte pentru noi în ceruri o locuinţă veşnică, 
 locuinţă care nu este o lucrare făcută de mâna omului. 
  

Cuvântul Domnului 
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 ALELUIA In 12,31b-32 
  (Aleluia) Acum stăpânitorul lumii acesteia  
     va fi dat afară, spune Domnul,  
     iar eu după ce voi fi înălţat de la pământ,  
     îi voi atrage la mine pe toţi oamenii. (Aleluia) 
  
 EVANGHELIA  S-a terminat cu împărăţia Satanei. 
  
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos  
 după sfântul Marcu  3,20-35 
 
 
 
20  În timpul acela, 
  Isus a intrat într-o casă,  
 unde din nou s-au adunat atât de mulţi oameni,  
 încât el şi ucenicii săi nu mai puteau nici măcar să mănânce.  
21 Auzind ai săi, s-au dus să-l scoată de acolo căci îşi ziceau:  
 „Şi-a ieşit din minţi”.  
22 Cărturarii veniţi de la Ierusalim spuneau:  
 „Îl are pe Belzebul; cu căpetenia diavolilor scoate pe diavoli”.  
23 Isus i-a chemat la el şi li s-a adresat în parabole:  
 „Cum poate Satana să îl scoată pe Satana?  
24 Dacă o împărăţie se dezbină, nu se mai poate menţine.  
25 Dacă o familie se dezbină, acea familie este distrusă.  
26 Deci dacă Satana s-a revoltat împotriva lui însuşi,  
 dacă s-a dezbinat, s-a terminat cu împărăţia Satanei.  
27 Nimeni nu poate intra în casa unui om puternic şi nu-l poate jefui, 
 dacă nu l-a legat mai întâi;  
 abia după aceea îi va jefui casa.  
  
28 Vă spun adevărul, Dumnezeu va ierta oamenilor  
 toate păcatele şi toate blasfemiile pe care le vor fi săvârşit,  
29 dar dacă cineva rosteşte blasfemii împotriva Duhului Sfânt,  
 nu va putea fi iertat niciodată,  
 vinovăţia acestui păcat îl va apăsa veşnic”.  
30 Isus a vorbit astfel pentru că ei spuseseră:  
 „El este stăpânit de un duh necurat”.  
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31 Atunci au venit mama şi rudele lui  
 şi, stând afară, au trimis vorbă să îl cheme.  
32 Mulţimea era aşezată în jurul lui şi cineva i-a zis:  
 „Iată, mama şi rudele tale sunt afară şi te caută”.  
33 Atunci Isus a răspuns:  
 „Cine este mama mea? Cine sunt rudele mele?”.  
34 Şi rotindu-şi privirea peste cei care şedeau în jurul lui, a spus:  
 „Iată mama mea şi rudele mele!  
35 Cine face voinţa lui Dumnezeu, acela îmi este frate, soră şi mamă”. 
  

Cuvântul Domnului 
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ANUL C 

  
 LECTURA I   Iată, fiul tău trăieşte! 
  
 Citire din cartea întâi a Regilor 17,17-24 
 
 
 
17  În zilele acelea,  
  profetul Ilie locuia în casa unei văduve.  
 Într-o bună zi fiul ei s-a îmbolnăvit.  
 Boala s-a agravat aşa de tare, încât copilul a rămas fără suflare.  
18 Atunci femeia i-a spus lui Ilie:  
 „Ce faci aici, omul lui Dumnezeu?  
 Ai venit la mine ca să-mi aduci aminte de nelegiuirile mele  
 şi să-mi ucizi fiul?”. 
19 Ilie i-a răspuns: „Dă-mi-l pe fiul tău!”.  
 El l-a luat din braţele ei şi l-a întins pe patul său.  
20 Apoi l-a invocat pe Domnul:  
 „Doamne Dumnezeul meu,  
 îi vrei aşa de mult răul acestei văduve la care locuiesc,  
 încât să-l laşi pe fiul ei să moară?”.  
21 Şi s-a întins de trei ori peste copil, invocându-l pe Domnul:  
 „Doamne Dumnezeul meu, te implor, redă-i acestui copil viaţa”. 
22 Domnul i-a ascultat rugăciunea lui Ilie.  
 Copilul a început din nou să respire, a revenit la viaţă. 
23 Atunci Ilie a luat copilul,  
 l-a adus din încăperea de sus în casă şi l-a înapoiat mamei sale, 
 spunând: „Iată, fiul tău trăieşte!”. 
24 Femeia i-a spus lui Ilie: „Acum ştiu că eşti omul lui Dumnezeu  
 şi că, într-adevăr, cuvântul Domnului este pe buzele tale”. 
  

Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 29,3-4.5-6.11 şi 12a şi 13b (R.: 2a) 
  
  R.:  Te preamăresc, Doamne,  
    pentru că m-ai eliberat. 
  
3 Doamne Dumnezeule, eu am strigat către tine 
 şi tu m-ai vindecat. 
4 Doamne, tu mi-ai scos sufletul din locuinţa morţilor, 
 tu mi-ai dat viaţă ca să nu cobor în mormânt. R. 
  
5 Cântaţi Domnului, voi cei iubiţi de el, 
 măriţi prin laudele voastre numele lui cel sfânt! 
6 Căci mânia lui ţine o clipă, dar îndurarea lui ţine toată viaţa. 
 Seara ne stăpâneşte plânsul, iar dimineaţa se revarsă bucuria. R. 
  
11 Ascultă-mă, Doamne, ai milă de mine! 
 Doamne, ajută-mă! 
12a Tu mi-ai schimbat plânsul în veselie, 
13b Doamne, Dumnezeul meu, eu pururi te voi lăuda! R. 
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 LECTURA A II-A  Dumnezeu mi l-a descoperit pe Fiul său,  
        ca să-l vestesc popoarelor păgâne. 
  
 Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Galateni 1,11-19 
 
 
11  Fraţilor,  
  voi trebuie să ştiţi că evanghelia pe care o vestesc  
 nu este de origine omenească,  
12 pentru că nu am primit-o şi nici nu am învăţat-o de la vreun om,  
 ci am primit-o printr-o descoperire a lui Isus Cristos.  
13 Voi aţi auzit, fără îndoială,  
 care a fost purtarea mea de altă dată, în iudaism,  
 cum prigoneam peste măsură Biserica lui Dumnezeu  
 şi făceam prăpăd în ea.  
14 Eu îi întreceam în zelul pentru iudaism  
 pe cei mai mulţi de o vârstă cu mine din neamul meu  
 şi eram însufleţit de o râvnă nespus de mare pentru datinile  
 strămoşeşti. 
15 Dar Dumnezeu mă alesese din sânul mamei mele,  
 mă chemase prin harul său, şi într-o bună zi,  
16 el a găsit de cuviinţă să mi-l descopere pe Fiul său,  
 pentru ca eu să-l vestesc popoarelor păgâne.  
17 Imediat, fără a cere sfatul cuiva, şi chiar fără a urca la Ierusalim,  
 ca să-i întâlnesc pe cei care erau apostoli înainte de mine,  
 am plecat în Arabia, iar de acolo m-am întors la Damasc. 
18 După trei ani am urcat la Ierusalim, ca să fac cunoştinţă cu Petru  
 şi am rămas împreună cu el cincisprezece zile.  
19 Dintre apostoli n-am văzut pe nimeni altul,  
 afară de Iacob, ruda Domnului. 
  

Cuvântul Domnului 
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 ALELUIA Lc 7,16 
  (Aleluia) Un profet mare s-a ridicat între noi;  
     Dumnezeu a vizitat poporul său. (Aleluia) 
  
 EVANGHELIA  Tinere, îţi spun, scoală-te! 
  
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos  
 după sfântul Luca 7,11-17 
 
 
 
11  În timpul acela, 
  Isus se îndrepta spre o cetate numită Naim.  
 Împreună cu el mergeau ucenicii şi o mare mulţime de oameni.  
12 Când s-a apropiat de poarta cetăţii,  
 iată că era dus la mormânt un mort, fiul unic al unei mame,  
 şi ea era văduvă şi multă lume din cetate o însoţea.  
13 Văzând-o, Domnului i s-a făcut milă de ea şi i-a zis: „Nu plânge!”.  
14 Apoi s-a apropiat şi a atins năsălia. Cei care o duceau s-au oprit.  
 Isus i-a zis: „Tinere, îţi poruncesc, scoală-te!”.  
15 Atunci mortul s-a ridicat şi a început să vorbească,  
 iar Isus l-a dat mamei sale.  
16 Toţi au fost cuprinşi de teamă şi  
17 au început să-l preamărească pe Dumnezeu, zicând:  
 „Un mare profet s-a ridicat între noi  
 şi Dumnezeu a vizitat poporul său”.  
 Vestea acestui fapt s-a răspândit în toată Iudeea  
 şi în ţinuturile învecinate. 
  

Cuvântul Domnului 
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LUNI 
  

ANUL I 
  
 LECTURA I   Dumnezeu ne dă curaj,  
       ca şi noi să putem încuraja pe alţii. 
  
 Începutul Scrisorii a doua a sfântului apostol Paul  
 către Corinteni 1,1-7 
 
 
1  Eu Paul,  
  apostol al lui Cristos Isus, prin voinţa lui Dumnezeu,  
 împreună cu Timotei, fratele nostru,  
 mă adresez vouă  
 care alcătuiţi Biserica lui Dumnezeu din Corint, 
 precum şi tuturor sfinţilor din întreaga Grecie.  
2 Harul şi pacea lui Dumnezeu, Tată nostru,  
 şi a Domnului Isus Cristos să fie cu voi.  
3 Preamărit să fie Dumnezeu,  
 Tatăl Domnului nostru Isus Cristos,  
 Tată plin de îndurare,  
 Dumnezeu de la care vine toată mângâierea.  
4 El ne dă curaj în orice strâmtorare,  
 astfel noi îi putem încuraja pe toţi cei care se află în strâmtorare, 
 datorită încurajării pe care noi înşine  
 o primim de la Dumnezeu.  
5 Aşa cum noi avem parte din plin  
 de suferinţele lui Cristos,  
 la fel prin Cristos avem parte din plin de mângâiere.  
  
6 Atunci când noi suntem în suferinţă,  
 aceasta este spre încurajarea şi mântuirea voastră;  
 iar când noi suntem mângâiaţi,  
 este tot spre încurajarea voastră.  
 Aceasta vă ajută să suportaţi cu statornicie aceleaşi suferinţe ca şi  
 noi.  
7 Cu privire la voi, speranţa noastră este de neclintit;  
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 noi suntem siguri,  
 că aşa cum aveţi parte împreună cu noi de suferinţă, 
 tot aşa veţi avea parte împreună cu noi şi de mângâiere. 
  

Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 33,2-3.4-5.6-7.8-9 (R.: 9a) 
  
  R.:  Gustaţi şi vedeţi  
    cât de bun este Domnul. 
  
2 Voi lăuda pe Domnul întotdeauna, 
 lauda lui va fi fără încetare pe buzele mele. 
3 Să se laude sufletul meu în Domnul! 
 Să audă cei blânzi şi să se bucure. R. 
  
4 Slăviţi pe Domnul împreună cu mine, 
 să înălţăm numele lui împreună! 
5 Când îl caut pe Domnul, el îmi răspunde 
 şi mă eliberează de tot ce mă înspăimântă. R. 
  
6 Priviţi la Domnul şi veţi fi luminaţi 
 şi feţele voastre nu vor avea de ce să se ruşineze. 
7 Cel sărac a strigat şi Domnul l-a ascultat 
 şi l-a mântuit de toate necazurile sale. R. 
  
8 Îngerul Domnului veghează lângă cei ce se tem de el, 
 şi-i scapă din primejdie. 
9 Gustaţi şi vedeţi cât de bun este Domnul, 
 ferice de omul care se încrede în Domnul. R. 
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ANUL AL II-LEA 

  
 LECTURA I   Ilie, slujitorul Domnului. 
  
 Citire din cartea întâi a Regilor 17,1-6 
 
 
 
1  În zilele acelea,  
  profetul Ilie, originar din Tisbe din ţinutul Galaad,  
 i-a spus regelui Ahab:  
 „Jur pe Domnul care este viu,  
 pe Dumnezeul lui Israel, al cărui slujitor sunt,  
 că timp de mai mulţi ani nu va fi nici rouă, nici ploaie,  
 decât doar la porunca mea”. 
2 După aceasta Domnul i s-a adresat lui Ilie:  
3 „Pleacă de aici, îndreaptă-te spre răsărit  
 şi ascunde-te lângă pârâul Cherit, care se află la est de Iordan;  
4 vei bea apă din pârâu şi eu voi porunci corbilor să-ţi aducă hrană”. 
5 Profetul a făcut ceea ce i-a spus Domnul.  
 S-a dus şi s-a stabilit lângă pârâul Cherit,  
 care se află la răsărit de Iordan.  
6 Corbii îi aduceau pâine şi carne dimineaţa şi seara,  
 iar profetul bea apă din pârâu. 
  

Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 120,1-2.3-4.5-6.7-8 (R.: cf. 2) 
  
  R.:  Ajutorul nostru vine de la Domnul,  
    care a făcut cerul şi pământul. 
  
1 Îmi ridic ochii spre munţi şi mă întreb: 
 „De unde-mi va veni ajutorul?”. 
2 Ajutorul îmi vine de la Domnul, 
 care a făcut cerul şi pământul. R. 
  
3 Nu va lăsa să ţi se clatine piciorul 
 şi nu va aţipi cel care te păzeşte. 
4 El nu aţipeşte, nu doarme 
 cel care-l păzeşte pe Israel. R. 
  
5 Domnul este păzitorul tău, 
 Domnul este umbra ocrotitoare la dreapta ta. 
6 Ziua soarele nu-ţi va dăuna, 
 nici luna în timpul nopţii. R. 
  
7 Domnul să te păzească de orice rău, 
 să-ţi apere viaţa. 
8 Domnul să te păzească la plecare şi la venire, 
 acum şi totdeauna. R. 
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 ALELUIA Mt 5,12a 
  (Aleluia) Bucuraţi-vă şi veseliţi-vă,  
     căci mare va fi în ceruri răsplata voastră. (Aleluia) 
  
 EVANGHELIA  Fericiţi sunt cei săraci cu duhul. 
  
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos  
 după sfântul Matei 5,1-12a 
 
 
 
1  În timpul acela, 
  Isus, văzând mulţimile s-a urcat pe munte  
 şi, după ce s-a aşezat, s-au apropiat de el ucenicii lui.  
2 Atunci, luând cuvântul, a început să-i înveţe:  
3 „Fericiţi cei săraci cu duhul, căci a lor este împărăţia cerurilor.  
4 Fericiţi cei blânzi, căci ei vor moşteni pământul.  
5 Fericiţi cei ce plâng, căci ei vor fi mângâiaţi.  
6 Fericiţi cei flămânzi şi însetaţi de dreptate, căci ei se vor sătura.  
7 Fericiţi cei milostivi, căci ei vor afla milă.  
8 Fericiţi cei curaţi cu inima, căci ei îl vor vedea pe Dumnezeu.  
9 Fericiţi făcătorii de pace, căci ei se vor chema fiii lui Dumnezeu.  
10 Fericiţi cei prigoniţi pentru dreptate,  
 căci a lor este împărăţia cerurilor.  
11 Fericiţi veţi fi când vă vor batjocori, vă vor prigoni  
 şi, minţind, vor spune tot ce-i rău împotriva voastră din pricina mea.  
12a Bucuraţi-vă şi veseliţi-vă  
 căci mare va fi în ceruri răsplata voastră”. 
  

Cuvântul Domnului 
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MARŢI 
  

ANUL I 
  
 LECTURA I   Isus n-a fost „da” şi „nu” în acelaşi timp.  
       El a fost întotdeauna „da”. 
  
 Citire din Scrisoarea a doua a sfântului apostol Paul  
 către Corinteni 1,18-22 
 
 
18  Fraţilor,  
  Dumnezeu îmi este martor,  
 că limbajul pe care l-am folosit faţă de voi  
 nu este „da” şi „nu” în acelaşi timp.  
19 Fiul lui Dumnezeu, Isus Cristos, cel care este în voi,  
 pe care noi, Silvan, Timotei şi cu mine, îl vestim printre voi,  
 nu a fost „da” şi „nu” în acelaşi timp.  
 El a fost întotdeauna „da”.  
20 Şi toate promisiunile lui Dumnezeu au aflat pe „da” în persoana lui.  
 Astfel prin Cristos spunem noi „amin” lui Dumnezeu, spre slava lui. 
21 Cel care ne întăreşte pentru cauza lui Cristos,  
 în relaţiile noastre cu voi,  
 cel care ne-a consacrat pe noi toţi este Dumnezeu;  
22 el a pus pecetea sa pe noi şi ne-a dat ca o arvună a darurilor sale  
 pe Duhul Sfânt, care locuieşte în inimile noastre. 
  

Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 118,129-130.131-132.133 şi 135 (R.: 135a) 
  
  R.:  Arată slujitorului tău, Doamne, 
    o faţă senină. 
  
129 Învăţăturile tale sunt minunate, 
 de aceea sufletul meu le păzeşte. 
130 Descoperirea cuvintelor tale dă lumină, 
 dă pricepere celor neştiutori. R. 
  
131 Îmi deschid larg gura, căci ard de sete, 
 sunt însetat de poruncile tale. 
132 Priveşte-mă, ai milă de mine, 
 aşa cum ai grijă de cei care iubesc numele tău. R. 
  
133 Condu paşii mei după cuvântul tău 
 şi nu lăsa să mă stăpânească nici o nelegiuire. 
135 Arată slujitorului tău o faţă senină 
 şi învaţă-mă Legile tale. R. 
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ANUL AL II-LEA 

  
 LECTURA I   Făina din vas nu s-a terminat,  
       aşa cum a vorbit Domnul prin gura lui Ilie. 
  
 Citire din cartea întâi a Regilor 17,7-16 
 
 
 
7  În zilele acelea,  
  la porunca profetului Ilie  
 n-a mai căzut în toată ţara nici o picătură de ploaie,  
 de aceea şi pârâul din care bea profetul a secat.  
8 Atunci Domnul i-a vorbit lui Ilie, spunându-i:  
9 „Ridică-te, mergi la Sarepta în ţinutul Sidonului şi locuieşte acolo;  
 eu i-am poruncit unei văduve să se îngrijească de hrana ta”.  
10 Ilie a plecat spre Sarepta şi când a ajuns la poarta cetăţii 
 a întâlnit acolo o văduvă care culegea vreascuri.  
 El a strigat-o şi i-a spus:  
 „N-ai vrea să-mi aduci într-un urcior puţină apă ca să beau?”.  
11 Şi ea a plecat să scoată, dar el a strigat după ea:  
 „Adu-mi şi o bucată de pâine”. 
12 Ea a răspuns:  
 „Jur pe Domnul Dumnezeul tău cel viu, că nu am pâine;  
 am doar un pumn de făină într-un vas şi un pic de ulei într-un urcior. 
 Strâng câteva vreascuri şi mă întorc să pregătesc  
 pentru mine şi pentru fiul meu ceea ce a mai rămas;  
 mai mâncăm o dată şi apoi vom muri”. 
13 Atunci Ilie i-a spus: „Nu te teme. Mergi şi fă ce ai spus,  
 dar mai întâi coace pentru mine o pâine mică şi adu-mi-o,  
 apoi vei face pâine pentru tine şi pentru fiul tău.  
  
14 Căci aşa vorbeşte Domnul Dumnezeul lui Israel:  
 „Făina din vas nu se va termina şi uleiul din urcior nu va scădea,  
 până în ziua în care Domnul va da ploaie pentru a uda pământul”. 
15 Femeia a mers să facă ceea ce i-a cerut Ilie;  
 şi multă vreme profetul, ea însăşi şi fiul ei au avut ce mânca.  
16 Făina din vas nu s-a terminat şi uleiul din ulcior n-a scăzut,  
 aşa cum a vorbit Domnul prin gura lui Ilie. 



Marţi 
  

Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 4,2-3.4-5.7-8 (R.: 7a) 
  
  R.:  Fericit este omul  
    care îşi pune nădejdea în Domnul. 
  
2 Dumnezeule, mântuirea mea, când strig tu îmi răspunzi, 
 când sunt la strâmtoare, tu mă scoţi în larg; 
 ai milă de mine, ascultă-mi rugăciunea. 
3 Voi, oamenilor, până când veţi fi cu inima împietrită? 
 Până când veţi iubi deşertăciunea 
 şi veţi alerga după minciună? R. 
  
4 Să ştiţi că Dumnezeu face minuni 
 pentru acela pe care îl iubeşte: 
 Domnul mă aude când strig către el. 
5 Cutremuraţi-vă în faţa Domnului şi nu păcătuiţi! 
 Meditaţi acestea în timpul odihnei voastre 
 şi veţi avea parte de alinare. R. 
  
7 Mulţi spun: „Cine ne va arăta fericirea?”. 
 Eu însă zic: „Fă să răsară peste noi 
 lumina feţei tale, Doamne!”. 
8 Tu pui mai multă bucurie în inima mea 
 decât au ei atunci când li se înmulţeşte 
 rodul grâului şi al vinului. R. 
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 ALELUIA Mt 5,16 
  (Aleluia) Astfel să strălucească lumina voastră înaintea oamenilor, 
     ca văzând ei faptele voastre bune,  
     să-l preamărească pe Tatăl vostru. (Aleluia) 
  
 EVANGHELIA  Voi sunteţi lumina lumii. 
  
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos  
 după sfântul Matei 5,13-16 
 
 
 
  În timpul acela,  
  Isus a spus ucenicilor săi: 
13 „Voi sunteţi sarea pământului.  
 Dacă sarea îşi pierde gustul, cu ce se va săra?  
 Nu mai este bună de nimic;  
 va fi aruncată afară şi oamenii o vor călca în picioare.  
14 Voi sunteţi lumina lumii.  
 Nu se poate ascunde o cetate aşezată pe un munte.  
15 Nici nu pune cineva sub obroc o candelă aprinsă,  
 ci o pune în sfeşnic pentru ca să lumineze tuturor celor din casă.  
16 Tot aşa să strălucească lumina voastră înaintea oamenilor,  
 ca să vadă faptele voastre bune  
 şi să-l preamărească pe Tatăl vostru din ceruri”. 
  

Cuvântul Domnului 
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MIERCURI 
  

ANUL I 
  
 LECTURA I   Dumnezeu ne-a făcut slujitorii noului Legământ. 
  
 Citire din Scrisoarea a doua a sfântului apostol Paul  
 către Corinteni 3,4-11 
 
 
4  Fraţilor,  
  noi avem această mare încredere în Dumnezeu, datorită lui  
 Cristos,  
5 şi nu datorită capacităţii noastre personale,  
 căreia i-am putea atribui acest merit.  
 Puterea noastră vine de la Dumnezeu;  
6 el ne-a făcut capabili să fim slujitorii noului legământ,  
 care nu este cel scris cu litere,  
 ci este cel al Duhului lui Dumnezeu.  
 Căci litera ucide, Duhul însă dă viaţă. 
7 Dacă slujirea Legii gravate în piatră, slujirea morţii,  
 avea deja o asemenea măreţie,  
 încât fiii lui Israel nu puteau privi faţa lui Moise  
 din cauza strălucirii chipului său,  
 strălucire care este totuşi trecătoare,  
8 atunci cu cât mai mare nu va fi strălucirea  
 pe care o va avea slujirea Duhului?  
9 Dacă slujirea aceea ce ducea spre condamnare era strălucitoare,  
 cu atât mai strălucitoare va fi slujirea îndreptăţirii.  
10 Ceea ce era înainte strălucitor,  
 acum rămâne palid în faţa unei străluciri cu mult mai mari.  
11 Dacă ceea ce era trecător a avut o glorie strălucitoare,  
 atunci ceea ce rămâne va avea o glorie cu mult mai mare. 
  

Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 98,5.6.7.8.9 (R.: cf. 9c) 
  
  R.:  Sfânt eşti, Doamne,  
    Dumnezeul nostru. 
  
5 Preamăriţi-l pe Domnul, Dumnezeul nostru, 
 aruncaţi-vă la picioarele tronului său, 
 căci el este sfânt! R. 
  
6 Moise, preotul Aron 
 şi Samuel care invocau numele Domnului, 
 îl chemau pe Domnul şi el îi asculta. R. 
  
7 El le-a vorbit din coloana de nor, 
 iar ei au păzit cuvintele lui 
 şi Legea primită de la el. R. 
  
8 Doamne Dumnezeul nostru, tu i-ai ascultat: 
 ai fost pentru ei un Dumnezeu iertător, 
 dar i-ai dojenit pentru greşeli. R. 
  
9 Preamăriţi-l pe Domnul, Dumnezeul nostru, 
 şi închinaţi-vă spre muntele lui cel sfânt! 
 căci sfânt este Domnul Dumnezeul nostru! R. 
  
 



Miercuri 
ANUL AL II-LEA 

  
 LECTURA I   Poporul acesta să ştie că tu eşti Dumnezeul cel 

adevărat. 
  
 Citire din cartea întâi a Regilor 18,20-39 
 
 
 
20  În zilele acelea,  
  regele Ahab a convocat pe toţi fiii lui Israel  
 şi i-a adunat pe profeţii lui Baal pe muntele Carmel. 
21 Ilie s-a prezentat în faţa mulţimii şi a zis:  
 „Câtă vreme vă veţi pleca genunchii în două părţi?  
 Dacă Domnul este Dumnezeu, urmaţi-l pe Domnul;  
 dacă Baal, urmaţi-l pe Baal!”.  
 Dar mulţimea nu i-a dat nici un răspuns. 
22 Ilie a continuat:  
 „Eu sunt singurul care am mai rămas dintre profeţii Domnului,  
 în timp ce profeţii zeului Baal sunt patru sute cincizeci.  
23 Aduceţi aici doi viţei, din care să-şi aleagă unul  
 pe care să-l taie în bucăţi şi să-l aşeze pe lemne,  
 dar să nu le dea foc.  
 Eu îl voi pregăti pe celălalt viţel, îl voi pune pe lemne,  
 dar nu le voi da foc.  
24 Voi să invocaţi numele dumnezeului vostru,  
 iar eu voi invoca numele Domnului.  
 Care dintre ei va răspunde prin foc acela este Dumnezeu”.  
 Mulţimea a răspuns:  
 „Foarte bună propunere”. 
25 Atunci Ilie a spus profeţilor zeului Baal:  
 „Alegeţi viţelul şi începeţi, căci voi sunteţi mai mulţi.  
 Invocaţi numele dumnezeului vostru, dar nu daţi foc lemnelor”.  
26 Ei au luat viţelul, l-au pregătit şi au invocat numele zeului Baal  
 de dimineaţă până la amiază, spunând:  
 „Dumnezeule Baal, răspunde-ne!”.  
 Dar nu s-a auzit nici un glas, nici un răspuns.  
 Şi îngenuncheau în faţa altarului pe care îl ridicaseră. 
27 Pe la amiază Ilie îşi bătea joc de ei, spunând:  
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 „Strigaţi mai tare, doar e dumnezeu!  
 Poate se gândeşte la ceva, sau e ocupat, sau e plecat în călătorie.  
 Poate că doarme, atunci treziţi-l!”. 
28 Ei au strigat mai tare,  
 şi după obiceiul lor,  
 îşi făceau zgârieturi până la sânge cu săbiile şi lăncile.  
29 După-amiază au început să strige ca ieşiţi din fire  
 până la ora jertfei de seară,  
 dar nu s-a auzit nici un glas, nici un răspuns,  
 nici cel mai mic semn de luare în seamă. 
30 Atunci Ilie a spus mulţimii:  
 „Apropiaţi-vă!”.  
 Şi întreaga mulţime s-a apropiat de el.  
 Ilie a reconstruit altarul Domnului, altar care fusese dărâmat.  
31 El a luat douăsprezece pietre,  
 după numărul celor douăsprezece triburi ale fiilor lui Iacob,  
 căruia Domnul îi spusese:  
 „Numele tău va fi Israel”.  
32 Cu cele douăsprezece pietre el a ridicat Domnului un altar,  
 a săpat în jurul altarului un şănţuleţ  
 în care puteau să încapă două măsuri de seminţe,  
33 a aranjat lemnele,  
 a tăiat viţelul în bucăţi şi le-a pus deasupra lemnelor.  
  
34 Apoi a spus:  
 „Umpleţi patru urcioare cu apă  
 şi turnaţi peste animalul jertfit şi peste lemne”.  
 Şi au făcut întocmai. 
 Le-a zis din nou:  
 „Mai turnaţi o dată”.  
 Şi ei au mai turnat o dată.  
 Apoi le-a zis iarăşi:  
 „Turnaţi şi a treia oară”.  
 Şi au turnat şi a treia oară.  
35 Apa s-a scurs în jurul altarului, încât şănţuleţul s-a umplut cu apă. 
36 La ora jertfei de seară, profetul Ilie s-a apropiat şi a zis:  
 „Doamne Dumnezeul lui Abraham, al lui Isaac şi al lui Iacob,  
 poporul acesta să ştie astăzi că tu eşti Dumnezeu în Israel,  
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 că eu sunt slujitorul tău şi că am făcut toate acestea la porunca ta.  
37 Răspunde-mi, Doamne, răspunde-mi,  
 pentru ca ei să ştie că tu, Doamne, eşti Dumnezeu  
 şi că tu întorci inimile lor”. 
38 Atunci focul Domnului a căzut,  
 a mistuit animalul de jertfă şi lemnele, pietrele şi pământul,  
 precum şi apa care era în şănţuleţ. 
39 Poporul văzând aceasta, s-a aruncat cu faţa la pământ şi a spus: 
 „Domnul este Dumnezeu, Domnul este Dumnezeu!”. 
  

Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 15,1-2a.4.5 şi 8.11 (R.: 1) 
  
  R.:  Ocroteşte-mă, Doamne,  
    căci mă încred în tine. 
  
1 Păzeşte-mă, Dumnezeule, pentru că mă încred în tine. 
2a Am spus lui Dumnezeu: „Tu eşti Dumnezeul meu!”. R. 
  
4 Îşi înmulţesc durerile cei care umblă după zei străini, 
 dar eu nu le voi oferi sângele animalelor jertfite, 
 nici nu voi rosti numele lor cu buzele mele. R. 
  
5 Domnul este partea mea de moştenire şi cupa mea cu sorţi, 
 tu eşti acela care ai în mână soarta mea. 
8 Îl am mereu în faţa ochilor pe Domnul; 
 dacă el este la dreapta mea, nu mă clatin. R. 
  
11 Tu îmi vei arăta cărarea vieţii; 
 în faţa ta sunt bucurii nespuse 
 şi desfătări veşnice la dreapta ta. R. 
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 ALELUIA Ps 24,4a.5a 
  (Aleluia) Arată-mi, Doamne, căile tale  
     şi învaţă-mă adevărul tău. (Aleluia) 
  
 EVANGHELIA  N-am venit să desfiinţez Legea, ci s-o desăvârşesc. 
  
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Matei 5,17-19 
 
 
 
  În timpul acela,  
  Isus a spus ucenicilor săi: 
17 „Să nu credeţi că am venit să desfiinţez Legea sau Profeţii.  
 Nu am venit să desfiinţez, ci să desăvârşesc.  
18 Căci vă spun adevărul,  
 înainte de a dispărea cerul şi pământul,  
 nici o literă şi nici o virgulă nu va dispărea din Lege,  
 până ce nu se vor împlini toate.  
19 Deci cel care va călca una din cele mai mici dintre aceste porunci  
 şi-i va învăţa pe oameni să facă la fel,  
 va fi numit cel mai mic în împărăţia cerurilor;  
 dar cel care le va împlini şi-i va învăţa şi pe alţii să le împlinească,  
 va fi numit mare în împărăţia cerurilor. 
  

Cuvântul Domnului 
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JOI 
  

ANUL I 
  
 LECTURA I   Dumnezeu a strălucit în sufletele noastre,  
       ca să cunoaştem măreţia lui Cristos. 
  
 Citire din Scrisoarea a doua a sfântului apostol Paul  
 către Corinteni 3,15-18; 4,1.3-6 
 
 
15  Fraţilor,  
  chiar şi astăzi, când iudeii citesc cărţile lui Moise,  
 un văl le acoperă inima.  
16 Când cineva se întoarce la Domnul, vălul cade.  
17 Însă Domnul este Duh şi unde este prezent Duhul, acolo este libertate.  
18 Şi noi toţi, care nu avem ca Moise un văl pe faţă,  
 şi noi reflectăm ca într-o oglindă strălucirea Domnului,  
 şi noi suntem transformaţi în această imagine,  
 cu o strălucire din ce în ce mai mare,  
 prin acţiunea Domnului care este Duh.  
4,1 Pentru că Dumnezeu, în mila sa,  
 ne-a încredinţat o misiune atât de mare,  
 de aceea noi nu ne pierdem curajul.  
3 Şi dacă evanghelia pe care noi o anunţăm  
 rămâne încă acoperită cu un văl,  
 ea nu este acoperită decât pentru cei care merg spre osândă,  
4 cărora dumnezeul acestei lumi le-a orbit minţile lor de necredincioşi 
 ca să nu vadă strălucind în evanghelie gloria lui Cristos,  
 care este imaginea lui Dumnezeu.  
5 Într-adevăr, noi nu ne predicăm pe noi înşine,  
 ci pe Domnul Isus Cristos;  
 în ceea ce ne priveşte, noi suntem slujitorii voştri de dragul lui Isus.  
6 Dumnezeu care a zis:  
 „Să strălucească lumina în mijlocul întunericului”,  
 el însuşi a strălucit în sufletele noastre,  
 ca să cunoaştem strălucirea gloriei lui Dumnezeu,  
 pe chipul lui Isus Cristos. 
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Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 84,9ab-10.11-12.13-14 (R.: cf. 10b) 
  
  R.:  Slava Domnului va locui 
    pe pământul nostru. 
  
9ab Ascultă ce zice Domnul: 
 El vorbeşte despre pace poporului său şi sfinţilor săi. 
10 Mântuirea este aproape de cei care se tem de el 
 şi pe pământul nostru va locui mărirea lui. R. 
  
11 Mila şi adevărul se vor întâlni, 
 dreptatea şi pacea se vor îmbrăţişa; 
12 adevărul va răsări din pământ 
 şi dreptatea va coborî din cer. R. 
  
13 Domnul îşi va revărsa binecuvântarea 
 şi pământul va aduce roadele sale. 
14 Dreptatea va merge înaintea lui 
 şi-i va călăuzi paşii pe cale. R. 
  
 



Joi 
ANUL AL II-LEA 

  
 LECTURA I   Ilie s-a rugat şi Dumnezeu a dat ploaie. 
  
 Citire din cartea întâi a Regilor 18,41-46 
 
 
 
41  În zilele acelea,  
  profetul Ilie a spus regelui Ahab:  
 „Urcă-te, mănâncă şi bea, căci aud ropot de ploaie puternică”.  
42 Regele Ahab s-a urcat să mănânce şi să bea,  
 iar Ilie s-a urcat pe vârful muntelui Carmel,  
 s-a ghemuit la pământ, punându-şi faţa între genunchi. 
43 Apoi a poruncit servitorului său:  
 „Urcă-te şi priveşte spre mare!”.  
 Servitorul s-a urcat, a privit şi a zis: „Nu-i nimic”.  
 Ilie a poruncit de şapte ori la rând: „Întoarce-te!”.  
44 A şaptea oară servitorul a anunţat:  
 „Iată un nor care se ridică dinspre mare, mic cât un pumn”.  
 Atunci Ilie i-a spus servitorului:  
 „Mergi şi spune-i regelui Ahab:  
 Înhamă caii şi coboară de pe munte, ca să nu te prindă ploaia!”. 
45 Puţin câte puţin cerul s-a întunecat de nori mânaţi de vânt  
 şi a căzut o ploaie mare.  
 Ahab s-a urcat în carul său şi a plecat spre Isreel. 
46 Mâna Domnului a pus stăpânire pe Ilie.  
 El şi-a ridicat haina şi a alergat înaintea lui Ahab  
 până la intrarea în Isreel. 
  

Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 64,10abcd.10e-11.12-13 (R.: 2a) 
  
  R.:  Doamne, tu faci să crească  
    roadele pământului. 
  
10abcd  Tu porţi de grijă pământului, 
 tu îi potoleşti setea, tu îl umpli cu bogăţii; 
 rezervoarele cerului sunt pline cu apă. R. 
  
10e Tu faci să crească grâul pentru oameni.  
 Astfel pregăteşti pământul: 
11 îi uzi brazdele, îi sfărâmi bulgării, 
 îl înmoi cu ploaie şi-i binecuvântezi răsadurile. R. 
  
12 Încununezi tot anul cu binecuvântările tale: 
 pe urmele tale curge belşugul. 
13 Păşunile pustiului sunt bogate, 
 colinele sunt încinse cu veselie. R. 
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 ALELUIA In 13,34 
  (Aleluia) Poruncă nouă vă dau vouă, spune Domnul; 
     să vă iubiţi unul pe altul, cum v-am iubit şi eu pe voi.  
  (Aleluia) 
  
 EVANGHELIA  Oricine se mânie pe fratele său va fi tras la 

judecată. 
  
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Matei 5,20-26 
 
 
 
  În timpul acela,  
  Isus a spus ucenicilor săi: 
20 „Dacă dreptatea voastră  
 nu va întrece pe cea a cărturarilor şi a fariseilor,  
 nu veţi intra în împărăţia cerurilor.  
21 Aţi auzit că s-a zis celor din vechime: «Să nu ucizi»,  
 iar dacă cineva va ucide, va fi tras la judecată.  
22 Eu însă vă spun:  
 oricine se mânie pe fratele său va fi tras la judecată.  
 Cine va spune fratelui său: «Prostule»,  
 va fi dat pe mâna Sinedriului; 
 cine-i va spune: «Nebunule»,  
 va fi sortit focului Gheenei. 
23 Deci dacă îţi aduci darul tău la altar,  
 iar acolo îţi aminteşti  
 că fratele tău are ceva împotriva ta,  
24 lasă-ţi darul acolo, înaintea altarului,  
 şi du-te de te împacă mai întâi cu fratele tău,  
 apoi vino şi adu-ţi darul.  
  
25 Împacă-te repede cu duşmanul tău,  
 cât timp mai eşti cu el pe drum,  
 ca nu cumva duşmanul tău să te dea pe mâna judecătorului,  
 judecătorul pe mâna temnicerului,  
 iar temnicerul să te arunce în închisoare.  
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26 Îţi spun adevărul:  
 nu vei ieşi de acolo,  
 până ce nu vei plăti şi ultimul ban”. 
  

Cuvântul Domnului 
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VINERI 
  

ANUL I 
  
 LECTURA I   Cel care l-a înviat pe Isus, ne va învia şi pe noi cu 

Isus  
       şi ne va aşeza împreună cu voi. 
  
 Citire din Scrisoarea a doua a sfântului apostol Paul  
 către Corinteni 4,7-15 
 
 
7  Fraţilor,  
  noi apostolii ne asemănăm cu acei oameni  
 care poartă o comoară în vase de lut,  
 ca să se arate că puterea extraordinară pe care o avem  
 nu vine de la noi, ci de la Dumnezeu.  
8 Din toate părţile suntem supuşi încercării,  
 dar nu suntem striviţi; 
 suntem în grea cumpănă,  
 dar nu ne pierdem nădejdea;  
9 suntem izgoniţi, dar nu părăsiţi;  
 suntem doborâţi la pământ, dar nu nimiciţi.  
10 Pretutindeni şi totdeauna purtăm în trupurile noastre moartea lui  
 Isus, 
 pentru ca şi viaţa lui să se arate în trupurile noastre. 
11 Într-adevăr, noi cei vii suntem mereu daţi morţii pentru Isus,  
 pentru ca şi viaţa lui Isus  
 să se arate în trupul nostru muritor. 
12 Astfel în noi lucrează moartea, iar în voi viaţa.  
13 Căci zice Scriptura:  
 „Eu am crezut, de aceea am vorbit”.  
  
 Însufleţiţi de aceeaşi credinţă, şi noi credem, şi de aceea vorbim,  
14 convinşi că cel care l-a înviat pe Domnul Isus  
 ne va învia şi pe noi cu Isus  
 şi ne va aşeza, împreună cu voi, alături de el. 
15 Astfel, tot ce ni se întâmplă este spre folosul vostru,  
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 pentru ca harul îmbelşugat,  
 făcând să sporească numărul vostru, 
 să mărească mulţumirea care se înalţă spre slava lui Dumnezeu. 
  

Cuvântul Domnului 



Vineri 
 
 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 115,10-11.15-16.17-18 (R.: 17a) 
  
  R.:  Ţie, Doamne,  
    îţi voi aduce jertfă de laudă. 
  
10 Eu mi-am păstrat credinţa chiar şi atunci când spuneam: 
 „Sunt prea nefericit”. 
11 Am spus în tulburarea mea: 
 „Toţi oamenii sunt mincinoşi!”. R. 
  
15 Lucru de preţ este în faţa Domnului 
 moartea slujitorilor săi. 
16 Ascultă-mă, Doamne, căci sunt slujitorul tău şi fiul slujnicei tale. 
 Tu ai sfărâmat lanţurile mele. R. 
  
17 Ţie îţi voi aduce jertfă de laudă 
 şi voi invoca numele Domnului. 
18 Voi împlini cele făgăduite Domnului, 
 de faţă cu tot poporul său. R. 
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ANUL AL II-LEA 

  
 LECTURA I   Stai pe munte în calea Domnului! 
  
 Citire din cartea întâi a Regilor 19,9.11-16 
 
 
 
 9  În zilele acelea,  
  când profetul Ilie a ajuns la muntele Horeb,  
 a intrat într-o peşteră şi a rămas peste noapte acolo.  
11 Domnul i s-a adresat spunându-i: „Ieşi pe munte şi stai în calea  
 Domnului”. 
 Înaintea Domnului a trecut o furtună atât de mare şi de violentă,  
 încât a despicat munţii şi a sfărâmat stâncile, dar Domnul nu era în  
 furtună.  
 După furtună a venit un cutremur de pământ,  
 dar Domnul nu era în cutremur.  
12 După cutremur a venit un foc, dar Domnul nu era în foc.  
 După foc a trecut foşnetul unei dulci adieri de vânt.  
13 Când l-a auzit, Ilie şi-a acoperit faţa cu mantia,  
 a ieşit şi s-a oprit la intrarea peşterii.  
 Atunci a auzit un glas care i-a spus: „Ce faci aici, Ilie?”. 
14 El a răspuns:  
 „Sunt cuprins de mare râvnă pentru tine, Doamne Dumnezeul  
 universului,  
 pentru că fiii lui Israel au părăsit Legământul tău,  
 au distrus altarele tale şi au ucis cu sabia pe profeţii tăi.  
 Am rămas numai eu singur şi iată că vor să-mi ia şi mie viaţa”. 
15 Domnul i-a spus:  
 „Întoarce-te şi du-te spre Damasc pe drumul din pustiu.  
 Când ajungi acolo să-l consacri prin ungere pe Hazael ca rege al  
 Siriei,  
16 apoi să-l consacri pe Iehu, fiul lui Namsi, ca rege al lui Israel,  
 iar pe Elizeu, fiul lui Safat, să-l consacri ca profet în locul tău”. 
  

Cuvântul Domnului 



Vineri 
 
 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 26,7-8a.8b-9abc.13-14 (R.: 8b) 
  
  R.:  Pe tine te caut, Doamne,  
    arată-mi faţa ta. 
  
7 Auzi-mi, Doamne, glasul când te chem, 
 ai milă de mine şi ascultă-mă! 
8a Inima mea se gândeşte la cuvântul tău: 
 „Căutaţi faţa mea!”. R. 
  
8b Doamne, eu caut faţa ta. 
9abc Nu-ţi întoarce faţa de la mine,  
 nu îndepărta cu mânie pe slujitorul tău; 
 tu eşti ajutorul meu, nu mă respinge! R. 
  
13 Sunt sigur că voi vedea bunătatea Domnului 
 în împărăţia celor vii. 
14 Aşteaptă-l pe Domnul, fii tare, 
 ai curaj şi nădăjduieşte în Domnul! R. 
  



Vineri 
 
 ALELUIA Fil 2,15-16 
  (Aleluia) Păziţi cuvântul vieţii, 
     ca să fiţi în mijlocul lumii ca nişte făclii mereu aprinse.  
  (Aleluia) 
  
 EVANGHELIA  Cine se uită la o femeie dorind-o,  
       a şi săvârşit adulterul cu ea în inima lui. 
  
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos  
 după sfântul Matei 5,27-32 
 
 
 
  În timpul acela,  
 Isus a spus ucenicilor săi:  
27 „Aţi auzit că s-a zis celor din vechime: «Să nu săvârşeşti adulter!»  
28 Eu însă vă spun: cine se uită la femeie, dorind-o,  
 a şi săvârşit adulterul cu ea în inima lui.  
29 Dacă ochiul tău drept te duce la păcat, scoate-l şi aruncă-l,  
 căci este mai bine pentru tine să pierzi unul din mădularele tale,  
 decât tot trupul tău să fie aruncat în Gheenă.  
30 Dacă mâna ta dreaptă te duce la păcat, taie-o şi arunc-o,  
 căci este mai bine pentru tine să pierzi un mădular,  
 decât tot trupul tău să ajungă în Gheenă.  
31 S-a mai spus: «Cine îşi lasă soţia, să-i dea dovadă de divorţ».  
32 Eu însă vă spun:  
 oricine îşi lasă soţia, în afară de cazul că trăieşte nelegitim cu ea,  
 o împinge la adulter,  
 iar cine se căsătoreşte cu o femeie divorţată săvârşeşte adulter”. 
  

Cuvântul Domnului 
 



Sâmbătă 

SÂMBĂTĂ 
  

ANUL I 
  
 LECTURA I   Pe Cristos care nu a cunoscut păcatul,  
       pentru noi, Dumnezeu l-a făcut una cu păcatul. 
  
 Citire din Scrisoarea a doua a sfântului apostol Paul  
 către Corinteni 5,14-21 
 
 
14  Fraţilor,  

dragostea lui Cristos pune stăpânire pe noi  
 când ne gândim că unul a murit pentru toţi şi ca atare toţi au murit.  
15 Iar el a murit pentru toţi, pentru ca toţi cei care trăiesc  
 să nu mai trăiască pentru ei înşişi,  
 ci pentru acela care a murit şi a înviat pentru ei.  
16 Aşadar,  
 noi, de acum înainte, nu mai privim pe nimeni cu ochi omeneşti.  
 Chiar şi pe Cristos,  
 dacă l-am privit cu ochi omeneşti, acum nu-l mai privim astfel.  
17 Fraţilor, cine se află în Cristos este o făptură nouă;  
 ce era vechi a trecut, un lucru nou a luat acum fiinţă.  
18 Totul vine de la Dumnezeu,  
 care ne-a împăcat cu sine prin Cristos,  
 iar nouă ne-a încredinţat misiunea împăcării.  
19 Pentru că Dumnezeu era acela care, în Cristos, împăca lumea cu sine,  
 neţinând seama de păcatele oamenilor,  
 iar nouă ne-a încredinţat propovăduirea împăcării.  
  
20 Noi suntem trimişi din partea lui Cristos  
 şi prin noi, de fapt, vă vorbeşte însuşi Dumnezeu.  
 Vă implorăm deci în numele lui Cristos: împăcaţi-vă cu Dumnezeu!  
21 Căci pe Cristos, care nu a cunoscut păcatul,  
 pentru noi, Dumnezeu l-a făcut una cu păcatul oamenilor,  
 pentru ca prin el noi să dobândim dreptatea lui Dumnezeu. 
  

Cuvântul Domnului 



Sâmbătă 
 
 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 102,1-2.3-4.8-9.11-12 (R.: 8a) 
  
  R.:  Îndurător şi milostiv este Domnul. 
  
1 Binecuvântează, suflete al meu, pe Domnul 
 şi toată fiinţa mea să laude numele lui cel sfânt! 
2 Binecuvântează, suflete al meu, pe Domnul 
 şi nu uita nicicând de darurile lui. R. 
  
3 El îţi iartă toate păcatele 
 şi te vindecă de orice infirmitate. 
4 El îţi scapă viaţa de la pierzare 
 şi te încununează cu bunătate şi îndurare. R. 
  
8 Domnul este îndurător şi milostiv, 
 el este îndelung răbdător şi plin de dragoste. 
9 El nu dojeneşte la nesfârşit, 
 nici nu poartă pe veci mânie. R. 
  
11 Cât de mare este distanţa de la cer la pământ, tot aşa 
 de mare este mila sa faţă de cei care se tem de dânsul. 
12 Cât de departe este răsăritul de apus, 
 atât de mult îndepărtează de la noi păcatele noastre. R. 
  
 



Sâmbătă 
ANUL AL II-LEA 

  
 LECTURA I   Elizeu a mers după Ilie şi a început să-i slujească. 
  
 Citire din cartea întâi a Regilor 19,19-21 
 
 
 
19  În zilele acelea,  
  Dumnezeu spusese profetului Ilie:  
 „Consacră-l pe Elizeu, fiul lui Safat, ca profet în locul tău”. 
 Ilie a plecat. El l-a întâlnit pe Elizeu, fiul lui Safat, la arat.  
 Acesta ara cu douăsprezece perechi de boi,  
 iar a douăsprezecea pereche o mâna chiar el.  
 Ilie a trecut pe lângă el şi i-a aruncat mantia. 
20 Atunci Elizeu, părăsind boii, a alergat după Ilie şi i-a zis: 
 „Îngăduie-mi să-mi iau rămas bun de la tatăl meu şi de la mama mea 
 şi apoi te voi urma”. 
 Ilie i-a răspuns:  
 „Du-te şi apoi întoarce-te! Gândeşte-te la ceea ce ţi-am făcut”.  
21 Elizeu s-a întors,  
 a luat o pereche de boi, i-a tăiat, a fiert carnea cu lemnele plugului  
 şi a dat oamenilor o masă de despărţire.  
 După aceea a mers după Ilie şi a început să-i slujească. 
  

Cuvântul Domnului 



Sâmbătă 
 
 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 15,1-2a şi 5.7-8.9-10 (R.: cf. 5a) 
  
  R.:  Doamne, tu eşti bucuria  
    şi fericirea mea. 
  
1 Păzeşte-mă, Dumnezeule, pentru că mă încred în tine. 
2a Am spus lui Dumnezeu: „Tu eşti Dumnezeul meu!”. 
5 Domnul este partea mea de moştenire şi cupa mea cu sorţi, 
 tu eşti acela care ai în mână soarta mea. R. 
  
7 Îl binecuvântez pe Domnul care mi-a dat înţelepciune, 
 căci până şi noaptea mă îndeamnă inima. 
8 Îl am mereu în faţa ochilor pe Domnul; 
 dacă el este la dreapta mea, nu mă clatin. R. 
  
9 De aceea inima mea se bucură şi sufletul meu se înveseleşte; 
 ba chiar şi trupul meu se va odihni în linişte, 
10 deoarece nu vei lăsa sufletul meu în locuinţa morţilor, 
 nici nu vei îngădui ca sfântul tău să vadă putrezirea. R. 
  



Sâmbătă 
 
 ALELUIA Ps 118,36a.29b 
  (Aleluia) Atrage-mi, Doamne, inima spre învăţăturile tale  
     şi ajută-mă să merg pe calea ta. (Aleluia) 
  
 EVANGHELIA  Eu însă vă spun: să nu juraţi deloc. 
  
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos  
 după sfântul Matei 5,33-37 
 
 
 
  În timpul acela, 
  Isus a spus ucenicilor săi:  
33 „Aţi mai auzit că s-a spus celor din vechime:  
 «Să nu faci nici un jurământ fals»,  
 şi «Să ţii jurământul făcut Domnului».  
34 Eu însă vă spun:  
 să nu vă juraţi deloc,  
 nici pe cer, căci este tronul lui Dumnezeu,  
35 nici pe pământ, căci este scăunelul picioarelor sale,  
 nici pe Ierusalim, căci este cetatea marelui rege.  
36 Să nu juri nici pe capul tău,  
 pentru că nici măcar un fir de păr nu-l poţi face alb sau negru.  
37 Când spuneţi «da» să fie «da»,  
 când spuneţi «nu» să fie «nu».  
 Tot ce este în plus vine de la Cel Rău”. 
  

Cuvântul Domnului 
 



Duminică - Anul A 

SĂPTĂMÂNA A XI-A 
  

DUMINICĂ 
  

ANUL A 
  
  
 LECTURA I   Veţi fi pentru mine o împărăţie de preoţi şi un popor 

sfânt. 
  
 Citire din cartea Exodului  19,2-6a 
 
 
 
2  În zilele acelea,  
  fiii lui Israel plecând din Rafidim, au ajuns în pustiul Sinai  
 şi şi-au stabilit tabăra acolo, chiar în faţa muntelui.  
3 Moise a urcat la Dumnezeu.  
 Domnul l-a chemat de pe înălţimea muntelui şi i-a zis:  
 „Spune casei lui Iacob şi vesteşte fiilor lui Israel:  
4 «Voi înşivă aţi văzut ce am făcut eu în Egipt,  
 cum v-am purtat ca pe aripile unui vultur,  
 pentru a vă aduce până la mine.  
5 Acum, dacă ascultaţi glasul meu şi păziţi legământul meu,  
 veţi fi partea mea aleasă între toate popoarele,  
 căci tot pământul îmi aparţine.  
6a Veţi fi pentru mine o împărăţie de preoţi şi un popor sfânt»”. 
  

Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 99,2.3.5 (R.: 3c) 
  
  R.:  Noi suntem poporul 
    pe care îl conduce Domnul. 
  
2 Strigaţi de bucurie către Domnul, 
 toţi locuitorii pământului; 
 slujiţi Domnului cu bucurie, 
 veniţi înaintea lui cu cântece de veselie. R. 
  
3 Să ştiţi că Domnul este Dumnezeu! 
 El ne-a făcut, ai lui suntem, 
 poporul lui şi turma pe care o conduce el. R. 
  
5 Căci Domnul este bun, 
 bunătatea lui ţine pe vecie 
 şi adevărul lui din neam în neam. R.  
  



Duminică - Anul A 
 
 LECTURA A II-A  Moartea lui Isus ne-a adus împăcarea,  
        învierea lui ne va aduce mântuirea. 
  
 Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Romani  5,6-11 
 
 
6 Fraţilor,  
  pe când eram încă neputincioşi,  
 Cristos – la timpul hotărât de Dumnezeu –  
 a murit pentru noi cei păcătoşi.  
7 Cu greu moare cineva pentru un om drept;  
8 totuşi poate că pentru un om bun să aibă cineva curajul să-şi dea  
 viaţa. 
 Dar dovada că Dumnezeu ne iubeşte  
 stă în faptul că Cristos a murit pentru noi,  
 pe când noi eram încă păcătoşi.  
9 Cu atât mai mult acum,  
 după ce am fost îndreptăţiţi prin sângele lui Cristos,  
 vom fi salvaţi prin mijlocirea lui de mânia lui Dumnezeu.  
10 Într-adevăr, dacă Dumnezeu ne-a împăcat cu sine  
 prin moartea Fiului său, atunci când noi eram încă duşmanii săi,  
 cu atât mai mult acum, după ce am fost împăcaţi cu el,  
 vom fi salvaţi prin viaţa lui.  
11 Mai mult, Dumnezeu este mândria noastră,  
 datorită lui Isus Cristos Domnul nostru,  
 care ne-a împăcat cu Dumnezeu. 
  

Cuvântul Domnului 
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 ALELUIA Mc 1,15 
  (Aleluia) Împărăţia lui Dumnezeu este aproape, spune Domnul; 
     întoarceţi-vă la Dumnezeu şi credeţi în evanghelie. (Aleluia) 
  
 EVANGHELIA  Chemându-i pe cei doisprezece apostoli,  
       i-a trimis în misiune. 
  
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos  
 după sfântul Matei 9,36 – 10,8 
 
 
 
36  În timpul acela, 
  văzând mulţimile,  
 lui Isus i s-a făcut milă de ele,  
 pentru că erau istovite şi abătute ca nişte oi fără păstor.  
37 Atunci le-a zis ucenicilor săi:  
 „Secerişul este într-adevăr mare, dar lucrătorii sunt puţini.  
38 Rugaţi, aşadar, pe Stăpânul secerişului  
 să trimită lucrători în secerişul său”. 
10,1 Apoi, chemându-i la el pe cei doisprezece ucenici,  
 le-a dat putere asupra duhurilor necurate,  
 ca să le scoată şi să vindece orice boală şi orice neputinţă. 
2 Iată numele celor doisprezece apostoli:  
 cel dintâi, Simon, numit Petru, şi Andrei, fratele său;  
 Iacob, fiul lui Zebedeu, şi Ioan, fratele său;  
3 Filip şi Bartolomeu; Toma şi Matei, vameşul;  
 Iacob, fiul lui Alfeu, şi Tadeu;  
4 Simon Cananeul şi Iuda Iscarioteanul, cel care l-a trădat.  
5 Pe aceşti doisprezece,  
 Isus i-a trimis în misiune, dându-le următoarele îndrumări:  
 „Nu mergeţi la păgâni şi nu intraţi în nici o cetate a samaritenilor.  
6 Şi le-a spus:  
 „Mergeţi mai degrabă la oile pierdute ale casei lui Israel.  
7 Mergând, propovăduiţi zicând:  
 «Împărăţia cerurilor este aproape».  
8 Vindecaţi pe cei neputincioşi, înviaţi pe cei morţi,  
 curăţiţi pe cei leproşi, scoateţi diavolii;  
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 în dar aţi primit, în dar să daţi”. 
  

Cuvântul Domnului 
 



Duminică - Anul B 
ANUL B 

  
 LECTURA I   Domnul înalţă arborele doborât. 
  
 Citire din cartea profetului Ezechiel  17,22-24 
 
 
22  Aşa vorbeşte Domnul: 
 „Din ramurile cele mai de sus ale cedrului înalt,  
 de pe vârful lui,  
 eu voi rupe o rămurea fragedă  
 şi eu însumi o voi planta pe un munte foarte înalt,  
 o voi planta pe creştetul unui munte din Israel.  
23 Ea va da ramuri, va face fructe şi va deveni un cedru falnic.  
 Toate păsărelele îşi vor face cuibul în el  
 şi tot felul de păsări vor locui în umbra ramurilor sale. 
24 Toţi arborii pădurii vor şti că eu sunt Domnul,  
 eu dobor arborele înalt şi înalţ arborele doborât,  
 eu fac să se usuce arborele cel verde şi să înverzească cel uscat.  
 Eu, Domnul, am vorbit şi eu voi duce la îndeplinire!”. 
  

Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 91,2-3.13-14.15-16 (R.: cf. 2a) 
  
  R.:  Cu mare bucurie  
    te lăudăm pe tine, Doamne. 
  
2 Cât de frumos lucru este să-l lăudăm pe Domnul, 
 să cântăm numele tău, Preaînalte, 
3 să vestim de dimineaţă iubirea ta, 
 să vestim şi noaptea fidelitatea ta. R. 
  
13 Cel drept va creşte ca un palmier, 
 se va înălţa ca un cedru din Liban. 
14 Cei sădiţi în pridvorul Domnului 
 vor înflori în casa Dumnezeului nostru. R. 
  
15 Ei aduc roade şi la bătrâneţe, 
 îşi păstrează seva şi prospeţimea, 
16 pentru ca să vestească: „Drept este Domnul, 
 stânca mea, în el nu este nedreptate”. R. 
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 LECTURA A II-A  Năzuinţa noastră este să-i fim plăcuţi Domnului. 
  
 Citire din Scrisoarea a doua a sfântului apostol Paul  
 către Corinteni 5,6-10 
 
 
6  Fraţilor,  
  noi avem deplină încredere,  
 deşi ştim că suntem în exil, departe de Domnul,  
 atâta vreme cât locuim în acest trup.  
7 Într-adevăr, noi mergem pe drumul vieţii călăuziţi de credinţă,  
 fără să ne bucurăm de vederea lui Dumnezeu. 
8 Da, avem deplină încredere  
 şi ne-ar plăcea mai mult să plecăm departe de acest trup,  
 ca să locuim la Domnul. 
9 Fie că suntem acasă în trup, fie că îl părăsim,  
 năzuinţa noastră este să-i fim plăcuţi Domnului.  
10 Căci va trebui să apărem toţi în faţa tribunalului lui Cristos,  
 pentru ca fiecare să-şi primească răsplata, fie în bine, fie în rău,  
 după faptele săvârşite în timpul vieţii. 
  

Cuvântul Domnului 
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 ALELUIA cf. Lc 8,11 
  (Aleluia) Sămânţa este cuvântul lui Dumnezeu, semănătorul este 

Cristos; 
     cine l-a aflat pe Cristos va trăi în veci. (Aleluia) 
  
 EVANGHELIA  Parabola grăuntelui de muştar. 
  
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos  
 după sfântul Marcu  4,26-34 
 
 
 
  În timpul acela, 
  vorbind mulţimii în parabole, Isus spunea:  
26 „Împărăţia lui Dumnezeu se aseamănă  
 cu un om care aruncă sămânţa pe ogorul său;  
27 zi şi noapte, fie că doarme, fie că e treaz,  
 sămânţa încolţeşte şi creşte, dar el nu ştie cum.  
28 De la sine, pământul produce mai întâi paiul, apoi spicul  
 şi în sfârşit bobul plin în spic.  
29 Când rodul este copt, pune mâna pe seceră, căci a sosit timpul  
 secerişului”.  
30 Isus a continuat: „Cu ce putem asemăna împărăţia lui Dumnezeu?  
 Sau prin ce parabolă ne-o vom putea reprezenta?  
31 Ea este asemenea unui grăunte de muştar:  
 când îl semeni în pământ este cel mai mic dintre toate seminţele din  
 lume,  
32 dar după ce l-ai semănat, el creşte şi depăşeşte toate plantele;  
 el face ramuri aşa de mari,  
 încât păsările cerului îşi pot face cuiburi la umbra lui”.  
33 Prin multe parabole de acest fel,  
 Isus le vestea cuvântul în măsura în care ei puteau să-l înţeleagă.  
34 Nu le spunea nimic fără să se folosească de parabole,  
 dar, în particular, le explica pe toate ucenicilor săi. 
  

Cuvântul Domnului 
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ANUL C 

  
 LECTURA I   Domnul ţi-a iertat păcatul: tu nu vei muri. 
  
 Citire din cartea a doua a lui Samuel 12,7-10.12-13 
 
 
 
  În zilele acelea,  
  după ce regele David a păcătuit,  
7 a venit la el profetul Natan şi i-a spus:  
 „Acest om eşti tu.  
 Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeul lui Israel:  
 Eu te-am uns rege peste Israel, te-am salvat din mâna lui Saul,  
8 apoi ţi-am dat casa stăpânului tău, ţi-am dat soţiile regelui,  
 ţi-am dat casa lui Israel şi a lui Iuda,  
 şi dacă acestea nu ar fi fost de ajuns, aş fi adăugat tot ce ai fi dorit.  
9 Pentru ce deci l-ai dispreţuit pe Domnul,  
 săvârşind ceea ce este rău în ochii săi?  
 Tu l-ai omorât cu sabia pe Urie hetitul,  
 pe femeia lui ţi-ai luat-o de soţie;  
 cu sabia amoniţilor l-ai făcut să piară. 
10 De azi înainte, sabia nu va înceta a-ţi lovi casa, pentru a te pedepsi, 
 deoarece m-ai dispreţuit şi ai luat-o pe femeia lui Urie hetitul,  
 ca să devină soţia ta”.  
12 David i-a spus lui Natan:  
 „Am păcătuit împotriva Domnului”. 
13 Natan i-a răspuns:  
 „Domnul ţi-a iertat păcatul; tu nu vei muri”. 
  

Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 31,1-2.5.7.11 (R.: 5c) 
  
  R.:  Dă-mi, Doamne,  
    bucuria unei inimi curate. 
  
1 Fericit este omul căruia i s-a iertat păcatul, 
 căruia i s-a acoperit fărădelegea! 
2 Fericit este omul, căruia Domnul nu-i ia în seamă nelegiuirea 
 şi în sufletul căruia nu este prefăcătorie. R. 
  
5 Eu ţi-am mărturisit păcatul meu, 
 nu ţi-am ascuns fărădelegea. 
 Am zis: „Voi mărturisi Domnului fărădelegile mele!”. 
 Şi tu mi-ai luat povara vinovăţiei mele. R. 
  
7 Tu eşti pentru mine un loc de scăpare,  
 tu mă scoţi din necaz, 
 tu faci să izbucnească în jurul meu 
 cântări de bucurie ale mântuirii. R. 
  
11 Bucuraţi-vă, drepţilor, în Domnul şi veseliţi-vă. 
 Scoateţi strigăte de bucurie, 
 toţi cei drepţi cu inima. R. 
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 LECTURA A II-A  Nu mai trăiesc eu, ci Cristos trăieşte în mine. 
  
 Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Galateni 2,16.19-21 
 
 
16  Fraţilor,  
  noi ştim bine că omul devine drept înaintea lui Dumnezeu  
 nu prin împlinirea Legii, ci numai prin credinţa în Isus Cristos;  
 de aceea am crezut şi noi în Isus Cristos,  
 ca să devenim drepţi prin credinţa în Cristos  
 şi nu prin împlinirea Legii lui Moise,  
 căci nimeni nu devine drept prin împlinirea Legii.  
19 Prin Legea lui Moise, am încetat să mai trăiesc pentru Lege,  
 ca să trăiesc pentru Dumnezeu.  
20 Am fost răstignit împreună cu Cristos pe cruce.  
 Eu trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Cristos trăieşte în mine.  
 Această viaţă, pe care o trăiesc acum în trup,  
 o trăiesc în credinţa în Fiul lui Dumnezeu,  
 care m-a iubit şi s-a dat pe sine însuşi pentru mine.  
21 Aşadar, eu nu vreau să resping harul lui Dumnezeu,  
 căci, dacă omul ar deveni drept prin împlinirea Legii,  
 atunci Cristos a murit în zadar. 
  

Cuvântul Domnului 
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 ALELUIA 1 In 4,10b 
  (Aleluia) Dumnezeu ne-a iubit mai întâi pe noi  
     şi l-a trimis pe Fiul său ca jertfă de ispăşire  
     pentru păcatele noastre. (Aleluia) 
  
 EVANGHELIA  I s-au iertat multe păcate, datorită marii sale iubiri. 
  
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos  
 după sfântul Luca 7,36-50; 8,1-3 
 
 
 
36  În timpul acela, 
  unul dintre farisei l-a invitat pe Isus la masă.  
 Isus a intrat la el şi s-a aşezat la masă.  
37 O femeie păcătoasă care locuia în cetate,  
 aflând că Isus stă la masă în casa fariseului,  
 a venit cu un vas de alabastru plin cu ulei parfumat.  
38 Plângând, stătea în spate, la picioarele lui. 
 A început să-i ude picioarele cu lacrimi,  
 le ştergea cu părul capului ei,  
 îi săruta picioarele şi le ungea cu miresme. 
39 Văzând aceasta, fariseul care îl invitase pe Isus îşi zicea în sine:  
 „Dacă acest om ar fi cu adevărat un profet,  
 ar şti cine şi ce fel de femeie este aceea care îl atinge;  
 ar şti că este o păcătoasă”.  
40 Atunci Isus i s-a adresat spunându-i: „Simon, aş vrea să-ţi spun  
 ceva”.  
 El a răspuns: „Spune, Învăţătorule!”.  
41 Isus a reluat: „Un creditor avea doi datornici:  
 unul îi datora cinci sute de dinari, celălalt cincizeci.  
42 Cum nici unul nici celălalt nu avea cu ce să plătească,  
 i-a iertat pe amândoi.  
 Care dintre ei îl va iubi mai mult?”.  
43 Simon i-a răspuns: „Presupun că acela căruia i-a iertat mai mult”.  
 Isus i-a spus: „Ai dreptate!”.  
44 Apoi s-a întors către femeie, spunându-i lui Simon:  
 „Vezi această femeie?  
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 Am intrat la tine şi tu nu mi-ai turnat apă pe picioare,  
 iar ea le-a udat cu lacrimile ei şi le-a şters cu părul ei.  
45 Tu nu mi-ai dat o sărutare în semn de salut,  
 iar ea, de când am intrat, n-a încetat să-mi sărute picioarele.  
46 Tu nu mi-ai turnat ulei parfumat pe cap,  
 iar ea mi-a turnat parfum preţios pe picioare.  
47 Îţi spun: i s-au iertat multe păcate, pentru că iubeşte mult.  
 Cel căruia i se iartă puţin, puţin iubeşte”.  
48 Apoi s-a adresat femeii: „Ţi s-au iertat păcatele!”.  
49 Atunci toţi invitaţii au început să spună:  
 „Cine este acest om, că iartă şi păcatele?”.  
50 Isus însă i-a spus femeii:  
 „Credinţa ta te-a salvat. Mergi în pace!”.  
8,1 După acestea, Isus trecea prin cetăţi şi sate  
 şi predica evanghelia despre împărăţia lui Dumnezeu.  
 Cei doisprezece îl însoţeau  
2 ca de altfel şi unele femei, care fuseseră eliberate de duhuri rele  
 şi vindecate de bolile lor:  
 Maria Magdalena, din care ieşiseră şapte diavoli;  
3 Ioana, soţia lui Huza, un funcţionar al lui Irod;  
 Suzana şi multe altele,  
 care îi ajutau pe Isus şi pe ucenici din avutul lor. 
  

Cuvântul Domnului 
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sau forma scurtă: 
  
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos  
 după sfântul Luca 7,36-50 
 
 
 
36 În timpul acela, 
  unul dintre farisei l-a invitat pe Isus la masă.  
 Isus a intrat la el şi s-a aşezat la masă.  
37 O femeie păcătoasă care locuia în cetate,  
 aflând că Isus stă la masă în casa fariseului,  
 a venit cu un vas de alabastru plin cu ulei parfumat.  
38 Plângând, stătea în spate, la picioarele lui. 
 A început să-i ude picioarele cu lacrimi,  
 le ştergea cu părul capului ei,  
 îi săruta picioarele şi le ungea cu miresme.  
39 Văzând aceasta, fariseul care îl invitase pe Isus îşi zicea în sine:  
 „Dacă acest om ar fi cu adevărat un profet,  
 ar şti cine şi ce fel de femeie este aceea care îl atinge;  
 ar şti că este o păcătoasă”.  
40 Atunci Isus i s-a adresat spunându-i:  
 „Simon, aş vrea să-ţi spun ceva”.  
 El a răspuns: „Spune, Învăţătorule!”.  
41 Isus a reluat: „Un creditor avea doi datornici:  
 unul îi datora cinci sute de dinari, celălalt cincizeci.  
42 Cum nici unul nici celălalt nu avea cu ce să plătească,  
 i-a iertat pe amândoi.  
 Care dintre ei îl va iubi mai mult?”.  
43 Simon i-a răspuns: „Presupun că acela căruia i-a iertat mai mult”.  
 Isus i-a spus: „Ai dreptate!”.  
44 Apoi s-a întors către femeie, spunându-i lui Simon:  
 „Vezi această femeie?  
 Am intrat la tine şi tu nu mi-ai turnat apă pe picioare,  
 iar ea le-a udat cu lacrimile ei şi le-a şters cu părul ei.  
45 Tu nu mi-ai dat o sărutare în semn de salut,  
 iar ea, de când am intrat, n-a încetat să-mi sărute picioarele.  
46 Tu nu mi-ai turnat ulei parfumat pe cap,  
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 iar ea mi-a turnat parfum preţios pe picioare.  
47 Îţi spun: i s-au iertat multe păcate, pentru că iubeşte mult.  
 Cel căruia i se iartă puţin, puţin iubeşte”.  
48 Apoi s-a adresat femeii: „Ţi s-au iertat păcatele!”.  
49 Atunci toţi invitaţii au început să spună:  
 „Cine este acest om, că iartă şi păcatele?”.  
50 Isus însă i-a spus femeii:  
 „Credinţa ta te-a salvat. Mergi în pace!”.  
  

Cuvântul Domnului 
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LUNI 
  

ANUL I 
  
 LECTURA I   Ne dovedim slujitori ai lui Dumnezeu. 
  
 Citire din Scrisoarea a doua a sfântului apostol Paul  
 către Corinteni 6,1-10 
 
 
1  Fraţilor,  
  deoarece noi lucrăm împreună cu Dumnezeu,  
 vă îndemnăm să nu lăsaţi ca harul lui Dumnezeu să fie fără rod în  
 voi;  
2 căci el zice în Scriptură:  
 „La timpul potrivit te-am ascultat,  
 în ziua mântuirii te-am ajutat”. 
 Iată, acum e timpul potrivit;  
 iată, acum e ziua mântuirii.  
3 Pentru ca slujirea noastră să nu dea loc la critici,  
 noi veghem ca să nu scandalizăm pe nimeni cu nimic.  
4 Dimpotrivă, în toate împrejurările  
 ne dovedim adevăraţi slujitori ai lui Dumnezeu,  
 îndelung răbdători în necazuri, în nevoi, în strâmtorări,  
5 în bătăi, în temniţe, în prigoane,  
 în osteneli, în nopţi nedormite, în zile de post,  
6 prin curăţie, prin cunoaşterea lui Dumnezeu, prin răbdare,  
 prin bunătate, prin duhul de sfinţenie, printr-o dragoste neprefăcută;  
7 prin sinceritate în vorbire, prin puterea lui Dumnezeu;  
 ne prezentăm cu armele celor drepţi  
 pentru a cuceri şi pentru a ne apăra.  
  
8 Suntem ridicaţi în slavă şi ocărâţi, defăimaţi şi lăudaţi;  
 suntem luaţi drept mincinoşi, deşi spunem adevărul,  
9 neluaţi în seamă, deşi foarte bine cunoscuţi;  
 suntem socotiţi ca nişte oameni care trag de moarte,  
 deşi suntem plini de viaţă,  
 pedepsiţi, însă fără a fi omorâţi;  
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10 ne cred trişti, deşi suntem totdeauna veseli,  
 săraci, dar îmbogăţim pe alţii;  
 nu avem nimic şi totuşi avem de toate! 
  

Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 97,1.2-3ab.3cd-4 (R.: 2a) 
  
  R.:  Să ne bucurăm în Domnul,  
    căci el ne iubeşte. 
  
1 Cântaţi Domnului un cântec nou, 
 pentru că a făcut lucruri minunate; 
 dreapta şi braţul lui cel sfânt 
 i-au adus biruinţă. R. 
  
2 Domnul şi-a făcut cunoscută mântuirea, 
 şi-a descoperit dreptatea înaintea neamurilor; 
3ab şi-a adus aminte de bunătatea şi fidelitatea lui 
 faţă de casa lui Israel. R. 
  
3cd Toate marginile pământului 
 au văzut biruinţa Dumnezeului nostru. 
4 Strigaţi către Domnul, cu strigăte de bucurie, toţi locuitorii  
 pământului, 
 izbucniţi în strigăte de veselie şi cântări de laudă. R. 
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ANUL AL II-LEA 

  
 LECTURA I   Nabot a fost bătut cu pietre şi omorât. 
  
 Citire din cartea întâi a Regilor 21,1-16 
 
 
 
1  În timpul acela, 
  Nabot din Israel avea o vie  
 alături de palatul lui Ahab, regele Samariei.  
2 Într-o zi, Ahab i-a spus lui Nabot:  
 „Dă-mi mie via ta, să fac din ea o grădină de zarzavaturi,  
 căci este aproape de casa mea.  
 Îţi voi da în schimb o vie mai bună,  
 sau, dacă vrei, îţi voi da bani, cât face”. 
3 Nabot i-a răspuns lui Ahab:  
 „Să mă ferească Domnul,  
 să-ţi dau ţie moştenirea rămasă de la părinţii mei!”. 
4 Ahab s-a întors acasă trist şi mâniat,  
 pentru că Nabot israelitul i-a spus:  
 „Nu-ţi voi ceda moştenirea rămasă de la părinţii mei!”.  
 S-a întins în pat, s-a întors cu faţa la perete şi n-a vrut să mănânce. 
5 Soţia sa, Isabela, a venit la el şi i-a spus:  
 „Pentru ce eşti prost dispus şi pentru ce nu vrei să mănânci?”. 
6 El i-a povestit:  
 „Am vorbit cu Nabot israelitul şi i-am spus:  
 Dă-mi mie via ta pe bani, sau, dacă vrei, pentru o altă vie în schimb, 
 dar el mi-a răspuns: nu-ţi voi ceda via mea!”. 
7 Atunci soţia sa, Isabela, i-a spus:  
 „Eşti tu rege peste Israel, sau nu?  
 Scoală-te, mănâncă şi fii bine dispus. Eu îţi voi da via lui Nabot”.  
8 Şi a scris nişte scrisori în numele lui Ahab,  
 le-a pecetluit cu sigiliul regesc  
 şi le-a trimis la bătrânii şi oamenii de vază  
 din cetatea în care locuia Nabot.  
9 Iată ce scrisese ea în acele scrisori: 
 „Anunţaţi un timp de post şi chemaţi-l pe Nabot în faţa poporului.  
10 Puneţi în faţa lui doi oameni fără conştiinţă,  
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 care să dea mărturie împotriva lui:  
 Tu ai rostit blasfemie împotriva lui Dumnezeu şi a regelui.  
 Apoi scoateţi-l din cetate şi bateţi-l cu pietre până moare!”. 
11 Bătrânii şi oamenii de vază care locuiau în cetatea lui Nabot  
 au făcut ceea ce le-a poruncit Isabela în scrisorile pe care le trimisese.  
12 Ei au declarat un timp de post  
 şi l-au chemat pe Nabot în faţa poporului.  
13 Atunci au sosit şi cei doi oameni nelegiuiţi,  
 care s-au aşezat în faţa lui şi au dat împotriva lui această mărturie: 
 „Nabot a rostit blasfemie împotriva lui Dumnezeu şi a regelui!”.  
 L-au scos pe Nabot din cetate, l-au bătut cu pietre şi el a murit. 
14 Apoi i-au trimis vorbă Isabelei:  
 „Nabot a fost bătut cu pietre şi este mort!”. 
15 După ce a primit vestea că Nabot a fost bătut cu pietre şi că este  
 mort, 
 ea i-a spus lui Ahab:  
 „Mergi, pune stăpânire pe via acestui Nabot,  
 care n-a vrut să ţi-o cedeze pe bani,  
 căci Nabot nu mai este viu, el este mort!”. 
16 Când Ahab a aflat că Nabot este mort,  
 s-a ridicat şi a mers la via lui Nabot israelitul, ca să o ia în stăpânire. 
  

Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 5,2-3.5-6.7 (R.: 2b) 
  
  R.:  Ia aminte, Doamne,  
    la suspinul meu! 
  
2 Pleacă-ţi urechea la cuvintele mele, Doamne! 
 Ascultă-mi suspinele! 
3 Ia aminte la strigătele mele, 
 împăratul meu şi Dumnezeul meu! R. 
  
5 Căci tu nu eşti un Dumnezeu căruia să-i placă răul; 
 cel rău nu poate rămâne în preajma ta. 
6 Cei nesocotiţi nu pot să stea în faţa ta. R. 
  
7 Tu îi urăşti pe cei nelegiuiţi 
 şi-i nimiceşti pe cei mincinoşi. 
 Domnul urăşte pe oamenii care varsă sânge şi înşală. R. 
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 ALELUIA Ps 118,105 
  (Aleluia) Cuvântul tău, Doamne, este o făclie pentru paşii mei,  
     o lumină pe cărarea vieţii mele. (Aleluia) 
  
 EVANGHELIA  Eu însă vă spun:  
       nu întoarceţi răul celor care vă fac rău. 
  
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos  
 după sfântul Matei 5,38-42 
 
 
 
  În timpul acela,  
  Isus a spus ucenicilor săi:  
38 „Aţi auzit că s-a spus:  
 «Ochi pentru ochi, dinte pentru dinte».  
39 Eu însă vă spun:  
 nu întoarceţi răul celor care vă fac rău,  
 ci dacă unul te loveşte peste obrazul drept, întoarce-i-l şi pe celălalt;  
40 şi dacă cineva vrea să te dea în judecată ca să-ţi ia cămaşa, lasă-i şi  
 mantaua.  
41 Şi dacă cineva te obligă să faci cu el o mie de paşi, tu fă două mii.  
42 Celui care îţi cere, dă-i,  
 iar celui care vrea să se împrumute de la tine, nu-i întoarce spatele. 
  

Cuvântul Domnului 
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MARŢI 
  

ANUL I 
  
 LECTURA I   Cristos a devenit sărac de dragul vostru. 
  
 Citire din Scrisoarea a doua a sfântului apostol Paul  
 către Corinteni 8,1-9 
 
 
1  Fraţilor,  
  noi vrem să vă facem cunoscut  
 harul pe care Dumnezeu l-a dat Bisericilor din Macedonia.  
2 În multele necazuri prin care au fost puse la încercare,  
 bucuria lor a fost fără măsură,  
 şi sărăcia lor cumplită s-a transformat în mari comori de dărnicie.  
3 Ei au contribuit după puterile lor,  
 ba chiar peste puterile lor – eu dau mărturie pentru aceasta –  
4 şi ne-au cerut din proprie iniţiativă şi cu mare insistenţă  
 să le facem favoarea de a se uni cu noi,  
 pentru a veni în ajutorul credincioşilor din Ierusalim.  
5 Ba peste aşteptările noastre, ei s-au oferit pe ei înşişi,  
 mai întâi Domnului, apoi nouă, după voinţa lui Dumnezeu.  
6 De aceea l-am rugat cu insistenţă pe Tit  
 – deoarece el începuse această strângere de ajutoare –  
 să ducă la bun sfârşit, şi între voi, acest act de generozitate.  
7 Aşa cum vouă vi s-au dat cu generozitate toate darurile:  
 credinţa, cuvântul şi cunoaşterea lui Dumnezeu,  
 acest zel şi această dragoste pe care le aveţi de la noi,  
 tot aşa şi fapta voastră de dragoste să fie făcută cu generozitate.  
8 Prin aceasta nu vă dau o poruncă,  
 ci – vorbindu-vă de zelul altor biserici –  
 vă ofer posibilitatea ca voi să-mi dovediţi sinceritatea iubirii voastre.  
9 Voi cunoaşteţi generozitatea Domnului nostru Isus Cristos:  
 el, cel bogat, a devenit sărac de dragul vostru,  
 pentru ca voi să deveniţi bogaţi, prin sărăcia lui. 
  

Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 145,2.5-6.7.8-9 (R.: 2a) 
  
  R.:  Laudă, suflete al meu, pe Domnul! 
  
2 Laudă, suflete al meu, pe Domnul! 
 Voi lăuda pe Domnul în toată viaţa mea, 
 voi cânta Dumnezeului meu cât voi trăi. R. 
  
5 Fericit este acela care are ca sprijin pe Dumnezeul lui Iacob, 
 fericit este acela care îşi pune încrederea în Domnul Dumnezeul său. 
6 Domnul a făcut cerul şi pământul, marea şi toate câte se află în ele. 
 Domnul este totdeauna credincios cuvântului său. R. 
  
7 Domnul este în veci credincios cuvântului său, 
 el face dreptate celor asupriţi. 
 Domnul dă pâine celor flămânzi 
 şi eliberează pe cei închişi. R. 
  
8 Domnul luminează pe cei orbi, 
 Domnul ridică pe cei împovăraţi, 
 Domnul iubeşte pe cei neprihăniţi, 
9 Domnul are grijă de cel străin, 
 Domnul sprijină pe văduvă şi orfan, 
 dar nimiceşte calea celor răi. R. 
  
 



Marţi 
ANUL AL II-LEA 

  
 LECTURA I  Profetul Ilie îl ameninţă pe Ahab pentru păcatul 

săvârşit. 
  
 Citire din cartea întâi a Regilor 21,17-29 
 
 
17  După moartea lui Nabot,  
  Domnul i-a vorbit profetului Ilie din Tisbe:  
18 „Ridică-te, mergi la Ahab, care domneşte peste Israel în Samaria;  
 în acest moment se află în via lui Nabot,  
 unde s-a dus ca s-o ia în stăpânire.  
19 Spune-i:  
 „Aşa vorbeşte Domnul: ai ucis un om, ca să pui mâna pe averea lui!  
 De aceea aşa vorbeşte Domnul:  
 Chiar pe locul în care câinii au lins sângele lui Nabot,  
 câinii vor linge şi sângele tău!”.  
20 Ahab i-a spus lui Ilie: „Şi aici m-ai găsit, duşmanule!”.  
 Ilie i-a răspuns: „Da, te-am găsit!  
 Deoarece ai îndrăznit să faci ceea ce este rău în ochii Domnului,  
21 voi aduce nenorocire asupra ta, îi voi înlătura pe urmaşii tăi,  
 voi nimici pe toţi cei de parte bărbătească din casa ta,  
 fie robi, fie oameni liberi.  
22 Voi face casei tale ceea ce i-am făcut casei lui Ieroboam, fiul lui  
 Nebat, 
 şi casei lui Baasa, fiul lui Ahia, înaintaşii tăi,  
 căci tu mi-ai aprins mânia şi l-ai făcut pe Israel să păcătuiască”.  
23 Iar împotriva Isabelei, Domnul a spus:  
 „Câinii o vor mânca pe Isabela lângă zidurile Israelului.  
24 Dacă cineva din familia lui Ahab va muri în cetate, va fi mâncat de  
 câini, 
 iar dacă va muri pe câmp, va fi mâncat de păsările cerului”.  
  
25 De fapt, n-a mai fost nimeni  
 care să îndrăznească să facă ceea ce este rău în ochii Domnului,  
 cum a făcut Ahab la îndemnul soţiei sale, Isabela.  
26 El a săvârşit multe nelegiuiri închinându-se la idoli,  
 asemenea amoriţilor,  
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 pe care Domnul îi alungase din faţa fiilor lui Israel.  
27 Când Ahab a auzit aceste cuvinte rostite de Ilie,  
 şi-a sfâşiat hainele şi s-a îmbrăcat numai cu o haină de pocăinţă; 
 postea, dormea îmbrăcat în haina de pocăinţă şi umbla abătut.  
28 Atunci Domnul i-a vorbit lui Ilie:  
29 „Ai văzut cum s-a umilit Ahab în faţa mea?  
 Pentru că s-a umilit în faţa mea,  
 eu nu voi aduce nenorocirea în timpul vieţii sale,  
 ci abia sub domnia fiului său voi aduce nenorocirea peste casa lui!”. 
  

Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 50,3-4.5-6a.11 şi 16 (R.: cf. 3a) 
  
  R.:  Ai milă de noi, Doamne, 
    căci am păcătuit. 
  
3 Ai milă de mine, Dumnezeule, după marea ta bunătate 
 şi în îndurarea ta nemărginită şterge fărădelegea mea. 
4 Spală-mă de toată vinovăţia mea 
 şi curăţă-mă de păcatul meu. R. 
  
5 Căci recunosc fărădelegea mea, 
 păcatul meu stă pururi înaintea mea. 
6a Numai împotriva ta am păcătuit, 
 şi ceea ce este rău înaintea ta am făcut. R. 
  
11 Întoarce-ţi privirea de la păcatele mele, 
 şi şterge toate nelegiuirile mele. 
16 Eliberează-mă, Dumnezeule, Dumnezeule mântuitorul meu, 
 de vinovăţia vărsării de sânge, 
 şi limba mea va preamări îndurarea ta. R. 
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 ALELUIA In 13,34 
  (Aleluia) Poruncă nouă vă dau vouă, spune Domnul; 
     să vă iubiţi unul pe altul, cum v-am iubit şi eu pe voi.  
  (Aleluia) 
  
 EVANGHELIA  Iubiţi pe duşmanii voştri! 
  
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Matei 5,43-48 
 
 
 
  În timpul acela,  
  Isus a spus ucenicilor săi: 
43 „Aţi auzit că s-a spus:  
 «Să iubeşti pe aproapele tău şi să urăşti pe duşmanul tău».  
44 Eu însă vă spun: iubiţi pe duşmanii voştri,  
 rugaţi-vă pentru cei care vă prigonesc şi vă vorbesc de rău,  
45 ca să fiţi fiii Tatălui vostru din ceruri,  
 care face să răsară soarele său peste cei buni şi peste cei răi  
 şi să cadă ploaia peste cei drepţi şi peste cei nedrepţi.  
46 Căci dacă iubiţi pe cei care vă iubesc, ce răsplată veţi avea?  
 Oare nu fac aceasta şi vameşii?  
47 Şi dacă îi salutaţi numai pe fraţii voştri, ce faceţi mai mult?  
 Oare nu fac aceasta şi păgânii?  
48 Fiţi, aşadar, desăvârşiţi, precum Tatăl vostru ceresc desăvârşit este”. 
  

Cuvântul Domnului 
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MIERCURI 
  

ANUL I 
  
 LECTURA I   Dumnezeu îl iubeşte pe cel care dă cu bucurie. 
  
 Citire din Scrisoarea a doua a sfântului apostol Paul  
 către Corinteni 9,6-11 
 
 
6  Fraţilor,  
  amintiţi-vă de proverbul:  
 Cine seamănă puţin, puţin culege; cine seamănă mult, mult culege.  
7 Fiecare să dea, aşa cum a hotărât în inima lui,  
 fără părere de rău şi fără constrângere,  
 căci Dumnezeu îl iubeşte pe cel care dă cu bucurie.  
8 Dumnezeu este destul de puternic,  
 ca să poată revărsa cu îmbelşugare asupra voastră toate darurile,  
 ca să aveţi în toate şi întotdeauna tot ce vă trebuie,  
 ba chiar şi să vă prisosească, pentru ca să-i puteţi ajuta şi pe alţii.  
9 Căci spune Scriptura:  
 „A împărţit cu dărnicie, a dat la cei săraci;  
 dreptatea lui va rămâne în veci”.  
10 Dumnezeu, care dă sămânţă semănătorului şi pâine pentru hrană,  
 vă va înmulţi şi vă va da şi vouă sămânţa pentru semănat  
 şi va face să crească roadele dreptăţii voastre.  
11 El vă va face bogaţi în toate, ca să puteţi dărui cu generozitate,  
 iar această generozitate va deveni, prin mijlocirea noastră,  
 un act de mulţumire către Dumnezeu. 
  

Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 111,1-2.3-4.9 (R.: 1a) 
  
  R.:  Fericit este omul 
    care se teme de Domnul. 
  
1 Fericit este omul care se teme de Domnul, 
 care îşi află bucuria în poruncile sale! 
2 Seminţia lui va fi puternică în lume 
 şi neamul celor drepţi va fi binecuvântat. R. 
  
3 În casa lui va fi belşug şi bogăţie, 
 dreptatea lui rămâne pe vecie. 
4 El răsare ca o lumină în întuneric pentru cei drepţi, 
 el este blând, îndurător şi drept. R. 
  
9 El este darnic faţă de cei săraci, 
 dărnicia lui nu cunoaşte margini, 
 iar puterea lui se înalţă în slavă. R. 
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ANUL AL II-LEA 

  
 LECTURA I   Ilie s-a urcat la cer într-un car de foc. 
  
 Citire din cartea a doua a Regilor 2,1.6-14 
 
 
1  Iată cum l-a ridicat Domnul pe Ilie la cer într-un vârtej de vânt.  
  În acea zi Ilie şi Elizeu plecaseră de la Ghilgal.  
6 Ilie i-a spus lui Elizeu:  
 „Rămâi aici. Pe mine Domnul mă trimite la Iordan”.  
 Elizeu i-a răspuns:  
 „Jur pe Domnul care este viu şi pe viaţa ta, că nu te voi părăsi!”.  
7 Şi au plecat amândoi. 
 Cincizeci dintre ucenicii profeţilor, care i-au urmat,  
 s-au oprit la distanţă, în timp ce ei doi s-au oprit pe malul Iordanului.  
8 Ilie şi-a luat mantia, strângând-o vălătuc,  
 a lovit cu ea apele, care s-au despărţit în două, într-o parte şi alta. 
 Amândoi au trecut ca pe uscat. 
9 În timp ce treceau, Ilie i-a spus lui Elizeu:  
 „Cere ce vrei să fac pentru tine, înainte de a fi răpit de la tine!”. 
 Elizeu i-a răspuns:  
 „Vreau ca duhul pe care l-ai primit tu  
 să fie în mine de două ori mai puternic!”. 
10 Ilie i-a răspuns:  
 „Ai cerut un lucru greu de îndeplinit!  
 Cu toate acestea, dacă mă vei vedea  
 atunci când voi fi răpit departe de tine ţi se va acorda,  
 în caz contrar nu ţi se va acorda!”. 
11 Pe când mergeau împreună şi vorbeau,  
 a apărut un car de foc cu cai de foc,  
 i-a despărţit pe unul de celălalt  
 şi Ilie s-a urcat spre cer într-un vârtej de vânt. 
12 Elizeu l-a văzut şi a început să strige:  
 „Părintele meu, părintele meu! Carul lui Israel şi vizitiul lui!”.  
 Şi nu l-a mai văzut. 
 Atunci a luat propriile haine şi le-a rupt în două.  
13 A luat mantia pe care Ilie o lăsase să-i cadă,  
 s-a întors şi s-a oprit pe malul Iordanului.  
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14 Cu mantia lui Ilie a lovit apele, dar ele nu s-au dat la o parte.  
 Atunci Elizeu a spus:  
 „Unde este, aşadar, Domnul Dumnezeul lui Ilie?”.  
 A lovit încă o dată, apele s-au despărţit în două  
 şi Elizeu a trecut dincolo. 
  

Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 30,20.21.24 (R.: 25) 
  
  R.:  Domnul îi ocroteşte  
    pe cei care se încred într-însul. 
  
20 Cât de mari sunt binefacerile tale, Doamne, 
 pe care le pregăteşti pentru cei care se tem de tine 
 şi cu care îi copleşeşti pe cei care se încred în tine 
 înaintea ochilor tuturor. R. 
  
21 Tu îi ascunzi într-un adăpost, aproape de faţa ta, 
 departe de intrigile oamenilor, 
 îi ocroteşti în cortul tău, 
 departe de limbile care îi clevetesc. R. 
  
24 Iubiţi, aşadar, pe Domnul, voi sfinţii lui! 
 Domnul păzeşte pe cei credincioşi 
 şi pedepseşte cu vârf şi îndesat pe cei mândri. R. 
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 ALELUIA In 14,23 
  (Aleluia) Dacă mă iubeşte cineva, va păzi cuvântul meu, spune 

Domnul; 
     Tatăl meu îl va iubi şi vom veni la el. (Aleluia)  
  
 EVANGHELIA  Tatăl tău, care vede ce faci tu în ascuns, îţi va 

răsplăti. 
  
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Matei 6,1-6.16-18 
 
 
 
  În timpul acela,  
  Isus a spus ucenicilor săi: 
1 „Luaţi aminte să nu săvârşiţi faptele voastre bune înaintea  
 oamenilor,  
 ca să fiţi văzuţi de ei;  
 altfel, nu veţi avea răsplată de la Tatăl vostru care este în ceruri.  
2 Deci când dai pomană, nu trâmbiţa înaintea ta,  
 cum fac făţarnicii în sinagogi şi pe uliţe,  
 ca să fie slăviţi de oameni;  
 vă spun adevărul: aceştia şi-au primit răsplata.  
3 Tu însă când dai pomană,  
 să nu ştie stânga ce face dreapta,  
4 pentru ca pomana ta să fie dată în ascuns,  
 şi Tatăl tău, care vede în ascuns, îţi va răsplăti ţie.  
5 Când vă rugaţi, nu fiţi ca făţarnicii,  
 cărora le place să se roage prin sinagogi şi la colţurile uliţelor,  
 stând în picioare, ca să fie văzuţi de oameni;  
 adevăr vă spun: şi-au primit răsplata.  
6 Tu însă când te rogi, intră în camera ta  
 şi, închizând uşa, roagă-te Tatălui tău care este în ascuns,  
 şi Tatăl tău, care vede în ascuns, îţi va răsplăti ţie.  
16 Când postiţi să nu vă arătaţi trişti, ca făţarnicii,  
 căci ei îşi schimonosesc feţele, ca să arate oamenilor că postesc.  
 Vă spun adevărul: şi-au luat răsplata.  
17 Tu însă când posteşti, unge-ţi capul şi spală-ţi faţa,  
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18 ca să nu te arăţi oamenilor că posteşti,  
 ci Tatălui tău care este în ascuns  
 şi Tatăl tău, care vede în ascuns, îţi va răsplăti. 
  

Cuvântul Domnului 
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JOI 
  

ANUL I 
  
 LECTURA I   V-am predicat evanghelia lui Dumnezeu în mod 

gratuit. 
  
 Citire din Scrisoarea a doua a sfântului apostol Paul  
 către Corinteni 11,1-11 
 
 
1  Fraţilor,  
  aţi putea voi suporta să fiu un pic nebun în cuvintele mele?  
 Da, veţi suporta  
2 din cauza iubirii mele geloase,  
 care este chiar iubirea lui Dumnezeu faţă de voi.  
 Eu v-am logodit cu un singur mire;  
 voi sunteţi mireasa feciorelnică şi sfântă,  
 pe care eu am condus-o la Cristos!  
3 Dar nu faceţi ca Eva, care s-a lăsat sedusă de viclenia şarpelui.  
 Mă tem ca nu cumva, în acelaşi fel, conştiinţa voastră să se strice, 
 pierzând acea simplicitate pe care trebuie să o aveţi faţă de Cristos. 
 Dacă cel dintâi venit  
 vă predică pe un alt Isus decât acela pe care l-am predicat noi,  
4 dacă vă face să primiţi un alt duh decât acela pe care l-aţi primit,  
 sau o altă evanghelie decât aceea pe care aţi acceptat-o,  
 voi îi permiteţi foarte uşor.  
5 Eu socot că nu sunt cu nimic mai prejos de aceşti „supraapostoli”.  
6 Chiar dacă în vorbire sunt mai puţin iscusit,  
 nu sunt tot aşa în privinţa cunoaşterii lui Dumnezeu;  
 v-am arătat-o cu diferite ocazii în faţa lumii întregi.  
  
7 Oare trebuie să-mi reproşez faptul că m-am înjosit  
 pentru a vă înălţa pe voi?  
8 Că v-am predicat evanghelia lui Dumnezeu în mod gratuit?  
 Eu am sărăcit alte Biserici, primind de la ele banii necesari,  
 ca să vă pot sluji vouă.  
9 Când eram la voi şi mă aflam în strâmtorare,  
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 n-am fost o povară nimănui,  
 căci mi-au adus cele de trebuinţă fraţii care au venit din Macedonia. 
 Eu m-am ferit cu grijă să vă fiu o povară şi mă voi feri întotdeauna.  
10 Jur pe adevărul lui Cristos, care este în mine,  
 că nimeni nu-mi va răpi dreptul la această mândrie prin toată  
 Grecia.  
11 Pentru ce am spus aceasta? Oare pentru că nu vă iubesc?  
 Dimpotrivă, Dumnezeu o ştie! 
  

Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 110,1-2.3-4.7-8 (R.: 3a) 
  
  R.:  Toate lucrările Domnului  
    sunt pline de măreţie. 
   sau 
    Aleluia. 
  
1 Voi lăuda pe Domnul din toată inima, 
 în mijlocul comunităţii, în adunarea celor drepţi. 
2 Mari sunt lucrările Domnului, 
 vrednice de luat în seamă de către toţi cei care le iubesc. R. 
  
3 Lucrările lui sunt frumoase, pline de măreţie, 
 dreptatea lui dăinuie întotdeauna! 
4 El a lăsat o amintire a minunilor sale: 
 Domnul este bunătate şi milă! R. 
  
7 Lucrările mâinilor lui sunt durabile şi drepte, 
 toate orânduirile lui sunt neschimbătoare, 
8 sunt date pentru vecie, 
 întocmite după adevăr şi dreptate. R. 
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ANUL AL II-LEA 

  
 LECTURA I   Când Ilie a dispărut în vârtej,  
       Elizeu a fost umplut de duhul lui Ilie. 
  
 Citire din cartea lui Ben Sirah 48,1-14 
 
 
1  Profetul Ilie s-a ridicat ca un foc,  
  cuvântul său a ars ca o torţă.  
2 El a adus foametea peste poporul lui Israel  
 şi, în zelul lui, a făcut să piară un mare număr dintre ei.  
3 La porunca Domnului a închis cerul  
 şi de trei ori a făcut să coboare foc din cer.  
4 Cât de temut erai tu, Ilie, în minunile tale!  
 Cine s-ar putea mândri că este egal cu tine!  
5 Tu ai readus pe un mort la viaţă,  
 l-ai scos din locuinţa morţilor, la porunca Celui Preaînalt!  
6 Tu ai trimis regi la pierzare  
 şi oameni plini de glorie i-ai aruncat din culcuşul lor!  
7 Pe muntele Sinai ai auzit reproşuri  
 şi sentinţe de pedeapsă pe muntele Horeb!  
8 Ai consacrat regi, pentru a aduce răzbunare  
 şi profeţi pentru a-ţi lua locul!  
9 Tu ai fost răpit într-un vârtej de foc, în carul tras de cai de foc!  
10 Tu ai fost menit pentru sfârşitul timpurilor,  
 după cum este scris, ca să potoleşti mânia Domnului,  
 înainte de a se dezlănţui,  
 ca să întorci inima tatălui către fiu  
 şi să restabileşti triburile lui Iacob!  
  
11 Fericiţi sunt cei care te vor vedea,  
 fericiţi sunt cei care au adormit în iubirea Domnului.  
 Căci şi noi vom poseda viaţa cea adevărată.  
12 Când Ilie a dispărut în vârtej, Elizeu a fost umplut de duhul lui Ilie,  
 şi toată viaţa n-a tremurat niciodată în faţa celor puternici  
 şi nimeni nu l-a învins prin forţă;  
13 nu l-a întrecut nimeni în cuvânt  
 şi până şi în mormânt, trupul său a manifestat puterea lui de profet.  
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14 În timpul vieţii sale el a făcut minuni  
 şi chiar după moarte a săvârşit fapte minunate. 
  

Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 96,1-2.3-4.5-6.7 (R.: 12a) 
  
  R.:  Domnul este bucuria  
    celor care îl iubesc. 
  
1 Domnul stăpâneşte: să se bucure pământul, 
 să tresalte de veselie insulele nenumărate! 
2 Norii şi negura îl înconjoară. 
 Dreptatea şi judecata stau alături de tronul său. R. 
  
3 Focul merge înaintea lui 
 şi mistuie pe potrivnicii lui împrejur. 
4 Fulgerele sale luminează lumea: 
 pământul le vede şi se cutremură. R. 
  
5 Munţii se topesc ca ceara înaintea Domnului, 
 înaintea Stăpânului întregului pământ. 
6 Cerurile vestesc dreptatea lui  
 şi toate popoarele îi văd mărirea. R. 
  
7 Să fie daţi de ruşine 
 cei care slujesc la chipuri cioplite, 
 cei care se fălesc cu idolii. 
 Să cadă în genunchi în faţa lui toţi zeii. R. 
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 ALELUIA cf. Rom 8,15 
  (Aleluia) L-am primit pe Duhul Sfânt, prin care am devenit copii 

adoptivi  
     şi prin care îl numim pe Dumnezeu „Tatăl nostru”.  
  (Aleluia) 
  
 EVANGHELIA  Voi aşa să vă rugaţi. 
  
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos  
 după sfântul Matei 6,7-15 
 
 
 
  În timpul acela, 
  Isus a spus ucenicilor săi:  
7 „Când vă rugaţi, nu spuneţi vorbe multe ca păgânii.  
 Ei îşi închipuie că datorită vorbăriei lor vor fi ascultaţi.  
8 Aşadar, nu faceţi ca ei,  
 căci ştie Tatăl vostru de ce aveţi nevoie, mai înainte de a-i cere.  
9 Voi deci aşa să vă rugaţi:  
 Tatăl nostru, care eşti în ceruri, sfinţească-se numele tău;  
10 vie împărăţia ta;  
 facă-se voia ta, precum în cer aşa şi pe pământ.  
11 Pâinea noastră cea de toate zilele dă-ne-o nouă astăzi  
12 şi ne iartă nouă greşelile noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor  
 noştri.  
13 Şi nu ne duce pe noi în ispită,  
 ci ne mântuieşte de Cel Rău.  
14 Căci dacă iertaţi oamenilor greşelile lor,  
 şi pe voi vă va ierta Tatăl vostru din ceruri.  
15 Dar dacă voi nu iertaţi oamenilor,  
 nici Tatăl vostru nu vă va ierta greşelile voastre”. 
  

Cuvântul Domnului 
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VINERI 
  

ANUL I 
  
 LECTURA I   Suferinţele lui Paul şi grija sa pentru toate Bisericile. 
  
 Citire din Scrisoarea a doua a sfântului apostol Paul  
 către Corinteni 11,18.21b-30 
 
 
18  Fraţilor,  
  deoarece atâţia se laudă cu meritele lor omeneşti,  
 mă voi lăuda şi eu.  
21b Mărturisesc cu ruşine că m-am dovedit atât de slab în această  
 privinţă.  
 Dar dacă apostolii cei falşi îndrăznesc să se laude  
 – vorbesc ca un om fără minte – voi îndrăzni şi eu.  
22 Sunt ei evrei? Sunt şi eu.  
 Sunt ei israeliţi? Sunt şi eu.  
 Sunt urmaşi ai lui Abraham? Sunt şi eu.  
23 Sunt slujitori ai lui Cristos?  
 Eu sunt mai mult decât ei, chiar dacă spunând aceasta  
 dau impresia că sunt un nebun.  
 Eu am cunoscut oboseala mai mult decât ei,  
 am fost de mai multe ori în închisoare,  
 am îndurat bătăi de mai multe ori.  
 Foarte adesea am fost în primejdii de moarte,  
24 de cinci ori am primit de la iudei câte treizeci şi nouă de lovituri de  
 bici,  
25 de trei ori am fost bătut cu vergi,  
 o dată am fost bătut cu pietre;  
 de trei ori am suferit naufragiul,  
 o zi şi o noapte am rămas în largul mării.  
26 Am străbătut adesea drumuri lungi pe jos,  
 am întâmpinat primejdii pe râuri,  
 primejdii din partea tâlharilor, primejdii din partea iudeilor,  
 primejdii din partea păgânilor,  
 primejdii în cetăţi, primejdii în pustiu,  
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 primejdii pe mare, primejdii din partea fraţilor falşi.  
27 Am suportat oboseală şi chin,  
 am avut parte de nopţi fără somn, am îndurat foame şi sete,  
 zile întregi fără mâncare, frig şi lipsă de îmbrăcăminte.  
28 Pe deasupra celor care vin din afară,  
 mă apasă munca mea de fiecare zi şi grija pentru toate bisericile.  
29 Căci cine suferă fără să sufăr şi eu împreună cu el?  
 Cine cade într-un păcat fără ca eu să fiu consumat de grijă?  
30 Dacă sunt obligat să mă laud,  
 mă voi lăuda cu aceste dovezi ale slăbiciunii mele. 
  

Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 33,2-3.4-5.6-7 (R.: 18b) 
  
  R.:  Domnul ne stă alături  
    în ceasul încercării. 
  
2 Voi lăuda pe Domnul întotdeauna, 
 lauda lui va fi fără încetare pe buzele mele. 
3 Să se laude sufletul meu în Domnul! 
 Să audă cei blânzi şi să se bucure. R. 
  
4 Slăviţi pe Domnul împreună cu mine, 
 să înălţăm numele lui împreună! 
5 Când îl caut pe Domnul, el îmi răspunde 
 şi mă eliberează de tot ce mă înspăimântă. R. 
  
6 Priviţi la Domnul şi veţi fi luminaţi 
 şi feţele voastre nu vor avea de ce să se ruşineze. 
7 Cel sărac a strigat şi Domnul l-a ascultat 
 şi l-a mântuit de toate necazurile sale. R. 
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ANUL AL II-LEA 

  
 LECTURA I   L-au uns rege pe Ioas şi au strigat: „Trăiască 

regele!”. 
  
 Citire din cartea a doua a Regilor 11,1-4.9-20 
 
 
 
1  În zilele acelea, 
  când Atalia, mama regelui Ahazia, a aflat că fiul ei a murit,  
 ea s-a hotărât să-i extermine pe toţi urmaşii regelui.  
2 Însă Ioşeba, fiica regelui Ioram, sora lui Ahazia,  
 l-a sustras pe Ioas, unul dintre fiii regelui Ahazia,  
 care urmau să fie măcelăriţi,  
 şi, împreună cu doica, l-a ascuns într-o încăpere a templului,  
 pentru a nu cădea sub privirile Ataliei.  
 Astfel a scăpat el de la moarte.  
3 Împreună cu Ioşeba a rămas ascuns în templu timp de şase ani,  
 cât a domnit Atalia în ţară. 
4 În anul al şaptelea, marele preot Ioiada i-a convocat la sine în templu 
 pe comandanţii mercenarilor şi ai gărzilor.  
 A încheiat o alianţă cu ei,  
 i-a pus să facă un jurământ în templu şi le-a arătat pe fiul regelui.  
9 Comandanţii au executat toate ordinele marelui preot.  
 Fiecare şi-a luat pe oamenii săi,  
 atât pe cei care intrau în gardă în ziua de sâmbătă,  
 cât şi pe cei care ieşeau, şi s-au adunat la marele preot.  
10 Acesta le-a dat lăncile şi scuturile regelui David,  
 care erau păstrate în templu. 
11 Gărzile, cu arme în mână, s-au postat în faţa altarului,  
 în partea de sud şi în partea de nord a templului,  
 ca să-l înconjoare pe fiul regelui.  
12 Atunci Ioiada l-a scos pe fiul regelui,  
 i-a pus coroana pe cap şi i-a dat însemnele regale;  
 l-au uns rege şi toţi l-au aclamat bătând din palme şi strigând: 
 „Trăiască regele!”.  
13 Atalia a auzit aceste strigăte ale poporului, a alergat în templu  
14 şi iată ce a văzut: Regele stătea în picioare în faţa coloanei,  
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 conform ritualului.  
 Comandanţii şi trompetiştii se aflau lângă el  
 şi tot poporul ţării striga de bucurie în timp ce sunau trompetele. 
 Atunci ea şi-a sfâşiat veşmintele şi a strigat: „Trădare! Trădare!”. 
15 Preotul Ioiada a dat comandanţilor acest ordin:  
 „Scoateţi-o din templu!  
 Dacă vrea cineva s-o urmeze, doborâţi-l cu sabia!”.  
 Preotul Ioiada stabilise ca ea să nu fie omorâtă în templu.  
16 Au pus deci mâna pe ea şi au condus-o la palat  
 prin intrarea numită „Poarta cailor”.  
 Acolo au ucis-o. 
17 Ioiada a încheiat o alianţă între Domnul, rege şi popor,  
 care în acest fel s-a obligat să fie poporul Domnului.  
 A încheiat şi o alianţă între rege şi popor. 
18 Atunci tot poporul a intrat în templul zeului Baal şi l-au dărâmat.  
 Au sfărâmat altarele şi statuile sale,  
 iar pe Matan, preotul zeului Baal, l-au ucis în faţa altarelor.  
 Preotul Ioiada a pus apoi gărzi în faţa templului.  
19 L-au condus pe Ioas din templu în palat  
 şi el a luat în stăpânire tronul regesc. 
20 Tot poporul s-a bucurat şi cetatea şi-a recăpătat liniştea.  
 Pe Atalia însă o uciseseră cu sabia în palatul regesc. 
  

Cuvântul Domnului 



Vineri 
 
 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 131,11.12.13-14.17-18 (R.: cf. 13) 
  
  R.:  Dumnezeu şi-a ales locuinţa  
    în mijlocul poporului său. 
  
11 Domnul s-a jurat lui David 
 şi nu-şi va retrage jurământul. 
 El i-a spus: „Voi pune pe tronul tău un urmaş al tău. R.  
  
12 Dacă fiii tăi vor păzi legământul meu 
 şi Legea pe care le-am dat-o, 
 atunci fiii lor vor sta din neam în neam pe tronul tău”. R. 
  
13 Domnul a ales Sionul, 
 pentru că a voit să fie locuinţa lui: 
14 „Acesta este locul meu de odihnă pentru totdeauna, 
 aici am hotărât să locuiesc”. R. 
  
17 Acolo voi înălţa puterea lui David, 
 voi pregăti o lumină pentru unsul meu. 
18 Voi da de ruşine pe duşmanii lui 
 şi pe fruntea lui va străluci o coroană”. R. 
  



Vineri 
 
 ALELUIA Mt 5,3 
  (Aleluia) Fericiţi cei săraci cu duhul,  
     căci a lor este împărăţia cerurilor. (Aleluia) 
  
 EVANGHELIA  Unde este comoara ta, acolo este şi inima ta. 
  
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos  
 după sfântul Matei 6,19-23 
 
 
 
  În timpul acela, 
  Isus a spus ucenicilor săi:  
19 „Nu vă adunaţi comori pe pământ,  
 unde moliile le distrug şi unde hoţii sparg şi fură,  
20 ci adunaţi-vă comori în cer,  
 unde moliile şi rugina nu le distrug şi unde hoţii nu sparg şi nu fură.  
21 Căci acolo unde este comoara ta, acolo este şi inima ta.  
22 Lumina trupului este ochiul;  
 deci dacă ochiul tău este cu adevărat limpede,  
 tot trupul tău va fi cuprins de lumină;  
23 dar dacă ochiul tău este bolnav,  
 tot trupul tău va fi cuprins de întuneric.  
 Deci dacă lumina din tine este întuneric,  
 cât de mare va fi atunci întunericul însuşi!”. 
  

Cuvântul Domnului 
 



Sâmbătă 

SÂMBĂTĂ 
  

ANUL I 
  
 LECTURA I   Prefer să mă laud cu slăbiciunile mele. 
  
 Citire din Scrisoarea a doua a sfântului apostol Paul 
 către Corinteni 12,1-10 
 
 
1  Fraţilor,  
  dacă sunt nevoit să mă laud, deşi nu foloseşte la nimic,  
 voi trece la viziunile şi revelaţiile pe care mi le-a făcut Domnul.  
2 Eu cunosc pe un om al lui Cristos,  
 care acum paisprezece ani a fost ridicat până la al treilea cer  
3 – nu ştiu dacă a fost şi cu trupul sau în afara trupului,  
 numai Dumnezeu o ştie –  
4 că atunci când a fost dus în paradis a auzit cuvinte care nu se pot  
 reda 
 şi pe care omului nici nu-i este îngăduit să le rostească.  
5 Cu acest om eu m-aş putea mândri;  
 însă cât mă priveşte,  
 nu vreau să mă laud decât doar cu slăbiciunile mele.  
6 Şi totuşi dacă aş vrea să mă laud, aceasta nu ar fi o nebunie,  
 căci n-aş spune decât adevărul, dar nu vreau s-o fac,  
 ca să nu-şi facă cineva despre mine o idee mai înaltă,  
 decât dacă m-ar vedea sau m-ar auzi.  
7 Ca nu cumva să mă mândresc  
 din cauza marilor descoperiri care mi s-au făcut,  
 am în trupul meu un ghimpe, un trimis al Satanei,  
 pus să mă pălmuiască  
 şi astfel să mă împiedice să mă mândresc.  
8 De trei ori l-am rugat pe Domnul să-l îndepărteze de la mine;  
9 însă el mi-a spus: „Harul meu îţi este de ajuns;  
 căci puterea mea se vădeşte din plin în slăbiciune”.  
 Iată pentru ce prefer să mă laud cu slăbiciunile mele:  
 pentru ca să locuiască în mine puterea lui Cristos.  
10 De aceea, de dragul lui Cristos, accept cu bucurie  



Sâmbătă 
 slăbiciunile, insultele, necazurile, persecuţiile şi stările de nelinişte,  
 căci tocmai când mă simt slab, atunci sunt tare. 
  

Cuvântul Domnului 



Sâmbătă 
 
 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 33,8-9.10-11.12-13 (R.: 9a) 
  
  R.:  Gustaţi şi vedeţi  
    cât de bun este Domnul. 
  
8 Îngerul Domnului veghează lângă cei ce se tem de el, 
 şi-i scapă din primejdie. 
9 Gustaţi şi vedeţi cât de bun este Domnul, 
 ferice de omul care se încrede în Domnul. R. 
  
10 Temeţi-vă de Domnul, voi sfinţii lui, 
 căci de nimic nu duc lipsă cei care se tem de el. 
11 Bogaţii au sărăcit şi îndură foame, 
 dar cei care îl caută pe Domnul nu duc lipsă de nimic. R. 
  
12 Veniţi, fiilor, şi ascultaţi-mă, 
 căci vă voi învăţa frica de Domnul. 
13 Unde este omul care doreşte viaţa 
 şi vrea să aibă parte de zile fericite? R. 
  
 



Sâmbătă 
ANUL AL II-LEA 

  
 LECTURA I   L-au ucis pe Zaharia între templu şi altar. 
  
 Citire din cartea a doua a Cronicilor 24,17-25 
 
 
17  După moartea marelui preot Ioiada,  
  căpeteniile lui Iuda au venit  
 şi s-au prosternat în faţa regelui Ioas şi regele i-a ascultat.  
18 Locuitorii Iudeii au părăsit templul Domnului, Dumnezeul părinţilor  
 lor,  
 pentru ca să se închine arborilor sacri şi idolilor.  
 Din cauza acestei vinovăţii  
 mânia lui Dumnezeu s-a aprins împotriva Iudeii şi a Ierusalimului.  
19 Pentru a-i întoarce la el, Dumnezeu le-a trimis profeţi.  
 Aceştia au vorbit în numele Domnului, dar nimeni nu i-a ascultat.  
20 Duhul Domnului s-a coborât peste Zaharia, fiul preotului Ioiada. 
 Acesta s-a prezentat în faţa poporului şi i-a zis:  
 „Aşa spune Domnul: Pentru ce călcaţi poruncile Domnului?  
 Aceasta este spre nenorocirea voastră.  
 Pentru că l-aţi părăsit pe Domnul, şi Domnul vă va părăsi pe voi”.  
21 Dar ei s-au răsculat împotriva lui  
 şi, din porunca regelui, l-au ucis în curtea templului.  
22 Regele Ioas, omorându-l pe Zaharia, fiul lui Ioiada,  
 uita de binele pe care i-l făcuse acesta din urmă.  
 Murind, Zaharia a strigat: „Domnul să vadă şi să facă dreptate!”.  
23 La sfârşitul anului, armata siriană a pornit împotriva regelui Ioas  
 şi a pătruns în Iuda şi Ierusalim.  
 Soldaţii au masacrat pe toate căpeteniile poporului  
 şi tot ce au prădat au trimis regelui din Damasc.  
  
24 Cu toate că armata siriană era mică,  
 totuşi Domnul a dat în mâinile lor o armată cu mult mai mare,  
 pentru că iudeii îl părăsiseră pe Domnul Dumnezeul părinţilor lor. 
 Astfel Ioas şi-a primit pedeapsa pe care o merita.  
25 După ce sirienii au plecat, lăsându-l în mari suferinţe,  
 slujitorii lui au organizat un complot împotriva lui,  
 pentru că vărsase sângele fiului marelui preot Ioiada,  



Sâmbătă 
 şi l-au ucis în palatul său.  
 El a fost înmormântat în cetatea lui David,  
 dar nu în mormintele regilor. 
  

Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 88,4-5.29-30.31-33.34-35 (R.: cf. 29a) 
  
  R.:  Bunătatea Domnului este veşnică. 
  
4 Am făcut legământ cu alesul meu, 
 iată ce i-am promis cu jurământ slujitorului meu, David: 
5 „Îţi voi întări seminţia pe veci, 
 din neam în neam îţi voi păstra scaunul de domnie. R. 
  
29 Lui îi dau pe veci iubirea mea 
 şi legământul meu va dăinui veşnic împreună cu el. 
30 Îi voi statornici seminţia pe veci 
 şi tronul lui va dura cât zilele cerului. R. 
  
31 Dacă fiii lui vor părăsi Legea mea 
 şi nu vor umbla după poruncile mele, 
32 dacă vor călca orânduirile mele 
 şi nu vor păzi poruncile mele, 
33 atunci îi voi pedepsi cu varga pentru necredinţa lor 
 şi-i voi lovi pentru nelegiuirile lor. R. 
  
34 Dar nu-mi voi retrage iubirea 
 şi fidelitatea mea nu va înceta. 
35 Nu-mi voi călca legământul 
 care a ieşit de pe buzele mele”. R. 
  



Sâmbătă 
 
 ALELUIA 2 Cor 8,9 
  (Aleluia) Isus Cristos, deşi era bogat, s-a făcut sărac,  
     pentru ca prin sărăcia lui noi să ne îmbogăţim. (Aleluia) 
  
 EVANGHELIA  Nu vă faceţi atâta grijă pentru ziua de mâine. 
  
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos  
 după sfântul Matei 6,24-34 
 
 
 
  În timpul acela, 
  Isus a spus ucenicilor săi:  
24 „Nimeni nu poate sluji la doi stăpâni:  
 sau îl va urî pe unul şi îl va iubi pe celălalt,  
 sau se va ataşa de unul şi-l va dispreţui pe celălalt.  
 Nu puteţi sluji în acelaşi timp şi lui Dumnezeu şi mamonei.  
25 De aceea vă spun:  
 nu fiţi atât de îngrijoraţi pentru viaţa voastră  
 că nu veţi avea ce mânca sau ce bea,  
 nici pentru trupul vostru că nu veţi avea cu ce vă îmbrăca;  
 oare nu valorează viaţa mai mult decât hrana  
 şi trupul mai mult decât îmbrăcămintea?  
26 Priviţi la păsările cerului:  
 ele nu seamănă, nici nu seceră, nici nu adună în hambare;  
 Tatăl vostru ceresc le hrăneşte.  
 Nu sunteţi voi cu mult mai de preţ decât ele?  
27 Care dintre voi, cu toată îngrijorarea lui,  
 îşi poate prelungi viaţa măcar cu un ceas?  
28 Iar pentru îmbrăcăminte, de ce vă faceţi atâtea griji? 
 Observaţi cum cresc crinii câmpului: nu muncesc şi nu ţes;  
29 totuşi vă spun că nici Solomon, în toată strălucirea lui,  
 nu era îmbrăcat ca unul dintre ei.  
30 Dacă Dumnezeu îmbracă atât de frumos iarba câmpului,  
 care astăzi este, iar mâine va fi aruncată în foc,  
 nu va face oare cu mult mai mult pentru voi?  
 Oameni cu puţină credinţă!  
31 Nu vă faceţi atâta grijă spunând:  



Sâmbătă 
 «Ce vom mânca?» sau «Ce vom bea?» sau «Cu ce ne vom îmbrăca?»  
32 Toate acestea le caută păgânii;  
 Tatăl vostru ceresc ştie că aveţi nevoie de ele.  
33 Căutaţi mai întâi împărăţia lui Dumnezeu şi dreptatea lui,  
 iar celelalte vi se vor da pe deasupra.  
34 Nu vă faceţi atâta grijă pentru ziua de mâine;  
 ziua de mâine îşi va purta singură de grijă.  
 Fiecărei zile îi ajunge necazul ei”. 
  

Cuvântul Domnului 
 



Duminică - Anul A 

SĂPTĂMÂNA A XII-A 
  

DUMINICĂ 
  

ANUL A 
  
 LECTURA I   Domnul eliberează sufletul celui sărman  
       din mâna celor răi. 
  
 Citire din cartea profetului Ieremia 20,10-13 
 
 
10  Eu, Ieremia, am auzit ameninţările poporului:  
  „Învinuiţi-l, strigă ei;  
 haideţi să-l învinuim pe acest om care vede teroare pretutindeni!”. 
 Chiar prietenii mei pândesc să vadă dacă mă clatin şi zic:  
 „Poate că se va lăsa prins,  
 vom pune mâna pe el, şi ne vom răzbuna pe el”.  
11 Dar Domnul este cu mine, ca un luptător puternic;  
 de aceea prigonitorii mei se vor poticni şi nu vor birui.  
 Înfrângerea lor îi va acoperi de ruşine;  
 o veşnică ruşine care nu se va uita!  
12 Şi acum, Doamne, Dumnezeul oştirilor,  
 care judeci cu dreptate, care pătrunzi rărunchii şi inimile,  
 fă-mă să văd răzbunarea ta împotriva lor!  
 Căci ţie ţi-am încredinţat cauza mea.  
13 Cântaţi Domnului, lăudaţi-l pe Domnul!  
 Căci el eliberează sufletul slujitorului său sărman  
 din mâna celor răi. 
  

Cuvântul Domnului 



Duminică - Anul A 
 
 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 68,8-10.14 şi 17.33-35 (R.: 14c) 
  
  R.:  În marea ta bunătate,  
    ajută-mă, Doamne! 
  
8 Pentru tine sufăr batjocură 
 şi ocara îmi acoperă faţa. 
9 Am ajuns un străin pentru fraţii mei, 
 un necunoscut pentru fiii mamei mele; 
10 căci râvna pentru casa ta m-a mistuit, 
 ocările celor care te insultă au căzut asupra mea. R. 
  
14 Către tine îmi înalţ rugăciunea, Doamne, 
 căci acum e timpul să-ţi arăţi bunăvoinţa. 
 În marea ta bunătate, răspunde-mi, Dumnezeule, 
 tu care mă poţi mântui cu adevărat. 
17 Ascultă-mă, Doamne; iubirea ta este plină de bunătate; 
 în îndurarea ta cea mare întoarce-ţi privirea spre mine. R. 
  
33 Să vadă cei săraci şi să se bucure! 
 Căutaţi-l pe Dumnezeu şi inimile voastre se vor bucura de viaţă. 
34 Căci Domnul îi ascultă pe cei săraci 
 şi nu uită de cei care sunt în închisoare. 
35 Să-l laude cerurile şi pământul, 
 mările şi tot ce mişună în ele. R. 
  



Duminică - Anul A 
 
 LECTURA A II-A  Harul adus de Cristos  
       nu este la fel cu greşeala lui Adam. 
  
 Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Romani  5,12-15 
 
 
12  Fraţilor, 
  printr-un singur om,  
 păcatul a intrat în lume, iar prin păcat a intrat moartea;  
 astfel, moartea a trecut la toţi oamenii,  
 căci toţi oamenii au păcătuit în cel dintâi om.  
13 De aceea păcatul era în lume şi înainte de Legea lui Moise,  
 cu toate că păcatul nu poate fi socotit ca atare  
 câtă vreme nu este o lege.  
14 Totuşi de la Adam până la Moise  
 moartea a domnit şi peste cei ce nu păcătuiseră printr-o neascultare,  
 aşa cum făcuse Adam,  
 care este icoana celui care avea să vină (adică a lui Cristos).  
15 Dar harul nu este la fel cu greşeala.  
 Căci dacă prin greşeala unuia toţi au fost loviţi cu moartea,  
 cu mult mai mult harul lui Dumnezeu  
 şi darul lui au prisosit asupra celor mulţi,  
 prin harul unui singur om, Isus Cristos.  
  

Cuvântul Domnului 
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 ALELUIA In 15,26b.27a 
  (Aleluia) Duhul adevărului va da mărturie despre mine, spune 

Domnul;  
     de asemenea veţi da şi voi mărturie despre mine. (Aleluia) 
  
 EVANGHELIA  Să nu vă temeţi de cei care ucid trupul. 
  
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos  
 după sfântul Matei 10,26-33 
 
 
 
  În timpul acela, 
  Isus a spus ucenicilor săi: 
26 „Nu vă temeţi de oameni,  
 căci nimic nu este acoperit care să nu fie scos la iveală  
 şi nimic ascuns care să nu fie făcut cunoscut.  
27 Ceea ce vă spun la întuneric, vestiţi la lumină  
 şi ceea ce vă spun la ureche, predicaţi de pe acoperişuri.  
28 Să nu vă temeţi de cei care ucid trupul, dar nu pot ucide sufletul. 
 Temeţi-vă mai curând de acela  
 care poate să piardă şi sufletul şi trupul în Gheenă.  
29 Nu se vând oare două vrăbii pe un ban?  
 Şi totuşi nici una dintre ele nu cade la pământ fără voia Tatălui  
 vostru.  
30 Cât despre voi, până şi firele de păr de pe cap vă sunt numărate.  
31 Deci nu vă temeţi: voi valoraţi mai mult decât toate vrăbiile din lume.  
32 Dacă cineva dă mărturie despre mine înaintea oamenilor,  
 şi eu voi da mărturie despre el înaintea Tatălui meu care este în  
 ceruri;  
33 şi pe cel care mă va renega înaintea oamenilor,  
 îl voi renega şi eu înaintea Tatălui meu care este în ceruri”. 
  

Cuvântul Domnului 
 



Duminică - Anul B 
ANUL B 

 
 LECTURA I   Aici se va sfărâma trufia valurilor tale. 
  
 Citire din cartea lui Iob 38,1.8-11 
 
 
1  Din mijlocul furtunii  
  Domnul i-a spus lui Iob: 
8 „Cine a zăgăzuit marea între porţi,  
 când a ţâşnit spumegând din sânul abisului,  
9 când i-am făcut haina din nori  
 şi am înfăşat-o cu scutece de negură? 
10 Atunci i-am trasat hotare, i-am pus porţi cu zăvoare  
11 şi i-am spus:  
 „Până aici să vii! Mai departe să nu treci!  
 Aici se va sfărâma trufia valurilor tale!”. 
  

Cuvântul Domnului 



Duminică - Anul B 
 
 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 106,23-24.25-26.28-29.30-31 (R.: 1) 
  
  R.:  Să-l preamărim pe Domnul  
    pentru lucrările sale minunate! 
   sau 
    Aleluia. 
  
23 Cei care plecau pe mare în corăbii 
 şi făceau negoţ pe apele cele mari, 
24 ei au văzut lucrările Domnului 
 şi minunile lui în adâncuri. R. 
  
25 El a poruncit şi s-a pornit furtuna, 
 care a ridicat valurile mării: 
26 se suiau spre ceruri, se prăbuşeau în adâncuri; 
 sufletul celor din corabie se topea de groază. R. 
  
28 Atunci, în spaima lor, au strigat către Domnul 
 şi el i-a salvat din strâmtorarea în care se aflau: 
29 a domolit furtuna şi valurile s-au potolit. R. 
  
30 Ei s-au bucurat că valurile s-au liniştit 
 şi Domnul i-a adus la liman. 
31 Să-l laude pe Domnul pentru bunătatea lui 
 şi pentru minunile pe care le-a făcut 
 pentru fiii oamenilor. R. 
  



Duminică - Anul B 
 
 LECTURA A II-A  Lume nouă a luat fiinţă. 
  
 Citire din Scrisoarea a doua a sfântului apostol Paul  
 către Corinteni 5,14-17 
 
 
14  Fraţilor,  
  dragostea lui Cristos pune stăpânire pe noi  
 când ne gândim că unul a murit pentru toţi şi, ca atare, toţi au murit.  
15 Iar el a murit pentru toţi,  
 ca acei care trăiesc să nu mai trăiască pentru ei înşişi,  
 ci pentru acela care a murit şi a înviat pentru ei.  
16 Aşadar, noi, de acum înainte,  
 nu mai privim pe nimeni cu ochi omeneşti.  
 Chiar şi pe Cristos, dacă l-am privit cu ochi omeneşti,  
 acum nu-l mai privim astfel.  
17 Cine se află în Cristos este o făptură nouă;  
 lumea veche a trecut;  
 o lume nouă a luat acum fiinţă. 
  

Cuvântul Domnului 
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 ALELUIA Lc 7,16 
  (Aleluia) Un profet mare s-a ridicat între noi;  
     Dumnezeu a vizitat poporul său. (Aleluia) 
  
 EVANGHELIA  Cine este acesta, că până şi marea îl ascultă? 
  
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos  
 după sfântul Marcu  4,35-41 
 
 
35  Isus vorbise toată ziua mulţimii în parabole.  
  Seara a spus ucenicilor săi: „Să trecem pe malul celălalt”.  
36 Părăsind mulţimea, l-au luat pe Isus cu ei în barcă aşa cum era.  
 Şi alte bărci l-au însoţit.  
37 Deodată, s-a iscat o furtună puternică;  
 valurile loveau barca atât de tare, încât a început să se umple cu apă.  
38 Isus dormea în spatele bărcii, pe un căpătâi.  
 Atunci l-au trezit şi i-au spus:  
 „Învăţătorule, nu-ţi pasă că pierim?”.  
39 Trezindu-se, a dojenit vântul şi a spus mării:  
 „Taci! Linişteşte-te!”.  
 Vântul s-a potolit şi s-a făcut o linişte deplină.  
40 Isus le-a spus:  
 „De ce sunteţi aşa de fricoşi? Nu mai aveţi credinţă?”.  
41 Ei, fiind cuprinşi de o mare teamă, îşi spuneau între ei:  
 „Cine este omul acesta, că până şi vântul şi marea îl ascultă?”. 
  

Cuvântul Domnului 
 



Duminică - Anul C 
ANUL C 

  
 LECTURA I   Vor privi la acela pe care l-au străpuns. 
  
 Citire din cartea profetului Zaharia  12,10-11a 
 
 
10  Aşa vorbeşte Domnul: 
  „În acea zi eu voi revărsa peste casa lui David  
 şi peste locuitorii din Ierusalim  
 duhul bunătăţii şi al rugăciunii. 
 Ei vor privi la acela pe care l-au străpuns.  
 Îl vor plânge, cum plânge cineva pe unicul său fiu;  
 îl vor plânge amar, cum plânge cineva pe întâiul său născut. 
11a În acea zi va fi un mare plânset în Ierusalim”. 
  

Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 62,2.3-4.5-6.8-9 (R.: 2b) 
  
  R.:  Sufletul meu e însetat de tine, Doamne! 
  
2 Dumnezeule, tu eşti Dumnezeul meu, 
 pe tine te caut dis-de-dimineaţă. 
 Sufletul meu e însetat de tine, pe tine te doreşte trupul meu, 
 ca un pământ pustiu, uscat şi fără apă. R. 
  
3 Mi-a fost dat să te văd în sanctuarul tău, 
 să văd puterea şi măreţia ta. 
4 Bunătatea ta preţuieşte mai mult decât viaţa, 
 de aceea buzele mele te laudă. R. 
  
5 Te voi binecuvânta toată viaţa mea 
 şi voi ridica mâinile mele invocând numele tău. 
6 Ca şi cum m-aş sătura cu mâncăruri alese, 
 aşa se desfată buzele mele, când gura mea te laudă. R. 
  
8 Tu eşti ajutorul meu, 
 la umbra aripilor tale tresalt de bucurie. 
9 Mă ataşez de tine cu tot sufletul 
 şi braţul tău mă ocroteşte. R. 
  



Duminică - Anul C 
 
 LECTURA A II-A  Prin Botez voi l-aţi îmbrăcat pe Cristos. 
  
 Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Galateni 3,26-29 
 
 
26  Fraţilor,  
  prin credinţa în Cristos Isus,  
 voi toţi sunteţi fii ai lui Dumnezeu.  
27 Căci toţi cei care v-aţi unit cu Cristos prin Botez,  
 v-aţi îmbrăcat în Cristos.  
28 Nu mai este deosebire între iudeu şi păgân,  
 între sclav şi om liber,  
 între bărbat şi femeie,  
 pentru că voi toţi sunteţi una în Cristos Isus. 
29 Dacă îi aparţineţi lui Cristos,  
 voi sunteţi urmaşii lui Abraham şi deci moştenitori ai promisiunii. 
  

Cuvântul Domnului 



Duminică - Anul C 
 
 ALELUIA In 10,27 
  (Aleluia) Oile mele ascultă glasul meu, spune Domnul;  
     eu le cunosc pe ele şi ele mă urmează. (Aleluia) 
  
 EVANGHELIA  Tu eşti Mesia... Fiul Omului va avea multe de 

suferit. 
  
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos  
 după sfântul Luca 9,18-24 
 
 
 
18  În timpul acela,  
  pe când Isus se afla într-un loc separat pentru rugăciune,  
 fiind acolo şi ucenicii săi, le-a pus această întrebare:  
 „Cine spune lumea că sunt eu?”.  
19 Ei au răspuns:  
 „Unii zic că eşti Ioan Botezătorul, alţii că eşti Ilie,  
 alţii că eşti un profet de altădată care ar fi înviat”.  
20 Isus i-a întrebat: „Dar voi cine ziceţi că sunt eu?”.  
 Petru a luat cuvântul şi a răspuns:  
 „Mesia lui Dumnezeu”.  
21 Şi Isus le-a poruncit cu asprime să nu spună nimănui aceasta;  
22 şi le-a explicat: „Fiul Omului va avea mult de suferit:  
 el va fi respins de bătrâni, de arhierei şi de cărturari,  
 va fi ucis, dar a treia zi va învia”.  
23 Apoi a spus tuturor:  
 „Cine vrea să vină după mine să renunţe la el însuşi,  
 să-şi ia crucea în fiecare zi şi să mă urmeze;  
24 căci cel care vrea să-şi salveze viaţa o va pierde,  
 însă cel care îşi va pierde viaţa pentru mine o va salva”. 
  

Cuvântul Domnului 
 



Luni 

LUNI 
  

ANUL I 
  
 LECTURA I   Abraham a plecat după cum i-a poruncit Domnul. 
  
 Citire din cartea Genezei 12,1-9 
 
 
 
  În zilele acelea, 
  Domnul i-a spus lui Abraham: 
1 „Ieşi din ţara ta, din neamul tău şi din casa tatălui tău  
 şi du-te în ţara pe care ţi-o voi arăta.  
2 Voi face din tine un popor mare,  
 te voi binecuvânta şi voi preamări numele tău;  
 vei fi un izvor de binecuvântare.  
3 Voi binecuvânta pe cei care te vor binecuvânta  
 şi voi blestema pe cei care te vor blestema.  
 În tine vor fi binecuvântate toate neamurile pământului”.  
4 Abraham a plecat, după cum i-a poruncit Domnul;  
 împreună cu el a plecat şi Lot.  
 Abraham avea şaptezeci şi cinci de ani când a plecat din Haran.  
5 El a luat cu sine pe Sarai, soţia lui,  
 pe Lot, nepotul său,  
 toată averea şi toate slugile pe care le dobândise în Haran,  
 şi a plecat la drum, spre ţara Canaanului.  
6 Ajungând acolo, Abraham a străbătut ţara de-a lungul ei  
 până la stejarul lui More, din ţinutul Sihem.  
 Pe atunci locuiau acolo canaaneii.  
  
  
7 Domnul s-a arătat lui Abraham şi i-a spus:  
 „Iată ţara pe care o voi da urmaşilor tăi”.  
 Atunci Abraham a zidit acolo un altar Domnului, care i se arătase.  
8 De acolo a plecat în munţi, la răsărit de Betel şi şi-a întins cortul,  
 Betel fiind la apus şi Ai la răsărit.  
 În acest loc a ridicat un altar Domnului  
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 şi a invocat numele Domnului.  
9 Apoi Abraham şi-a tot mutat cortul din loc în loc, până la Negheb. 
  

Cuvântul Domnului 



Luni 
 
 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 32,12-13.18-19.20 şi 22 (R.: 12b) 
  
  R.:  Fericit este poporul  
    pe care Domnul şi l-a ales de moştenire. 
   sau 
  R.:  Fericit este  
    poporul lui Dumnezeu. 
  
12 Fericit este poporul al cărui Dumnezeu este Domnul, 
 fericit este poporul pe care el şi l-a ales de moştenire. 
13 Domnul priveşte din înălţimea cerului, 
 el îi vede pe toţi fiii oamenilor. R. 
  
18 Iată, ochii Domnului sunt îndreptaţi spre cei care se tem de dânsul, 
 spre cei care nădăjduiesc în mila lui, 
19 ca să-i scape de la moarte 
 şi să-i hrănească în timp de foamete. R. 
  
20 Sufletul nostru îl aşteaptă pe Domnul, 
 pentru că el este ajutorul şi apărătorul nostru. 
22 Fie, Doamne, mila ta asupra noastră, 
 pentru că şi speranţa noastră este în tine. R. 
  
 



Luni 
ANUL AL II-LEA 

  
 LECTURA I   Domnul a aruncat departe triburile lui Israel  
       şi n-a mai rămas decât tribul lui Iuda. 
  
 Citire din cartea a doua a Regilor 17,5-8.13-15a.18 
 
 
 
5  În zilele acelea, 
  Salmanasar, regele Asiriei,  
 a invadat întreaga ţară a lui Israel  
 şi s-a îndreptat împotriva Samariei,  
 pe care a asediat-o timp de trei ani. 
6 În anul al nouălea al domniei lui Ozea, regele Asiriei a ocupat  
 Samaria, 
 i-a deportat pe israeliţi în Asiria şi i-a aşezat în Halah,  
 lângă râul Habor, din ţinutul Gozan şi în cetăţile mezilor.  
7 Această nenorocire a venit peste ei,  
 pentru că păcătuiseră împotriva Domnului Dumnezeului lor,  
 care îi scosese din ţara Egiptului,  
 eliberându-i de sub stăpânirea lui faraon, regele Egiptului.  
 Ei se închinaseră altor dumnezei  
8 şi urmaseră obiceiurile naţiunilor păgâne,  
 pe care Domnul le izgonise din faţa lor  
 şi au urmat exemplul pe care l-au dat regii lui Israel.  
13 Domnul dăduse lui Iuda şi lui Israel acest avertisment  
 prin gura tuturor profeţilor şi a tuturor vizionarilor:  
 „Întoarceţi-vă de pe căile voastre rele,  
 ascultaţi de poruncile mele şi respectaţi exact prescrierile mele, 
 conform Legii pe care am dat-o părinţilor voştri  
 şi v-am vestit-o vouă prin slujitorii mei, profeţii”.  
  
14 Însă ei n-au ascultat,  
 ba chiar s-au încăpăţânat, cum au făcut şi părinţii lor,  
 care nu s-au încrezut în Domnul Dumnezeul lor.  
15a Au dispreţuit legile sale  
 şi legământul pe care el îl încheiase cu părinţii lor,  
 precum şi avertismentele pe care le dăduse.  
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18 Pentru aceasta  
 Domnul s-a aprins de o mare mânie împotriva triburilor lui Israel  
 şi le-a îndepărtat de la el;  
 n-a mai rămas decât tribul lui Iuda. 
  

Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 59,3.4-5.12-13 (R.: cf. 7b) 
  
  R.:  Pentru bunătatea ta,  
    ascultă-ne, Doamne! 
  
3 Ne-ai lepădat, Dumnezeule, ne-ai împrăştiat, 
 te-ai mâniat pe noi.  
 Întoarce-te la noi! R. 
  
4 Ai zguduit pământul, l-ai despicat, 
 repară-i spărturile, căci se prăbuşeşte. 
5 Ai pus pe poporul tău la grele încercări, 
 ne-ai dat să bem vinul amărăciunii. R. 
  
12 Dumnezeule, doar tu eşti cel care ne-ai lepădat, 
 Dumnezeule, tu eşti cel care nu vrei să mai ieşi 
 cu oştirile noastre. 
13 Dă-ne ajutor ca să scăpăm de necaz! 
 Căci ajutorul de la oameni este zadarnic. R. 
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 ALELUIA Evr 4,12 
  (Aleluia) Cuvântul lui Dumnezeu este viu şi plin de putere:  
     el judecă sentimentele şi gândurile inimii. (Aleluia) 
  
 EVANGHELIA  Scoate mai întâi bârna din ochiul tău. 
  
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos  
 după sfântul Matei 7,1-5 
 
 
 
  În timpul acela, 
  Isus a spus ucenicilor săi: 
1 „Nu judecaţi, ca să nu fiţi judecaţi;  
2 căci aşa cum judecaţi voi pe alţii, aşa veţi fi judecaţi şi voi;  
 măsura pe care o folosiţi voi pentru alţii va fi folosită şi pentru voi.  
3 De ce vezi paiul din ochiul fratelui tău,  
 dar bârna din ochiul tău n-o observi?  
4 Cum poţi spune fratelui tău:  
 «Stai să-ţi scot paiul din ochi», când tu ai o bârnă în ochiul tău?  
5 Făţarnicule, scoate mai întâi bârna din ochiul tău  
 şi atunci poţi încerca să scoţi paiul din ochiul fratelui tău!”. 
  

Cuvântul Domnului 
 



Marţi 

MARŢI 
  

ANUL I 
  
 LECTURA I   Să nu fie ceartă între noi, căci suntem fraţi. 
  
 Citire din cartea Genezei 13,2.5-18 
 
 
2  Abraham era foarte bogat în turme, argint şi aur.  
5  Dar şi Lot, care îl însoţea pe Abraham,  
 avea turme, cirezi şi corturi.  
6 Locul acela nu era suficient ca să încapă amândoi;  
 turmele lor erau prea mari, ca ei să poată rămâne împreună.  
7 Din această cauză  
 s-au iscat certuri între păstorii lui Abraham şi cei ai lui Lot;  
 afară de aceasta, pe atunci locuiau în acel ţinut şi canaaneii şi  
 pereziţii.  
8 Abraham i-a spus lui Lot:  
 „Să nu fie ceartă între mine şi tine, între păstorii mei şi ai tăi,  
 suntem doar fraţi!  
9 Nu este în faţa ta atâta întindere de pământ?  
 Hai să ne despărţim! 
 Dacă tu o iei la stânga, eu o iau la dreapta;  
 dacă tu o iei la dreapta, eu o iau la stânga!”.  
10 Lot şi-a ridicat ochii  
 şi a văzut că toată valea Iordanului era bine udată,  
 căci înainte ca Domnul să fi nimicit Sodoma şi Gomora,  
 ea era ca grădina Domnului, ca ţara Egiptului, până spre ţinutul  
 Ţoar.  
11 Lot a ales toată câmpia Iordanului şi a plecat spre răsărit;  
 astfel s-au despărţit unul de altul.  
  
12 Abraham a rămas în ţara Canaanului,  
 iar Lot s-a stabilit printre cetăţile din valea Iordanului  
 şi şi-a întins corturile până la Sodoma.  
13 Dar oamenii din Sodoma erau răi  
 şi păcătuiau grav împotriva Domnului.  
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14 După plecarea lui Lot, Domnul i-a spus lui Abraham:  
 „Ridică-ţi ochii şi priveşte din locul în care eşti!  
 Priveşte spre miazănoapte şi spre miazăzi, spre răsărit şi spre apus.  
15 Toată ţara pe care o vezi ţi-o voi da ţie şi urmaşilor tăi  
 pentru totdeauna.  
16 Voi face ca urmaşii tăi să fie aşa de mulţi ca pulberea pământului,  
 aşa încât numai cine ar putea să numere firele de praf de pe pământ 
 va putea să-i numere şi pe urmaşii tăi.  
17 Ridică-te, străbate ţara în lung şi în lat, căci ţie ţi-o voi da”.  
18 Abraham şi-a ridicat corturile,  
 a plecat şi s-a stabilit la stejarii din Mambre, lângă Hebron.  
 Şi acolo a construit Domnului un altar. 
  

Cuvântul Domnului 



Marţi 
 
 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 14,2-3a.3bc-4ab.5 (R.: cf. 1a) 
  
  R.:  Cel cu inima curată  
    este primit în casa ta. 
  
2 Cel care duce o viaţă curată 
 săvârşeşte ceea ce este drept, 
 el spune adevărul din inima sa 
3a şi nu cleveteşte cu limba lui. R. 
  
3bc El nu face rău semenului său, 
 nici nu aruncă ocară asupra aproapelui. 
4ab Pe cel rău îl socoteşte vrednic de dispreţ, 
 dar îl cinsteşte pe cel care se teme de Domnul. R. 
  
5 Nu-şi împrumută banii pentru dobândă 
 şi nu ia mită împotriva celui nevinovat. 
 Cel care se poartă astfel 
 nu se clatină niciodată! R. 
  
 



Marţi 
ANUL AL II-LEA 

  
 LECTURA I   Eu voi ocroti această cetate de dragul meu şi al lui 

David. 
  
 Citire din cartea a doua a Regilor 19,9b-11.14-21.30-36 
 
 
 
9b  În zilele acelea, 
  Senaherib, regele Asiriei,  
 a trimis nişte soli la Ezechia, regele lui Iuda, să-i spună:  
10 „Nu te lăsa înşelat de Dumnezeul tău în care te încrezi şi nu-ţi spune: 
 «Ierusalimul nu va cădea în mâinile regelui Asiriei!» 
11 Tu ştii bine că regii Asiriei au nimicit  
 toate popoarele pe care le-au cucerit, şi tu singur vei fi cruţat?”.  
14 Ezechia a luat scrisoarea adusă de soli şi a citit-o,  
 apoi s-a urcat la templu, a desfăcut scrisoarea în faţa Domnului  
15 şi s-a rugat astfel:  
 «Doamne Dumnezeul lui Israel, tu care şezi deasupra heruvimilor,  
 tu singur eşti Dumnezeu peste toate împărăţiile de pe pământ.  
 Tu ai făcut cerul şi pământul!  
16 Pleacă-ţi urechea, Doamne, şi auzi!  
 Deschide-ţi ochii, Doamne, şi vezi!  
 Auzi cuvintele pe care Senaherib mi le-a adresat  
 ca să-l insulte pe Dumnezeul cel viu!  
17 E adevărat, Doamne, că regii Asiriei au pustiit popoarele şi ţările lor,  
18 iar pe zeii lor i-au aruncat în foc,  
 însă aceştia nu erau dumnezei,  
 ci lucrări făcute de mâna omului din lemn şi piatră,  
 de aceea i-au putut nimici.  
19 Te implor, Doamne Dumnezeul nostru,  
 salvează-ne din mâna lui Senaherib,  
 ca toţi regii pământului să ştie că tu singur eşti Dumnezeu!»” 
20 Atunci profetul Isaia, fiul lui Amoţ, a trimis să i se spună lui Ezechia: 
 „Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeul lui Israel:  
 Am ascultat rugăciunea pe care mi-ai adresat-o  
 cu privire la Senaherib, regele Asiriei.  
21 Iată cuvântul pe care Domnul l-a rostit împotriva lui:  
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 «Te dispreţuieşte şi îşi bate joc de tine fecioara, fiica Sionului.  
 Fiica Ierusalimului clatină din cap cu dispreţ în urma ta.  
30 Căci o rămăşiţă va ieşi din Ierusalim  
 şi supravieţuitori din Muntele Sionului.  
31 Iubirea geloasă a Domnului va face aceasta».  
32 Şi iată ce spune Domnul despre regele Asiriei:  
 «el nu va intra în această cetate, nu va arunca nici o săgeată asupra  
 ei,  
 el nu o va ataca la adăpostul scuturilor sale  
 şi nu va ridica nici un val împotriva ei.  
33 Se va întoarce pe drumul pe care a venit,  
 dar în această cetate nu va pătrunde – aşa vorbeşte Domnul.  
34 Eu voi ocroti această cetate,  
 o voi salva de dragul meu şi al slujitorului meu David!»”  
35 Chiar în noaptea aceea îngerul Domnului a intrat în tabăra asiriană 
 şi a doborât o sută opt zeci şi cinci de mii de oameni.  
 Dimineaţa la sculare, nu se mai vedeau decât cadavre.  
36 Senaherib, regele Asiriei, şi-a ridicat tabăra,  
 s-a întors la Ninive şi n-a mai ieşit din el. 
  

Cuvântul Domnului 



Marţi 
 
 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 47,2-3a.3b-4.10-11 (R.: cf. 9d) 
  
  R.:  Mare este iubirea ta, Doamne,  
    faţă de poporul tău! 
  
2 Domnul este mare şi lăudat de toţi 
 în cetatea Dumnezeului nostru. 
3a Muntele sfânt, înalt şi frumos 
 este bucuria întregului pământ. R. 
  
3b Muntele Sionului, aşezat în partea de miazănoapte, 
 este cetatea marelui împărat. 
4 Dumnezeu este cunoscut în casele lui împărăteşti, 
 el s-a dovedit ca un turn bine întărit. R. 
  
10 Ne amintim de bunătatea ta, Dumnezeule, 
 înăuntrul lăcaşului tău! 
11 Ca şi numele tău, Dumnezeule, 
 slava ta se întinde până la marginile pământului; 
 dreapta ta este plină de îndurare. R. 
  



Marţi 
 
 ALELUIA In 8,12 
  (Aleluia) Eu sunt lumina lumii, spune Domnul;  
     cine mă urmează va avea lumina vieţii. (Aleluia) 
  
 EVANGHELIA  Tot ce vreţi ca alţii să facă pentru voi faceţi şi voi 

pentru ei. 
  
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos  
 după sfântul Matei 7,6.12-14 
 
 
 
  În timpul acela, 
  Isus a spus ucenicilor săi: 
6 „Nu daţi cele sfinte câinilor  
 şi nu aruncaţi mărgăritarele voastre în faţa porcilor,  
 ca să nu le calce în picioare  
 şi apoi să se întoarcă şi să vă sfâşie pe voi.  
12 Tot ce vreţi ca alţii să facă pentru voi faceţi şi voi pentru ei;  
 în aceasta se cuprinde toată Scriptura: Legea şi Profeţii.  
13 Intraţi prin poarta cea strâmtă,  
 căci largă este poarta şi lat este drumul care duce la pieire  
 şi mulţi sunt cei care merg pe el.  
14 Însă strâmtă este poarta şi îngust este drumul care duce la viaţă  
 şi puţini sunt cei care îl găsesc”. 
  

Cuvântul Domnului 
 



Miercuri 

MIERCURI 
  

ANUL I 
  
 LECTURA I   Abraham a crezut ce i-a spus Domnul  
       şi pentru aceasta Domnul l-a socotit drept  
       şi a încheiat un legământ cu Abraham. 
  
 Citire din cartea Genezei 15,1-12.17-18 
 
 
 
1  În zilele acelea, 
  cuvântul Domnului i-a fost adresat lui Abraham într-o viziune:  
 „Nu te teme, Abrahame!  
 Eu sunt scutul tău şi răsplata ta va fi foarte mare!”.  
2 Abraham i-a răspuns:  
 „Doamne Dumnezeul meu,  
 ce-mi vei da, căci mă sting fără copii  
 şi moştenitorul casei mele este Eliezer din Damasc”.  
3 Şi Abraham a continuat:  
 „Tu nu mi-ai dat urmaş,  
 de aceea moştenitorul va fi un rob din casa mea”.  
4 Atunci i-a fost adresat lui Abraham acest cuvânt al Domnului:  
 „Nu el va fi moştenitorul tău!”.  
5 Apoi l-a condus afară şi i-a zis:  
 „Priveşte cerul şi numără stelele, dacă poţi”.  
 Şi a continuat: „Atât de mulţi vor fi urmaşii tăi”.  
6 Abraham a crezut ce i-a spus Domnul  
 şi pentru aceasta Domnul l-a socotit drept. 
  
  
7 Domnul i-a mai zis:  
 „Eu sunt Domnul, care te-am scos din Ur, din Caldeea,  
 ca să-ţi dau în stăpânire ţara aceasta”.  
8 A zis Abraham:  
 „Doamne Dumnezeule, cum pot cunoaşte că o voi stăpâni?”.  
9 Şi Domnul i-a zis:  
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 „Ia o juncă de trei ani, o capră de trei ani, un berbec de trei ani,  
 o turturică şi un pui de porumbel”.  
10 Abraham a luat toate aceste animale,  
 le-a despicat în două şi a pus fiecare bucată una în faţa celeilalte,  
 dar păsările nu le-a despicat.  
11 Şi fiindcă păsările răpitoare  
 se năpusteau asupra animalelor înjunghiate, Abraham le izgonea.  
12 La apusul soarelui, un somn adânc a căzut peste Abraham  
 şi l-a cuprins întuneric şi frică mare.  
17 După ce a asfinţit soarele şi s-a făcut întuneric,  
 iată un fum, ca dintr-un cuptor şi o coloană de foc  
 au trecut printre acele jumătăţi de animale.  
18 În ziua aceea  
 Dumnezeu a încheiat un legământ cu Abraham, spunând:  
 „Urmaşilor tăi le voi da ţara aceasta  
 de la râul Egiptului până la râul cel mare al Eufratului”. 
  

Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 104,1-2.3-4.6-7.8-9 (R.: cf. 8a) 
  
  R.:  Domnul rămâne credincios  
    legământului său. 
  
1 Lăudaţi-l pe Domnul, preamăriţi numele lui! 
 Faceţi cunoscute printre popoare 
 faptele sale minunate! 
2 Cântaţi, cântaţi în cinstea lui! 
 Vorbiţi despre toate minunile sale! R. 
  
3 Lăudaţi-vă cu numele lui cel sfânt! 
 Să se bucure inima celor care îl caută pe Domnul! 
4 Alergaţi la Domnul şi la ajutorul lui, 
 căutaţi întotdeauna faţa lui! R. 
  
6 Voi, urmaşii lui Abraham, slujitorul Domnului, 
 voi, copiii lui Iacob, alesul Domnului, 
7 Domnul este Dumnezeul nostru; 
 hotărârile lui sunt lege pentru tot pământul. R. 
  
8 El îşi aduce aminte totdeauna de legământul său, 
9 de făgăduinţele făcute pentru o mie de generaţii, 
 de legământul pe care l-a încheiat cu Abraham 
 şi de jurământul făcut lui Isaac. R. 
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ANUL AL II-LEA 

  
 LECTURA I   Regele a citit cartea înaintea poporului  
       şi a încheiat un legământ în faţa Domnului. 
  
 Citire din cartea a doua a Regilor 22,8-13; 23,1-3 
 
 
 
8  În zilele acelea, 
  marele preot Hilchia i-a spus scribului Şafan: 
 „Am găsit cartea Legii în templul Domnului”.  
 Şi Hilchia i-a dat cartea lui ªafan.  
 Acesta a citit-o,  
9 apoi s-a dus la rege şi i-a spus:  
10 „Preotul Hilchia mi-a dat o carte”.  
 Şi Şafan a citit din această carte. 
11 După ce a auzit cuvintele din cartea Legii,  
 regele şi-a sfâşiat veşmintele  
12 şi a dat această poruncă preotului Hilchia,  
 secretarului său şi slujitorilor săi:  
13 „Mergeţi şi întrebaţi-l pe Domnul pentru mine şi pentru popor  
 cu privire la cuvintele din această carte care a fost găsită.  
 Cumplit trebuie să se fi aprins mânia Domnului împotriva noastră, 
 pentru că părinţii noştri n-au dat ascultare cuvintelor din această  
 carte 
 şi n-au împlinit ceea ce stă scris în ea”. 
23,1 Regele a convocat pe toţi bătrânii din Iuda şi din Ierusalim,  
2 s-au urcat la templul Domnului împreună cu toţi oamenii din Iuda,  
 cu toţi locuitorii din Ierusalim, cu preoţii şi profeţii şi cu tot poporul, 
 de la cel mai mic până la cel mai mare.  
 El a citit în faţa lor  
 toate cuvintele Cărţii Legământului care a fost găsită în templu.  
3 Stând în picioare în faţa coloanei,  
 regele a încheiat acest legământ înaintea Domnului,  
 obligându-se să-l urmeze pe Domnul  
 şi să păzească poruncile, legile şi hotărârile sale  
 din toată inima şi din tot sufletul  
 şi să împlinească cuvintele legământului scrise în această carte.  



Miercuri 
 Şi tot poporul a aderat la acest legământ. 
  

Cuvântul Domnului 



Miercuri 
 
 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 118,33-34.35-36.37 şi 40 (R.: cf. 33a) 
  
  R.:  Condu-mă, Doamne,  
    pe calea poruncilor tale. 
  
33 Arată-mi, Doamne, drumul orânduielilor tale 
 şi-l voi urma până la sfârşit. 
34 Dă-mi înţelepciune să păzesc Legea ta 
 şi s-o împlinesc din toată inima. R. 
  
35 Călăuzeşte-mă pe cărarea poruncilor tale, 
 căci ea este bucuria mea. 
36 Înclină-mi inima spre învăţăturile tale, 
 şi nu spre dorinţa de câştig. R. 
  
37 Întoarce ochii mei să nu privească la lucruri deşarte 
 şi dă-mi viaţă după cuvântul tău. 
40 Iată, eu doresc poruncile tale: 
 fă-mă să trăiesc după dreptatea ta. R. 
  



Miercuri 
 
 ALELUIA In 15,4.5b 
  (Aleluia) Rămâneţi în mine şi eu în voi, spune Domnul;  
     cine rămâne în mine aduce roade multe. (Aleluia) 
  
 EVANGHELIA  După roadele lor îi veţi recunoaşte. 
  
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos  
 după sfântul Matei 7,15-20 
 
 
 
  În timpul acela, 
  Isus a spus ucenicilor săi: 
15 „Feriţi-vă de profeţii cei falşi,  
 care vin la voi îmbrăcaţi în piei de oaie,  
 dar pe dinăuntru sunt lupi răpitori.  
16 După roadele lor îi veţi recunoaşte.  
 Se culeg oare struguri din spini sau smochine din ciulini?  
17 Astfel tot pomul bun face roade bune  
 şi tot pomul rău face roade rele.  
18 Un pom bun nu poate să facă roade rele  
 şi nici un pom rău să facă roade bune.  
19 Tot pomul care nu face roade bune este tăiat şi aruncat în foc.  
20 Deci după roadele lor îi veţi recunoaşte”. 
  

Cuvântul Domnului 
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JOI 
  

ANUL I 
  
 LECTURA I   Agar i-a născut lui Abraham un fiu  
       şi Abraham i-a dat numele de Ismael. 
  
 Citire din cartea Genezei 16,1-12.15-16 
 
 
 
1  În zilele acelea, 
  Sarai, soţia lui Abraham, nu-i născuse nici un fiu.  
 Dar având o sclavă egipteancă, numită Agar,  
2 Sarai i-a spus lui Abraham:  
 „Iată, Domnul nu mi-a dat copii, du-te la sclava mea.  
 Poate că datorită ei voi avea un fiu”.  
 Abraham a fost de acord cu Sarai.  
3 Sarai a luat-o pe Agar egipteanca, sclava ei,  
 şi i-a dat-o lui Abraham, soţul ei.  
 Se împliniseră zece ani de când locuia în ţara Canaanului. 
4 Acesta s-a dus la Agar şi ea a zămislit.  
 Dar când s-a văzut însărcinată  
 a început să o dispreţuiască pe stăpâna ei.  
5 Atunci Sarai i-a zis lui Abraham:  
 „Ocara îndurată de mine să cadă asupra ta!  
 Eu ţi-am dat-o în braţele tale pe sclava mea  
 şi de când a rămas însărcinată, ea mă dispreţuieşte.  
 Domnul să fie judecător între mine şi tine!”. 
6 Abraham i-a răspuns:  
 „Sclava ta este în mâinile tale. Fă cu ea ce vrei!”. 
 Sarai s-a purtat cu Agar aşa de aspru, încât ea a fugit.  
7 Îngerul Domnului a întâlnit-o în pustiu,  
 lângă un izvor care se află pe drumul ªur.  
8 Îngerul i-a zis: „Agar, sclava Sarei, de unde vii şi unde mergi?”.  
 Ea a răspuns: „Fug de stăpâna mea, Sarai!”.  
9 Atunci îngerul Domnului i-a zis:  
 „Întoarce-te la stăpâna ta, umileşte-te în faţa ei!”.  
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10 Şi a adăugat:  
 „Îţi voi da aşa de mulţi urmaşi, încât nu vor putea fi număraţi!”.  
11 Şi a zis în continuare:  

„Tu eşti însărcinată, vei naşte un fiu şi-i vei da numele Ismael,  
 adică: „Dumnezeu aude”, căci Domnul te-a ascultat în necazul tău.  
12 Acest copil va fi nesupus ca un asin sălbatic:  
 mâna lui va fi împotriva tuturor şi mâinile tuturor împotriva lui!  
 Şi va sta dârz în faţa tuturor fraţilor săi”.  
15 Agar i-a născut lui Abraham un fiu  
 şi Abraham i-a dat numele de Ismael.  
16 Abraham avea optzeci şi şase de ani când Agar i l-a născut pe Ismael. 
  

Cuvântul Domnului 
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sau forma scurtă: 
  
 LECTURA I   Agar i-a născut lui Abraham un fiu  
       şi Abraham i-a dat numele de Ismael. 
  
 Citire din cartea Genezei 16,6b-12.15-16 
 
 
 
6b  În zilele acelea, 
  Sarai s-a purtat cu Agar aşa de aspru,  
 încât ea a fugit.  
7 Îngerul Domnului a întâlnit-o în pustiu,  
 lângă un izvor care se află pe drumul Şur.  
8 Îngerul i-a zis: „Agar, sclava lui Sarai, de unde vii şi unde mergi?”.  
 Ea a răspuns: „Fug de stăpâna mea, Sarai!”.  
9 Atunci îngerul Domnului i-a zis:  
 „Întoarce-te la stăpâna ta, umileşte-te în faţa ei!”.  
10 Şi a adăugat:  
 „Îţi voi da aşa de mulţi urmaşi, încât nu vor putea fi număraţi!”.  
11 Şi a zis în continuare:  
 „Tu eşti însărcinată, vei naşte un fiu şi-i vei da numele Ismael,  
 adică: „Dumnezeu aude”, căci Domnul te-a ascultat în necazul tău.  
12 Acest copil va fi nesupus ca un asin sălbatic:  
 mâna lui va fi împotriva tuturor şi mâinile tuturor împotriva lui!  
 Şi va sta dârz în faţa tuturor fraţilor săi”.  
15 Agar i-a născut lui Abraham un fiu  
 şi Abraham i-a dat numele de Ismael.  
16 Abraham avea opt zeci şi şase de ani când Agar i l-a născut pe  
 Ismael. 
  

Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 105,1-2.3-4a.4b-5 (R.: 1a) 
  
  R.:  Lăudaţi-l pe Domnul  
    pentru că este bun! 
  
1 Lăudaţi-l pe Domnul pentru că este bun, 
 veşnică este îndurarea lui! 
2 Cine va putea istorisi faptele minunate ale Domnului? 
 Cine va putea face cunoscută toată slava lui? R. 
  
3 Fericiţi sunt cei care păzesc Legea, 
 cei care înfăptuiesc întotdeauna dreptatea. 
4a Aminteşte-ţi de noi, Doamne,  
 din iubire faţă de poporul tău! R.  
  
4b Nu uita de mine şi vizitează-mă cu ajutorul tău, 
5 ca să văd fericirea aleşilor tăi, 
 să iau parte la bucuria poporului tău 
 şi să mă mândresc împreună cu moştenitorii tăi. R. 
  
 



Joi 
ANUL AL II-LEA 

  
 LECTURA I   Nabucodonosor i-a dus robi în Babilon pe Ioiachin  
       şi pe toţi bărbaţii de frunte. 
  
 Citire din cartea a doua a Regilor 24,8-17 
 
 
8  Ioiachin a devenit rege al Ierusalimului  
  la vârsta de optsprezece ani.  
 Nu a domnit decât trei luni.  
 Mama sa se numea Nehuşta şi era fiica lui Elnatan din Ierusalim.  
9 El a făcut ceea ce este rău în ochii Domnului, cum făcuse şi tatăl său. 
10 În acel timp, armata lui Nabucodonosor, regele Babilonului,  
 a mers împotriva Ierusalimului şi l-a încercuit.  
11 Regele Babilonului a venit personal să atace cetatea,  
 în timp ce armata lui îl asedia. 
12 Atunci Ioiachin, regele lui Iuda,  
 împreună cu mama sa, cu servitorii, cu nobilii şi cu demnitarii săi  
 a ieşit în faţa regelui Babilonului, care i-a făcut prizonieri.  
 Acestea s-au întâmplat  
 în anul al optulea al domniei lui Nabucodonosor. 
13 Acesta a luat cu el tot tezaurul din templu şi din palatul regesc,  
 după ce a sfărâmat toate obiectele de aur  
 pe care Solomon, regele Ierusalimului, le făcuse pentru templu. 
 Nabucodonosor a deportat tot Ierusalimul,  
14 adică pe toţi demnitarii, pe toţi comandanţii armatei  
 – cu totul zece mii de prizonieri –  
 în afară de aceştia pe toţi meşterii tâmplari şi fierari.  
 N-a mai rămas pe loc decât populaţia săracă. 
  
15 Au fost deportaţi în Babilon regele Ioiachin, împreună cu mama sa,  
 cu soţiile sale, cu demnitarii şi fruntaşii ţării.  
 Toţi au fost duşi în exil de la Ierusalim în Babilon.  
16 Toţi soldaţii în număr de şapte mii,  
 tâmplarii şi fierarii în număr de o mie  
 şi toţi luptătorii de frunte au fost duşi robi în Babilon  
 de către regele Nabucodonosor. 
17 Acesta a pus să domnească în locul lui Ioiachin pe unchiul său  
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 Matania, 
 căruia i-a schimbat numele în Sedecia. 
  

Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 78,1-2.3-5.8.9 (R.: cf. 9bc) 
  
  R.:  Pentru slava numelui tău  
    eliberează-ne, Doamne! 
  
1 Dumnezeule, popoarele păgâne au năvălit în moştenirea ta, 
 au pângărit templul tău cel sfânt 
 şi au prefăcut Ierusalimul într-un morman de ruine. 
2 Trupurile neînsufleţite ale slujitorilor tăi 
 le-au dat ca hrană păsărilor cerului 
 şi carnea credincioşilor tăi au dat-o fiarelor sălbatice. R. 
  
3 Le-au vărsat sângele ca apa împrejurul Ierusalimului 
 şi n-a fost nimeni ca să-i îngroape. 
4 Am ajuns de ocara vecinilor noştri, 
 de batjocura şi râsul celor care ne înconjoară. 
5 Până când, Doamne, vei stărui în mânia ta? 
 Cât timp va mai arde mânia ta ca focul? R. 
  
8 Nu-ţi mai aminti de fărădelegile noastre de demult, 
 ci să ne întâmpine degrabă îndurarea ta, 
 căci suntem cu totul lipsiţi de putere. R. 
  
9 Ajută-ne, Dumnezeule, Mântuitorul nostru, 
 spre slava numelui tău, 
 eliberează-ne şi iartă-ne păcatele  
 pentru numele tău. R. 
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 ALELUIA In 14,23 
  (Aleluia) Dacă mă iubeşte cineva, va păzi cuvântul meu, spune 

Domnul; 
      Tatăl meu îl va iubi şi vom veni la el. (Aleluia)  
  
 EVANGHELIA  Casa clădită pe stâncă şi casa clădită pe nisip. 
  
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos  
 după sfântul Matei 7,21-29 
 
 
 
  În timpul acela, 
  Isus a spus ucenicilor săi: 
21 „Nu oricine îmi zice «Doamne, Doamne »,  
 va intra în împărăţia cerurilor,  
 dar cel care face voinţa Tatălui meu din ceruri. 
22 Mulţi îmi vor zice în ziua aceea:  
 «Doamne, Doamne, oare nu în numele tău am profeţit,  
 nu în numele tău am scos diavoli  
 şi nu în numele tău am făcut multe minuni?»  
23 Atunci eu le voi spune pe faţă:  
 «Nu vă cunosc; plecaţi de la mine nelegiuiţilor!»  
24 De aceea, oricine aude aceste cuvinte ale mele şi le împlineşte,  
 se va asemăna cu un om înţelept  
 care şi-a clădit casa pe stâncă.  
25 A căzut ploaia, au venit şuvoaiele,  
 au suflat vânturile, au izbit în casa aceea, 
 dar ea n-a căzut, fiindcă era clădită pe stâncă. 
26 Dar oricine aude aceste cuvinte ale mele şi nu le îndeplineşte,  
 se va asemăna cu un om nechibzuit  
 care şi-a clădit casa pe nisip.  
27 A căzut ploaia, au venit şuvoaiele,  
 au suflat vânturile, au izbit în casa aceea  
 şi s-a prăbuşit, iar prăbuşirea ei a fost mare”.  
28 Astfel a terminat Isus predica sa.  
 Mulţimile au rămas uimite de învăţătura lui,  
29 deoarece el îi învăţa ca unul care are autoritate  
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 şi nu cum învăţau cărturarii lor. 
  

Cuvântul Domnului 
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VINERI 
  

ANUL I 
  
 LECTURA I   Toţi copiii de parte bărbătească vor primi tăierea 

împrejur.  
       Sara îţi va naşte un fiu. 
  
 Citire din cartea Genezei 17,1.9-10.15-22 
 
 
1  Când Abraham a ajuns la vârsta de nouăzeci şi nouă de ani,  
  Domnul i-a apărut şi i-a zis:  
 „Eu sunt Dumnezeul cel atotputernic,  
 umblă în prezenţa mea şi fii desăvârşit!”.  
9 Dumnezeu i-a mai spus:  
 „Să păzeşti legământul meu  
 tu şi urmaşii tăi după tine din neam în neam!  
10 Acesta este legământul dintre mine şi voi,  
 care va fi păzit de tine şi de urmaşii tăi:  
 toţi copiii de parte bărbătească vor primi tăierea împrejur”.  
15 Dumnezeu i-a vorbit din nou lui Abraham:  
 „De acum nu vei mai numi pe soţia ta Sarai, ci Sara.  
16 Eu o voi binecuvânta şi ea va da naştere la popoare întregi,  
 va avea şi regi printre urmaşii ei”.  
17 Atunci Abraham a căzut cu faţa la pământ,  
 dar a început să râdă, căci îşi zicea:  
 „Un om de o sută de ani mai poate avea copii  
 şi Sara la vârsta de nouăzeci de ani mai poate naşte?”.  
18 Şi i-a spus lui Dumnezeu:  
 „Dacă cel puţin Ismael ar trăi sub privirea ta!”.  
  
19 Dar Dumnezeu i-a răspuns:  
 „Nu, soţia ta, Sara, îţi va naşte un fiu  
 şi tu îi vei da numele de Isaac.  
 Eu voi încheia un legământ cu el  
 ca un legământ veşnic pentru urmaşii săi.  
20 Şi cu privire la Ismael te-am ascultat.  



Vineri 
 Iată, îl binecuvântez;  
 îl voi face rodnic şi îl voi înmulţi peste măsură;  
 el va da naştere la doisprezece principi  
 şi voi face din el un mare popor.  
21 Dar legământul meu îl voi încheia cu Isaac,  
 pe care Sara, ţi-l va naşte la anul pe vremea aceasta!”.  
22 Când Dumnezeu a terminat de vorbit,  
 înălţându-se, a dispărut din ochii lui Abraham. 
  

Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 127,1-2.3.4-5 (R.: 4) 
  
  R.:  Aşa va fi binecuvântat omul  
    care se teme de Domnul. 
  
1 Fericiţi sunt cei care se tem de Domnul 
 şi umblă pe căile sale. 
2 Atunci te bucuri de lucrul mâinilor tale, 
 eşti fericit şi toate îţi merg bine. R. 
  
3 Soţia ta este ca o viţă roditoare  
 înăuntrul casei tale, 
 copiii tăi, ca vlăstarele măslinului  
 împrejurul mesei tale. R. 
  
4 Iată, aşa va fi binecuvântat omul 
 care se teme de Domnul. 
5 Să te binecuvânteze Domnul din Sion, 
 ca să vezi fericirea Ierusalimului în toate zilele vieţii tale. R. 
  
 



Vineri 
ANUL AL II-LEA 

  
 LECTURA I   Poporul din Iuda a fost dus în robia Babilonului. 
  
 Citire din cartea a doua a Regilor 25,1-12 
 
 
 
1  În anul al nouălea al domniei lui Sedecia,  
  în a zecea zi a lunii a zecea,  
 Nabucodonosor, regele Babilonului,  
 a pornit cu toată armata să atace Ierusalimul;  
 l-a înconjurat din toate părţile  
 şi a ridicat în jurul lui fortificaţii pentru asediu.  
2 Asediul cetăţii  
 a durat până în al unsprezecelea an al domniei lui Sedecia.  
3 În ziua a noua a lunii a patra,  
 deoarece foametea devenise cruntă în cetate  
 şi poporul nu mai avea pâine,  
4 au făcut o spărtură în zidul cetăţii.  
 În timpul nopţii toată armata a fugit  
 prin poarta dintre cele două ziduri,  
 din apropierea grădinii regelui  
 şi au apucat-o spre câmpia Iordanului,  
 în timp ce caldeenii împresurau cetatea.  
5 Trupele caldeene l-au urmărit pe rege  
 şi l-au ajuns în câmpiile Ierihonului.  
 Toată armata sa îl părăsise în dezordine.  
6 Caldeenii l-au prins pe regele Sedecia,  
 l-au condus la regele Babilonului la Ribla, unde l-au judecat.  
7 După ce i-au ucis pe fiii săi sub ochii lui,  
 i-au scos ochii, l-au pus în lanţuri şi l-au dus la Babilon.  
8 În ziua a şaptea a lunii a cincea,  
 în anul al nouăsprezecelea al domniei lui Nabucodonosor,  
 Nabuzardan, comandantul gărzilor, ofiţer al regelui Babilonului,  
 şi-a făcut intrarea în Ierusalim.  
9 A incendiat templul Domnului, palatul regesc  
 şi toate casele mai însemnate din Ierusalim.  
10 Trupele caldeene care erau cu el  
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 au dărâmat zidul de apărare al Ierusalimului.  
11 Nabuzardan a dus în robie tot poporul rămas în cetate,  
 pe cei care se predaseră regelui Babilonului şi pe meşteşugari.  
12 A lăsat numai o mică parte dintre cei mai săraci de la ţară,  
 ca să lucreze viile şi ogoarele. 
  

Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 136,1-2.3.4-5.6 (R.: cf. 6a) 
  
  R.:  Să mi se usuce limba, 
    dacă nu te voi lăuda pe tine, Doamne. 
  
1 Lângă apele Babilonului şedeam şi plângeam, 
 când ne aduceam aminte de Sion. 
2 În sălciile din ţinutul acela ne atârnasem harpele. R. 
  
3 Căci acolo biruitorii noştri ne cereau cântări 
 şi asupritorii noştri ne cereau veselie: 
 „Cântaţi-ne din cântările Sionului!”. R. 
  
4 Cum să cântăm noi cântările Domnului 
 pe un pământ străin? 
5 Dacă te voi uita, Ierusalime, 
 să mi se usuce mâna dreaptă. R. 
  
6 Să mi se lipească limba de cerul gurii 
 dacă nu-mi voi aduce aminte de tine, 
 dacă nu voi face din Ierusalim culmea bucuriei mele. R. 
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 ALELUIA Mt 8,17 
  (Aleluia) Isus a purtat durerile noastre,  
     a fost împovărat cu suferinţele noastre. (Aleluia) 
  
 EVANGHELIA  Doamne, dacă vrei, poţi să mă vindeci! 
  
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos  
 după sfântul Matei 8,1-4 
 
 
 
1  În timpul acela, 
  când Isus a coborât de pe munte,  
 l-a urmat o mare mulţime de oameni.  
2 Şi iată că un lepros s-a apropiat, s-a prosternat în faţa lui şi i-a zis: 
 „Doamne, dacă vrei, poţi să mă cureţi”.  
3 Isus a întins mâna, l-a atins şi i-a zis:  
 „Vreau, curăţă-te!”.  
 Şi imediat i-a dispărut lepra.  
4 Apoi Isus i-a spus:  
 „Fii atent, nu spune nimănui nimic,  
 ci du-te, arată-te preotului  
 şi adu jertfa pe care Moise a prescris-o în Lege,  
 ca dovadă a vindecării tale”. 
  

Cuvântul Domnului 
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SÂMBĂTĂ 
  

ANUL I 
  
 LECTURA I  Oare este vreo minune pe care Domnul să nu o poată 

înfăptui?  
      Voi veni din nou la tine şi Sara va avea un fiu! 
  
 Citire din cartea Genezei 18,1-15 
 
 
 
1  În zilele acelea, 
  la stejarii din Mambre,  
 Domnul i-a apărut lui Abraham, care şedea la intrarea în cort, 
 în timpul arşiţei de la amiază.  
2 Abraham şi-a ridicat ochii şi a văzut trei bărbaţi  
 care stăteau în picioare în faţa lui.  
 Când i-a văzut a alergat de la intrarea în cort spre ei,  
 s-a aruncat la pământ  
3 şi a zis: „Doamne, dacă am aflat bunăvoinţă în ochii tăi,  
 nu trece fără să te opreşti la slujitorul tău!  
4 Vi se va aduce puţină apă, vă veţi spăla picioarele  
 şi vă veţi odihni sub acest arbore.  
5 Eu voi aduce puţină pâine,  
 ca să vă refaceţi puterile înainte de a pleca mai departe,  
 fiindcă aţi binevoit să treceţi pe la slujitorul vostru”. 
 Ei i-au răspuns: „Bine, fă cum ai spus!”. 
6 Abraham s-a dus în grabă la Sara, în cort, şi i-a zis:  
 „Ia repede trei măsuri din făina cea mai bună, frământ-o şi fă  
 turte!”.  
7 Apoi a alergat la cireadă, a luat un viţel frumos şi fraged  
 şi l-a dat servitorului ca să-l pregătească repede.  
  
8 Apoi Abraham a luat unt, lapte şi viţelul pe care îl pregătise  
 şi le-a pus înaintea lor,  
 iar el a rămas în picioare lângă ei sub copac, în timp ce ei mâncau. 
9 Ei l-au întrebat: „Unde-i Sara, soţia ta?”. 
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 El le-a răspuns: „Înăuntru, în cort!”. 
10 Domnul i-a spus:  
 „Voi veni din nou la tine peste un an, atunci soţia ta va avea un fiu”. 
 Sara care se afla în spatele lui, la intrarea în cort, a auzit.  
11 Sara a râs în sinea ei, zicându-şi:  
12 „Am trecut de vârsta dragostei şi stăpânul meu este un moşneag”. 
13 Domnul Dumnezeu i-a zis lui Abraham:  
 „Pentru ce a râs Sara, zicând: 
 „Voi naşte eu, într-adevăr, un fiu aşa bătrână cum sunt?”.  
14 Oare este vreo minune pe care Domnul să nu o poată înfăptui?  
 La anul pe vremea aceasta voi veni din nou la tine  
 şi Sara va avea un fiu! 
15 Sara, de frică, a tăgăduit, zicând: „N-am râs”. 
 Dar Domnul i-a replicat: Ba da! Ai râs!”. 
  

Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Lc 1,47.48-49.50 şi 53.54-55 (R.: cf. 54a) 
  
  R.:  Domnul are grijă  
    de poporul său. 
  
47 Sufletul meu îl preamăreşte pe Domnul 
 şi duhul meu tresaltă de bucurie 
 în Dumnezeu, mântuitorul meu, R. 
  
48 căci a privit la smerenia slujitoarei sale; 
 iată, de acum toate popoarele mă vor numi fericită. 
49 Căci mi-a făcut lucruri mari Cel Puternic, 
 şi numele lui e sfânt. R. 
  
50 Milostivirea lui dăinuie din neam în neam 
 peste cei ce se tem de dânsul. 
53 Pe cei flămânzi i-a copleşit cu daruri, 
 iar pe cei bogaţi i-a lăsat cu mâinile goale. R. 
  
54 L-a sprijinit pe slujitorul său, Israel, 
 amintindu-şi de îndurarea sa, 
55 după cum a promis părinţilor noştri, 
 lui Abraham şi urmaşilor lui în veci. R. 
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ANUL AL II-LEA 

  
 LECTURA I   Strigă tare către Domnul  
       pentru viaţa copiilor tăi, fiica Sionului. 
  
 Citire din cartea Lamentaţiunilor 2,2.10-14.18-19 
 
 
2  Domnul a nimicit fără milă toate păşunile lui Iacob.  
  În mânia lui a dărâmat fortăreţele cetăţii lui Iuda,  
 a aruncat la pământ şi a profanat regatul şi pe principii săi. 
10 Stau la pământ şi tac bătrânii fiicei Sionului;  
 îşi pun ţărână pe cap şi îmbracă haine de doliu;  
 fetele Ierusalimului îşi pleacă fruntea până la pământ. 
11 Ochii mei se sting de atâta plâns,  
 măruntaiele mele ard ca văpaia,  
 inima este cuprinsă de leşin  
 din cauza prăbuşirii cetăţii poporului meu,  
 căci copiii şi pruncii se sting pe străzile cetăţii.  
12 Ei le întreabă pe mamele lor: „Unde este pâinea şi vinul?”.  
 Şi cad sleiţi, ca doborâţi de sabie pe străzile cetăţii  
 şi îşi dau sufletul în braţele mamelor lor. 
13 Ce aş putea să-ţi spun?  
 Cu cine să te asemăn, Ierusalime?  
 Cum să te mângâi, fecioară, fiica Sionului?  
 Prăbuşirea ta este imensă ca marea.  
 Cine te poate vindeca? 
14 Profeţii tăi au avut viziuni înşelătoare şi mincinoase,  
 nu ţi-au descoperit nelegiuirile,  
 ceea ce ar fi putut îndepărta căderea ta.  
 Ei au scos din viziunile lor oracole amăgitoare şi false. 
18 Strigă tare către Domnul, urlă, fiică a Sionului!  
 Să curgă lacrimile tale ca un pârâu, ziua şi noaptea;  
 nu-ţi îngădui odihnă, ochii tăi să nu se oprească din plâns! 
19 Ridică-te, scoate strigăte de jale la fiecare ceas din noapte.  
 Revarsă-ţi inima ca apa înaintea Domnului.  
 Ridică-ţi mâinile către el,  
 pentru viaţa pruncilor tăi, care mor de foame la toate colţurile de  
 stradă. 
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Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 73,1-2.3-5a.5b-7.20-21 (R.: 19b) 
  
  R.:  Ascultă, Doamne,  
    ruga celor săraci şi asupriţi! 
  
1 Pentru ce, Dumnezeule, această ură îndelungată? 
 Pentru ce această mânie a păstorului împotriva turmei sale? 
2 Adu-ţi aminte de poporul, pe care l-ai întemeiat de la origine, 
 pe care l-ai răscumpărat ca moştenire a ta. 
 Adu-ţi aminte de Muntele Sionului, 
 în care ţi-ai stabilit locuinţa! R. 
  
3 Îndreaptă-ţi paşii spre aceste ruine fără sfârşit, 
 duşmanul a devastat totul în lăcaşul tău sfânt! 
4 Potrivnicii tăi au scos răgete 
 în mijlocul templului tău. 
5a În locul semnelor noastre şi-au pus însemnele biruinţei lor. R. 
  
5b Ca unii care ridică securea într-un desiş de codru, 
6 aşa au sfărâmat cu lovituri de securi şi de ciocane 
 toate obiectele sculptate cu măiestrie. 
7 Au pus foc sfântului tău lăcaş; 
 au pângărit şi au dărâmat locuinţa numelui tău. R. 
  
20 Ia aminte la jurământul pe care l-ai făcut, 
 căci toate colţurile ţării sunt pline de silnicie. 
21 Cel asuprit să nu plece ruşinat de la tine, 
 cel sărac şi cel nenorocit să laude numele tău. R. 
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 ALELUIA Mt 8,17 
  (Aleluia) Isus a purtat durerile noastre,  
     a fost împovărat cu suferinţele noastre. (Aleluia) 
  
 EVANGHELIA  Mulţi... vor şedea la masă cu Abraham... 
       în împărăţia cerurilor. 
  
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos  
 după sfântul Matei 8,5-17 
 
 
 
5  În timpul acela, 
  când Isus a intrat în Cafarnaum,  
 un centurion din armata romană a venit la el şi l-a rugat:  
6 „Doamne, servitorul meu zace acasă paralizat şi suferă cumplit”. 
7 Isus i-a zis: „Voi merge şi îl voi vindeca!”. 
8 Centurionul i-a răspuns:  
 „Doamne, nu sunt vrednic să intri sub acoperişul meu,  
 dar spune numai un cuvânt şi se va vindeca servitorul meu.  
9 Astfel şi eu, care sunt supus unei autorităţi,  
 am soldaţi la ordinele mele;  
 dacă îi spun unuia: «Du-te!», el se duce;  
 dacă îi spun altuia: «Vino!», el vine  
 şi dacă îi spun sclavului meu: «Fă aceasta!», el face”. 
10 La aceste cuvinte, Isus cuprins de admiraţie, a zis celor care îl  
 urmau: 
 „Vă spun adevărul,  
 la nimeni în Israel n-am întâlnit o asemenea credinţă.  
11 Vă spun de asemenea, mulţi vor veni de la Răsărit şi de la Apus  
 şi vor şedea la masă împreună cu Abraham, cu Isaac şi cu Iacob  
 în împărăţia cerurilor,  
12 iar fiii împărăţiei vor fi aruncaţi afară în întuneric;  
 acolo vor plânge şi vor scrâşni din dinţi”. 
13 Şi Isus a spus centurionului:  
 „Întoarce-te acasă! Facă-se ţie după cum ai crezut!”.  
 Şi în acelaşi ceas servitorul s-a vindecat.  
14 Când Isus a intrat în casa lui Petru,  
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 a văzut că soacra acestuia zăcea cuprinsă de febră.  
15 Atunci a prins-o de mână şi febra s-a îndepărtat.  
 Ea s-a sculat şi a început să-i servească. 
16 Când s-a făcut seară,  
 i-au adus o mulţime de oameni stăpâniţi de diavoli,  
 iar el prin cuvântul său a alungat duhurile  
 şi a vindecat pe toţi bolnavii.  
17 Astfel s-a împlinit cuvântul rostit de profetul Isaia:  
 „El a luat de la noi suferinţele noastre  
 şi ne-a eliberat de bolile noastre”. 
  

Cuvântul Domnului 
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SĂPTĂMÂNA A XIII-A 
  

DUMINICĂ 
  

ANUL A 
  
 LECTURA I   Acest bărbat este un om al lui Dumnezeu, un sfânt;  
       să-l invităm la noi! 
  
 Citire din cartea a doua a Regilor 4,8-11.14-16a 
 
 
 
8  Într-o zi, profetul Elizeu s-a dus la Şunem.  
  Acolo trăia o femeie distinsă, care l-a rugat să ia masa la dânsa.  
 De atunci, de fiecare dată, când trecea pe acolo,  
 se oprea, ca să mănânce la ea. 
9 Ea i-a spus soţului său:  
 „Eu ştiu că acest bărbat, care vine pe la noi mereu,  
 este un om al lui Dumnezeu, un sfânt.  
10 Să-i construim pe terasă o cameră.  
 Acolo să-i punem un pat, o masă, un scaun şi o lampă,  
 ca atunci când va veni pe la noi, să se poată retrage acolo”. 
11 Când, într-o zi, a venit din nou,  
 Elizeu s-a retras în această cameră, ca să se culce.  
14 Apoi l-a întrebat pe servitorul său:  
 „Ce am putea face pentru această femeie?”.  
 Servitorul i-a răspuns: „N-are nici un fiu şi bărbatul ei este în  
 vârstă”.  
15 Atunci Elizeu i-a zis: „Cheam-o aici!”. 
 Servitorul a chemat-o şi ea a venit la uşă.  
16a Iar Elizeu i-a spus: „La anul pe vremea aceasta, vei ţine un fiu în  
 braţe!”. 
  

Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 88,2-3.16-17.18-19 (R.: 2a) 
  
  R.:  Voi cânta totdeauna  
    milostivirea Domnului. 
  
2 Milostivirea Domnului în veci o voi cânta, 
 cu gura voi spune din neam în neam adevărul tău. 
3 Tu ai spus: „Iubirea mea e dăruită pe veci!”. 
 O dată cu cerurile ai statornicit adevărul tău. R. 
  
16 Fericit este poporul care ştie să-ţi cânte; 
 el umblă în lumina feţei tale, Doamne, 
17 se bucură neîncetat de numele tău 
 şi se mândreşte cu dreptatea ta! R. 
  
18 Căci tu eşti frumuseţea şi tăria lui 
 şi în bunăvoinţa ta ne măreşti puterea. 
19 Domnul este scutul nostru, 
 el, Sfântul lui Israel, este regele nostru! R. 
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 LECTURA A II-A  Prin Botez am fost înmormântaţi  
        împreună cu Cristos întru moarte,  
        ca să trăim o viaţă nouă. 
  
 Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Romani  6,3-4.8-11 
 
 
3  Fraţilor,  
  nu ştiţi voi oare că toţi cei care am fost botezaţi în Cristos Isus,  
 întru moartea lui am fost botezaţi?  
4 Prin Botez am fost înmormântaţi împreună cu el întru moarte,  
 pentru ca să trăim o viaţă nouă asemenea lui Cristos,  
 care a înviat din morţi prin atotputernicia Tatălui.  
8 Dacă am murit împreună cu Cristos,  
 credem că vom trăi de asemenea împreună cu el  
9 căci noi o ştim bine: Cristos înviat din morţi nu mai moare.  
 Moartea nu mai are nici o putere asupra lui.  
10 El a murit;  
 a murit pentru păcat o dată pentru totdeauna,  
 iar acum trăieşte, trăieşte pentru Dumnezeu.  
11 Aşa şi voi, socotiţi-vă că sunteţi morţi pentru păcat,  
 dar că trăiţi pentru Dumnezeu, în Isus Cristos Domnul nostru. 
  

Cuvântul Domnului 
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 ALELUIA 1 Pt 2,9 
  (Aleluia) Voi, popor al lui Dumnezeu, împărăţie de preoţi,  
     vestiţi în lume faptele măreţe ale Domnului,  
     care v-a chemat din întuneric la minunata sa lumină. 
  (Aleluia) 
  
 EVANGHELIA  Cine nu-şi ia crucea nu este vrednic de mine.  
       Cine vă primeşte pe voi, pe mine mă primeşte. 
  
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos  
 după sfântul Matei 10,37-42 
 
 
 
  În timpul acela, 
  Isus a spus ucenicilor săi: 
37 „Cine îşi iubeşte tatăl ori mama mai mult decât pe mine  
 nu este vrednic de mine;  
 cine îşi iubeşte fiul sau fiica mai mult decât pe mine  
 nu este vrednic de mine.  
38 Cine nu-şi ia crucea şi nu vine după mine  
 nu este vrednic de mine.  
39 Cine vrea să-şi păstreze viaţa pentru sine, acela o va pierde,  
 şi cine îşi va pierde viaţa pentru mine, acela o va păstra.  
40 Cine vă primeşte pe voi pe mine mă primeşte.  
 Şi cine mă primeşte pe mine îl primeşte pe acela care m-a trimis pe  
 mine.  
41 Cine primeşte un profet, pentru că este profet,  
 va fi răsplătit ca un profet,  
 şi cine primeşte pe un om drept, pentru că este drept,  
 va fi răsplătit ca un om drept.  
42 Şi cel care va da de băut chiar şi numai un pahar cu apă proaspătă 
 unuia dintre cei mai mici, pentru că este un ucenic,  
 vă spun adevărul: „Nu-şi va pierde răsplata”. 
  

Cuvântul Domnului 
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ANUL B 
  
 LECTURA I   Moartea a intrat în lume prin invidia diavolului. 
  
 Citire din cartea Înţelepciunii  1,13-15; 2,23-24 
 
 
13  Dumnezeu nu a creat moartea  
  şi nici nu se bucură de pieirea celor vii.  
14 Toate le-a creat ca să existe  
 şi toate făpturile din lume sunt binefăcătoare,  
 nu găseşti în ele otrava care să le facă să moară;  
 puterea morţii nu domneşte pe pământ,  
15 căci dreptatea este nemuritoare.  
2,23 Astfel Dumnezeu l-a creat pe om pentru o existenţă nepieritoare  
 şi l-a făcut ca o imagine a propriei sale fiinţe.  
24 Totuşi moartea a intrat în lume prin invidia diavolului  
 şi cei care sunt de partea lui vor ajunge să o cunoască. 
  

Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 29,2 şi 4.5-6.11 şi 12a şi 13b (R.: 2a) 
  
  R.:  Te preamăresc, Doamne,  
    pentru lucrările tale minunate. 
  
2 Te preamăresc, Doamne, pentru că m-ai eliberat 
 şi n-ai lăsat pe vrăjmaşii mei să râdă de mine. 
4 Doamne, tu mi-ai scos sufletul din locuinţa morţilor, 
 tu mi-ai dat viaţă ca să nu cobor în mormânt. R. 
  
5 Cântaţi Domnului, voi cei iubiţi de el, 
 măriţi prin laudele voastre numele lui cel sfânt! 
6 Căci mânia lui ţine o clipă, dar îndurarea lui ţine toată viaţa. 
 Seara ne stăpâneşte plânsul, iar dimineaţa se revarsă bucuria. R. 
  
11 Ascultă-mă, Doamne, ai milă de mine! 
 Doamne, ajută-mă! 
12a Tu mi-ai schimbat plânsul în veselie, 
13b Doamne, Dumnezeul meu, eu pururi te voi lăuda! R.  
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 LECTURA A II-A  Ceea ce vouă vă este de prisos  
        să compenseze ceea ce le lipseşte altora. 
  
 Citire din Scrisoarea a doua a sfântului apostol Paul  
 către Corinteni 8,7.9.13-15 
 
 
7  Fraţilor,  
  aşa cum vouă vi s-au dat cu generozitate toate darurile,  
 credinţa, cuvântul şi cunoaşterea lui Dumnezeu,  
 acest zel şi această dragoste pe care le aveţi de la noi,  
 tot aşa şi fapta voastră de dragoste să fie făcută cu generozitate. 
9 Voi cunoaşteţi generozitatea Domnului nostru Isus Cristos:  
 el, cel bogat, a devenit sărac de dragul vostru,  
 pentru ca voi să deveniţi bogaţi, prin sărăcia lui.  
13 Căci nu este vorba ca, ajutându-i pe alţii, să duceţi voi lipsă,  
 ci este vorba de egalitate. 
14 În această împrejurare,  
 ceea ce vouă vă este de prisos să compenseze ceea ce le lipseşte lor, 
 pentru ca într-o zi,  
 ceea ce lor le va fi de prisos, să compenseze ceea ce vă va lipsi vouă.  
 Şi aşa se va realiza o egalitate,  
15 după cum spune Scriptura, referindu-se la mană:  
 Cel care a adunat mai mult n-are nimic de prisos  
 şi cel care a adunat mai puţin nu a dus lipsă. 
  

Cuvântul Domnului 
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 ALELUIA 2 Tim 1,10b 
  (Aleluia) Domnul nostru Isus Cristos a distrus moartea,  
     iar prin evanghelia sa, a dat vieţii o nouă strălucire. (Aleluia) 
  
 EVANGHELIA  Copilă, îţi spun, scoală-te! 
  
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos  
 după sfântul Marcu  5,21-43 
 
 
 
21  În timpul acela, 
  Isus a trecut cu barca pe malul celălalt al Mării Galileii.  
22 Când a ajuns la ţărm a venit un şef de sinagogă, pe nume Iair. 
 Văzându-l pe Isus, a căzut la picioarele lui  
23 şi l-a rugat cu stăruinţă: „Fiica mea e pe moarte!  
 Vino, pune-ţi mâinile peste ea ca să se vindece şi să trăiască”.  
24 Isus a plecat împreună cu el  
 şi l-a urmat o mulţime atât de numeroasă, încât mai să-l strivească. 
25 În mulţime se afla o femeie,  
 care, de doisprezece ani suferea de hemoragie;  
26 ea suferise din cauza tratamentului prescris de mulţi medici,  
 îşi cheltuise toată averea, fără să simtă vreo îmbunătăţire,  
 dimpotrivă, starea ei se înrăutăţise tot mai mult.  
27 Această femeie deci, auzind ce se vorbea despre Isus,  
 a venit pe la spate, prin mulţime, şi s-a atins de haina lui,  
28 căci îşi zicea:  
 „Dacă mă voi atinge măcar de haina lui, voi fi vindecată”. 
29 Deodată, hemoragia s-a oprit şi a simţit în trupul ei că a fost  
 vindecată.  
30 În aceeaşi clipă, Isus a simţit că a ieşit o putere dintr-însul.  
 El s-a oprit în mulţime şi a întrebat:  
 „Cine s-a atins de hainele mele?”.  
31 Ucenicii i-au răspuns: „Vezi că te striveşte mulţimea şi tu întrebi: 
 «Cine m-a atins?»”.  
32 Însă el se uita în jur pentru a o vedea pe aceea care făcuse acest  
 lucru.  
33 Atunci femeia, tremurând de frică,  



Duminică - Anul B 
 conştientă de ceea ce i se întâmplase,  
 a venit, s-a aruncat la picioarele lui şi a spus tot adevărul.  
34 Dar Isus a spus: „Fiică, credinţa ta te-a vindecat.  
 Mergi în pace şi rămâi vindecată de boala ta!”. 
35 Pe când mai vorbea încă  
 au venit nişte oameni din casa şefului sinagogii şi au spus:  
 „Fiica ta a murit. De ce îl mai deranjezi pe Învăţător?”.  
36 Isus, care a auzit aceste cuvinte, a spus şefului sinagogii:  
 „Nu te teme, credinţă să ai!”.  
37 El nu a lăsat pe nimeni să-l însoţească,  
 în afară de Petru, de Iacob şi de Ioan, fratele lui Iacob.  
38 Ajunşi la casa şefului sinagogii,  
 Isus a văzut învălmăşeală şi lume care plângea şi bocea.  
39 El a intrat şi le-a spus:  
 „Pentru ce atâta zarvă şi plânset? Copila nu a murit, ci doarme”.  
40 Dar ei l-au luat în râs.  
 Atunci el a dat toată lumea afară,  
 a luat cu dânsul pe tatăl şi pe mama fetei  
 şi pe cei care îl însoţeau, a intrat în camera unde zăcea copila,  
41 a prins-o de mână şi i-a spus:  
 „Talita kum!”, ceea ce înseamnă: „Fetiţă, scoală-te!”.  
42 Numaidecât fata s-a sculat şi a început să meargă;  
 ea avea doisprezece ani.  
 Cei de faţă au rămas înmărmuriţi.  
43 Dar Isus le-a poruncit cu străşnicie să nu afle nimeni;  
 apoi le-a spus să dea fetei de mâncare. 
  

Cuvântul Domnului 
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sau forma scurtă: 
  
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos  
 după sfântul Marcu  5,21-24.35b-43 
 
 
 
21  În timpul acela, 
  Isus a trecut cu barca pe malul celălalt al Mării Galileii.  
22 Când a ajuns la ţărm a venit un şef de sinagogă, pe nume Iair. 
 Văzându-l pe Isus, a căzut la picioarele lui  
23 şi l-a rugat cu stăruinţă: „Fiica mea e pe moarte!  
 Vino, pune-ţi mâinile peste ea ca să se vindece şi să trăiască”.  
24 Isus a plecat împreună cu el  
 şi l-a urmat o mulţime atât de numeroasă, încât mai să-l strivească. 
35b Atunci au venit nişte oameni din casa şefului sinagogii şi au spus:  
 „Fiica ta a murit. De ce îl mai deranjezi pe Învăţător?”.  
36 Isus, care a auzit aceste cuvinte, a spus şefului sinagogii:  
 „Nu te teme, credinţă să ai!”.  
37 El nu a lăsat pe nimeni să-l însoţească,  
 în afară de Petru, de Iacob şi de Ioan, fratele lui Iacob.  
38 Ajunşi la casa şefului sinagogii,  
 Isus a văzut învălmăşeală şi lume care plângea şi bocea.  
39 El a intrat şi le-a spus: „Pentru ce atâta zarvă şi plânset?  
 Copila nu a murit, ci doarme”.  
40 Dar ei l-au luat în râs.  
 Atunci el a dat toată lumea afară, a luat cu dânsul pe tatăl şi pe mama  
 fetei  
 şi pe cei care îl însoţeau, a intrat în camera unde zăcea copila,  
41 a prins-o de mână şi i-a spus:  
 „Talita kum!”, ceea ce înseamnă: „Fetiţă, scoală-te!”.  
42 Numaidecât fata s-a sculat şi a început să meargă; ea avea  
 doisprezece ani.  
 Cei de faţă au rămas înmărmuriţi.  
43 Dar Isus le-a poruncit cu străşnicie să nu afle nimeni;  
 apoi le-a spus să dea fetei de mâncare. 
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Cuvântul Domnului 
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ANUL C 

  
 LECTURA I   Elizeu a mers după Ilie şi i-a slujit. 
  
 Citire din cartea întâi a Regilor 19,16b.19-21 
 
 
 
16b  În zilele acelea, 
  Domnul a spus profetului Ilie:  
 „Unge pe Elizeu, fiul lui Safat, ca profet în locul tău”. 
19 Ilie a plecat. El l-a întâlnit pe Elizeu, fiul lui Safat, la arat.  
 Acesta ara cu douăsprezece perechi de boi,  
 iar a douăsprezecea pereche o mâna chiar el.  
 Ilie a trecut pe lângă el şi i-a aruncat mantia. 
20 Atunci Elizeu, părăsind boii, a alergat după Ilie şi i-a zis:  
 „Îngăduie-mi să-mi iau rămas bun de la tatăl meu şi de la mama mea 
 şi apoi te voi urma”. 
 Ilie i-a răspuns:  
 „Du-te şi apoi întoarce-te! Gândeşte-te la ceea ce ţi-am făcut”.  
21 Elizeu s-a întors,  
 a luat o pereche de boi, i-a tăiat, a fiert carnea cu lemnele plugului  
 şi a dat oamenilor o masă de despărţire.  
 După aceea a mers după Ilie şi a început să-i slujească. 
  

Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 15,1-2a şi 5.7-8.9-10.11 (R.: cf. 5a) 
  
  R.:  Doamne, tu eşti bucuria 
    şi fericirea mea. 
  
1 Păzeşte-mă, Dumnezeule, pentru că mă încred în tine. 
2a Am spus lui Dumnezeu: „Tu eşti Dumnezeul meu!”. 
5 Domnul este partea mea de moştenire şi cupa mea cu sorţi, 
 tu eşti acela care ai în mână soarta mea. R. 
  
7 Îl binecuvântez pe Domnul care mi-a dat înţelepciune, 
 căci până şi noaptea mă îndeamnă inima. 
8 Îl am mereu în faţa ochilor pe Domnul; 
 dacă el este la dreapta mea, nu mă clatin. R. 
  
9 De aceea inima mea se bucură şi sufletul meu se înveseleşte; 
 ba chiar şi trupul meu se va odihni în linişte, 
10 deoarece nu vei lăsa sufletul meu în locuinţa morţilor, 
 nici nu vei îngădui ca sfântul tău să vadă putrezirea. R. 
  
11 Tu îmi vei arăta cărarea vieţii; 
 în faţa ta sunt bucurii nespuse 
 şi desfătări veşnice la dreapta ta. R. 
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 LECTURA A II-A  Voi aţi fost chemaţi la libertate. 
  
 Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Galateni 5,1.13-18 
 
 
1  Fraţilor,  
  Cristos ne-a eliberat, ca să rămânem cu adevărat liberi.  
 Aşadar, fiţi statornici şi nu lăsaţi să vi se pună din nou jugul sclaviei.  
13 Voi aţi fost chemaţi la libertate, fraţilor,  
 dar această libertate  
 să nu fie cumva un pretext pentru a vă satisface egoismul;  
 dimpotrivă, slujiţi-vă unii pe alţii prin iubire.  
14 Căci toată Legea îşi atinge desăvârşirea într-o singură poruncă  
 şi aceasta este:  
 „Să-l iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi”. 
15 Dacă voi vă înţepaţi şi vă mâncaţi unii pe alţii,  
 aveţi grijă că treptat veţi ajunge să vă distrugeţi cu totul unii pe alţii.  
16 Aşadar, eu vă spun:  
 Lăsaţi-vă conduşi de Duhul lui Dumnezeu  
 şi atunci nu veţi asculta de pornirile egoiste ale trupului.  
17 Căci pornirile trupului se împotrivesc duhului  
 şi pornirile duhului se împotrivesc trupului.  
 Aceste lucruri sunt potrivnice între ele,  
 aşa încât vă împiedică să faceţi ceea ce aţi vrea.  
18 Dar dacă vă lăsaţi conduşi de Duhul Sfânt,  
 atunci nu mai sunteţi supuşi Legii. 
  

Cuvântul Domnului 
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 ALELUIA 1 Sam 3,9; In 6,69b 
  (Aleluia) Vorbeşte, Doamne, căci slujitorul tău ascultă;  
     tu ai cuvintele vieţii veşnice. (Aleluia) 
  
 EVANGHELIA  Isus s-a hotărât să meargă la Ierusalim.  
       Doamne, te voi urma oriunde te vei duce. 
  
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos  
 după sfântul Luca 9,51-62 
 
 
51  Când a sosit timpul ca să fie luat din această lume,  
  Isus s-a hotărât să meargă la Ierusalim.  
52 A trimis înaintea lui nişte mesageri.  
 Aceştia au pornit la drum şi au intrat într-un sat de samariteni,  
 ca să pregătească cele necesare pentru venirea lui.  
53 Dar nu l-au primit, pentru că se îndrepta spre Ierusalim. 
54 Când ucenicii Iacob şi Ioan au văzut aceasta, au zis:  
 „Doamne, vrei să cerem să cadă foc din cer ca să-i distrugă?”.  
55 Dar Isus s-a întors şi i-a dojenit cu asprime.  
56 Şi au plecat în alt sat. 
57 Pe drum, un om i-a spus lui Isus: „Te voi urma oriunde te vei duce!”. 
58 Isus i-a spus: „Vulpile au vizuini, păsările cerului au cuiburi,  
 dar Fiul Omului nu are unde să-şi plece capul”. 
59 Isus a spus către un altul: „Urmează-mă!”. 
 Acesta i-a răspuns: „Îngăduie-mi, Doamne,  
 să mă duc mai întâi să-l îngrop pe tatăl meu”. 
60 Dar Isus i-a zis: „Lasă morţii să-şi îngroape morţii lor.  
 Tu du-te şi vesteşte împărăţia lui Dumnezeu”. 
61 Un altul i-a zis: „Te voi urma, Doamne,  
 dar mai întâi lasă-mă să-mi iau rămas bun de la ai mei”. 
62 Isus i-a răspuns: „Nimeni dintre cei care pun mâna pe plug şi se uită  
 înapoi 
 nu este bun pentru împărăţia lui Dumnezeu”. 
  

Cuvântul Domnului 
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LUNI 
  

ANUL I 
  
 LECTURA I   Oare îl vei nimici pe cel drept împreună cu cel 

păcătos? 
  
 Citire din cartea Genezei 18,16-33 
 
 
16  Oaspeţii lui Abraham s-au ridicat  
  şi au mers să privească spre Sodoma dintr-un loc înalt,  
 iar Abraham a mers cu ei ca să-i conducă. 
17 Domnul şi-a zis:  
 „Oare îi voi ascunde lui Abraham ceea ce am de gând să fac?  
18 Nu, deoarece Abraham trebuie să devină un popor mare şi puternic  
 şi toate popoarele pământului trebuie să fie binecuvântate prin el,  
19 căci eu l-am ales, ca el să lase poruncă fiilor săi şi tuturor urmaşilor  
 să păstreze calea Domnului, săvârşind ceea ce este bun şi drept,  
 pentru ca Domnul să ducă la îndeplinire  
 ceea ce a promis în favoarea lui Abraham”. 
20 Atunci Domnul i-a zis: „Cât de mare este strigătul care se ridică  
 împotriva Sodomei şi Gomorei şi cât de greu este păcatul lor!  
21 Mă voi coborî să văd dacă purtarea lor  
 corespunde întocmai cu strigătul ajuns până la mine,  
 iar de nu, voi vedea!”. 
22 De acolo, bărbaţii s-au îndreptat spre Sodoma,  
 iar Abraham a mai rămas înaintea Domnului.  
23 El s-a apropiat şi i-a zis:  
 „Oare îl vei nimici pe cel drept împreună cu cel păcătos?  
24 Poate că se află cincizeci de drepţi în cetate;  
 vrei tu cu adevărat să-i nimiceşti şi pe ei?  
 Oare nu vei cruţa cetatea pentru cei cincizeci de drepţi care sunt în  
 ea?  
25 Departe de tine să faci un lucru ca acesta:  
 să-l faci pe cel drept să moară împreună cu cel păcătos,  
 să-l tratezi pe cel drept în acelaşi fel ca pe cel păcătos!  
 Departe de tine aşa ceva!  
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 Oare judecătorul întregului pământ va da o sentinţă nedreaptă?”. 
26 Domnul i-a răspuns: „Dacă voi găsi cincizeci de drepţi în Sodoma, 
 pentru ei voi cruţa toată cetatea!”. 
27 Abraham a reluat: „Voi îndrăzni să vorbesc cu Domnul,  
 eu care nu sunt decât praf şi cenuşă!  
28 Poate că din cincizeci de drepţi vor lipsi cinci.  
 Pentru aceştia cinci care lipsesc vei nimici toată cetatea?”.  
 Domnul i-a răspuns:  
 „N-o voi distruge, dacă voi găsi patruzeci şi cinci”. 
29 Abraham a insistat: „Poate că se vor găsi numai patruzeci”. 
 Domnul i-a răspuns: „Pentru cei patruzeci, n-o voi distruge!”. 
30 Abraham i-a zis: „Să nu se supere Domnul meu,  
 dacă îndrăznesc să mai vorbesc. Poate că vor fi numai treizeci!”. 
 Domnul i-a răspuns: „Dacă voi găsi treizeci de drepţi, n-o voi distruge!”. 
31 Abraham i-a zis atunci:  
 „Voi îndrăzni să mai vorbesc încă o dată Domnului meu.  
 Poate se vor găsi numai douăzeci!”. 
 Domnul i-a răspuns: „Pentru cei douăzeci, n-o voi distruge!”. 
32 Atunci i-a mai zis Abraham:  
 „Să nu se supere Domnul meu, nu voi mai vorbi decât o singură dată. 
 Poate se vor găsi numai zece!”. 
 Domnul i-a răspuns: „Pentru cei zece, nu voi distruge cetatea Sodoma!”. 
33 Când Domnul a terminat de vorbit cu Abraham, a plecat,  
 iar Abraham s-a întors acasă. 
  

Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 102,1-2.3-4.8-9.10-11 (R.: 8a) 
  
  R.:  Îndurător şi milostiv este Domnul. 
  
1 Binecuvântează, suflete al meu, pe Domnul 
 şi toată fiinţa mea să laude numele lui cel sfânt! 
2 Binecuvântează, suflete al meu, pe Domnul 
 şi nu uita nicicând de darurile lui. R. 
  
3 El îţi iartă toate păcatele 
 şi te vindecă de orice infirmitate. 
4 El îţi scapă viaţa de la pierzare 
 şi te încununează cu bunătate şi îndurare. R. 
  
8 Domnul este îndurător şi milostiv, 
 el este îndelung răbdător şi plin de dragoste. 
9 El nu dojeneşte la nesfârşit, 
 nici nu poartă pe veci mânie. R. 
  
10 El nu răsplăteşte după greşelile noastre, 
 nici nu pedepseşte după fărădelegile noastre. 
11 Cât de mare este distanţa de la cer la pământ, tot aşa 
 de mare este mila sa faţă de cei care se tem de dânsul. R. 
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ANUL AL II-LEA 

  
 LECTURA I   Poporul meu calcă în picioare pe cei sărmani. 
  
 Citire din cartea profetului Amos 2,6-10.13-16 
 
 
6  Aşa vorbeşte Domnul: 
  „Din cauza păcatelor, din cauza păcatelor lui Israel,  
 nu-mi schimb hotărârea.  
 Ei îl vând pe cel drept pe bani, pe cel sărman pe o pereche de sandale.  
7 Ei calcă în picioare pe cei sărmani,  
 ca şi cum ar călca praful pământului  
 şi închid celor nenorociţi calea spre dreptate.  
 Tatăl şi fiul se duc la aceeaşi femeie  
 şi pângăresc astfel numele meu cel sfânt. 
8 Se tolănesc lângă altare pe hainele luate ca zălog  
 şi în templul Dumnezeului lor beau vinul celor pe care ei i-au  
 pedepsit.  
9 Eu îi nimicisem în faţa lor pe amoriţi,  
 care erau înalţi ca cedrii şi puternici ca stejarii;  
 i-am nimicit de la fructe până la rădăcini! 
10 Eu v-am scos din ţara Egiptului şi v-am condus prin pustiu  
 timp de patruzeci de ani, ca să vă dau ca moştenire ţara amoriţilor. 
13 Ei bine, acum vă voi strivi  
 aşa cum un car încărcat cu snopi striveşte pământul.  
14 Cel iute nu va putea fugi, cel tare nu se va putea folosi de puterea lui, 
 iar cel viteaz nu-şi va salva viaţa;  
15 arcaşul nu va putea ţine piept,  
 picioarele nu îl vor ajuta pe cel sprinten şi nici calul pe călăreţ.  
16 Chiar şi cel mai viteaz dintre luptători va fugi gol în ziua aceea”. 
  

Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 49,16bc-17.18-19.20-21.22-23 (R.: cf. 22a) 
  
  R.:  Iartă, Doamne,  
    necredinţa poporului tău! 
  
16bc Domnul spune: „Pentru ce tot rosteşti legile mele 
 şi ai pe buze legământul meu, 
17 tu, care urăşti învăţătura mea 
 şi care arunci la spate cuvintele mele? R. 
  
18 Dacă vezi un hoţ, te dai de partea lui; 
 te simţi bine printre cei care săvârşesc adulterul. 
19 Gura ta urzeşte răutate 
 şi limba ta ţese planuri viclene. R. 
  
20 Stai şi vorbeşti împotriva fratelui tău, 
 cleveteşti pe fiul mamei tale. 
21 Iată ce ai făcut, iar eu să tac? 
 Îţi închipui că eu sunt ca tine? 
 Te voi mustra şi voi pune totul sub ochii tăi”. R. 
  
22 Luaţi seama, aşadar, voi care-l uitaţi pe Dumnezeu, 
 altfel vă sfâşii şi nu va fi nimeni care să vă scape. 
23 Cine aduce jertfă de laudă mă preamăreşte; 
 celui care merge pe calea cea dreaptă 
 îi voi arăta mântuirea adusă de Dumnezeu”. R. 
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 ALELUIA Ps 94,8ab 
  (Aleluia) Astăzi nu vă împietriţi inimile,  
     dar ascultaţi glasul Domnului. (Aleluia) 
  
 EVANGHELIA  Vino după mine! 
  
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos  
 după sfântul Matei 8,18-22 
 
 
 
18  În timpul acela, 
  văzând mulţimea din jurul său,  
 Isus a poruncit ucenicilor să treacă pe celălalt mal.  
19 Atunci s-a apropiat de el un cărturar şi i-a zis:  
 „Învăţătorule, te voi urma oriunde te vei duce!”. 
20 Dar Isus i-a spus:  
 „Vulpile au vizuini şi păsările cerului au cuiburi,  
 însă Fiul Omului nu are unde să-şi plece capul”. 
21 Un altul dintre ucenicii lui i-a zis:  
 „Doamne, dă-mi voie să merg mai întâi să îngrop pe tatăl meu”. 
22 Isus i-a zis:  
 „Vino după mine şi lasă morţii să-şi îngroape morţii lor”. 
  

Cuvântul Domnului 
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MARŢI 
  

ANUL I 
  
 LECTURA I  Domnul a făcut să cadă din cer asupra Sodomei şi 

Gomorei  
      ploaie de sulf şi de foc. 
  
 Citire din cartea Genezei 19,15-29 
 
 
15  La revărsatul zorilor,  
 îngerii l-au silit pe Lot să fugă repede din cetate, spunându-i:  
 „Scoală-te! Ia-ţi femeia şi pe cele două fiice ale tale, care se află aici,  
 ca să nu pieri şi tu din cauza fărădelegilor acestei cetăţi!”. 
16 Deoarece stătea pe gânduri,  
 l-au apucat de mână pe el, pe femeia lui şi pe cele două fiice,  
 pentru că Domnul voia să-l cruţe. 
17 Ei l-au scos afară din cetate şi, după ce au ieşit, i-au spus:  
 „Fugi, dacă vrei să scapi cu viaţă!  
 Nu privi înapoi şi nu te opri nicăieri în câmpie!  
 Fugi la munte, dacă nu vrei să pieri şi tu!”. 
18 Lot le-a zis: „Nu, Doamne, te rog!  
19 Slujitorul tău a aflat har în ochii tăi  
 şi tu mi-ai arătat o mare milă, lăsându-mi viaţa,  
 dar eu n-am cum să mă salvez în munţi,  
 căci nenorocirea mă va ajunge din urmă şi voi muri.  
20 Iată o cetate destul de aproape ca să pot fugi acolo şi e foarte mică.  
 Dă-mi voie să mă refugiez într-însa. Nu aşa că e mică?  
 Şi mi-aş putea salva viaţa!”. 
21 El i-a răspuns:  
 „Iată că îţi fac acest favor şi nu voi distruge cetatea aceea. 
22 Repede, fugi într-acolo, căci eu nu pot face nimic  
 înainte ca tu să fi ajuns în ea!”.  
 De aceea acestei cetăţi i s-a dat numele de Ţoar.  
23 Când soarele s-a ridicat deasupra pământului  
 şi când Lot ajunsese la Ţoar,  
24 Domnul a făcut să cadă din cer asupra Sodomei şi Gomorei  
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 ploaie de sulf şi de foc. 
25 Dumnezeu a distrus aceste cetăţi şi toată câmpia  
 împreună cu toţi locuitorii lor şi cu tot ce creştea pe câmpie.  
26 Iar femeia lui Lot care se uitase înapoi  
 a fost transformată într-un stâlp de sare. 
27 În dimineaţa aceea,  
 Abraham, ridicându-se pe locul în care stătuse înaintea Domnului  
28 a privit spre Sodoma şi Gomora şi spre toată câmpia Iordanului  
 şi a văzut un fum gros care se ridica de la pământ,  
 ca fumul dintr-un cuptor.  
29 Când Dumnezeu a distrus cetăţile din acest ţinut  
 s-a gândit la Abraham şi l-a salvat pe Lot  
 de nenorocirea care a distrus cetatea în care locuise Lot. 
  

Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 25,2-3.9-10.11-12 (R.: cf. 3a) 
  
  R.:  Arată-ne, Doamne,  
    îndurarea ta! 
  
2 Încearcă-mă, Doamne, pătrunde-mă cu privirea ta; 
 trece-mi prin foc rărunchii şi inima! 
3 Căci am înaintea ochilor bunătatea ta 
 şi merg pe calea adevărului tău. R. 
  
9 Nu mă pune la un loc cu păcătoşii, 
 nu mă pedepsi ca pe cei ucigaşi, 
10 ale căror mâini sunt nelegiuite 
 şi adună mită peste mită. R. 
  
11 Purtarea mea însă este nevinovată; 
 Doamne, ai milă de mine şi mântuieşte-mă. 
12 Piciorul meu păşeşte pe calea cea dreaptă. 
 Doamne, în adunări te voi lăuda,! R. 
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ANUL AL II-LEA 

  
 LECTURA I   Când Domnul Dumnezeu vorbeşte,  
       cine nu devine profet? 
  
 Citire din cartea profetului Amos 3,1-8; 4,11-12 
 
 
1  Ascultaţi acest cuvânt  
  pe care Domnul l-a rostit împotriva voastră, fiii lui Israel, 
 împotriva întregului popor pe care l-a scos din ţara Egiptului: 
2 „Numai pe voi v-am ales dintre toate popoarele pământului;  
 de aceea vă voi pedepsi pe voi  
 pentru toate nelegiuirile voastre!”. 
3 Merg oare doi oameni împreună,  
 fără ca mai întâi să se fi înţeles?  
4 Urlă oare leul în pădure, fără ca să aibă pradă?  
5 Se aude glasul puiului de leu în culcuşul lui,  
 dacă nu a înhăţat nimic? 
 Cade pasărea în laţul pus pe pământ,  
 fără să fi fost atrasă de o momeală?  
6 Se închide capcana fără să se fi prins nimic în ea?  
 Sună oare trâmbiţa într-o cetate,  
 fără ca poporul să fie ameninţat de vreo primejdie?  
 Vine oare vreo nenorocire asupra unei cetăţi,  
 fără să fie pricinuită de Domnul? 
7 Domnul Dumnezeu nu face nimic  
 fără să descopere taina sa profeţilor, 
 care sunt slujitorii lui.  
8 Când leul mugeşte, cine nu se teme?  
 Când Domnul Dumnezeu vorbeşte, cine nu devine profet? 
4,11 „Eu am adus asupra voastră o mare nenorocire,  
 ca asupra Sodomei şi Gomorei  
 şi aţi ajuns ca un tăciune scos din foc. 
 Şi totuşi nu v-aţi întors la mine” – spune Domnul. 
12 „De aceea mă voi purta astfel cu tine, Israele,  
 şi pentru că mă voi purta astfel, pregăteşte-te, Israele,  
 pentru întâlnirea cu Domnul Dumnezeul tău!”. 
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Cuvântul Domnului 



Marţi 
 
 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 5,5-6a.6b-7.8 (R.: 9a) 
  
  R.:  Condu-mă, Doamne,  
    pe calea dreptăţii. 
  
5 Căci tu nu eşti un Dumnezeu căruia să-i placă răul; 
 cel rău nu poate rămâne în preajma ta. 
6a Cei nesocotiţi nu pot să stea în faţa ta. R. 
  
6b Tu îi urăşti pe cei nelegiuiţi 
7 şi-i nimiceşti pe cei mincinoşi. 
 Domnul urăşte pe oamenii care varsă sânge şi înşală. R. 
  
8 Dar eu, prin îndurarea ta cea mare, 
 pot să intru în casa ta 
 şi să mă închin pătruns de frica ta 
 în templul tău cel sfânt. R. 
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 ALELUIA Ps 129,5 
  (Aleluia) Speranţa mea este în Domnul;  
     eu mă încred în cuvântul său. (Aleluia) 
  
 EVANGHELIA  Isus a dojenit vântul şi marea  
       şi s-a făcut linişte deplină. 
  
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos  
 după sfântul Matei 8,23-27 
 
 
 
23  În timpul acela, 
  Isus s-a urcat în barcă, iar ucenicii l-au urmat.  
24 Deodată s-a iscat pe mare o furtună atât de puternică,  
 încât valurile acopereau barca; iar el dormea. 
25 Atunci ucenicii s-au apropiat de el şi l-au trezit, spunându-i:  
 „Doamne, salvează-ne, că pierim!”. 
26 El însă le-a zis:  
 „Pentru ce vă este frică, oameni slabi în credinţă?”. 
 Apoi s-a ridicat în picioare,  
 a dojenit vântul şi marea şi s-a făcut linişte deplină. 
27 Cei de faţă au fost cuprinşi de uimire şi spuneau:  
 „Ce fel de om este acesta, că până şi vântul şi marea ascultă de el!”. 
  

Cuvântul Domnului 
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MIERCURI 
  

ANUL I 
  
 LECTURA I   Nu se cuvine ca fiul sclavei Agar  
       să împartă moştenirea cu fiul meu, Isaac. 
  
 Citire din cartea Genezei 21,5.8-20 
 
 
5  Abraham era în vârstă de o sută de ani  
  când a venit pe lume fiul său, Isaac.  
8 Copilul a crescut şi, în ziua în care a fost înţărcat,  
 Abraham a dat un mare ospăţ.  
9 Sara l-a văzut pe Ismael,  
 pe care Agar egipteanca i-l născuse lui Abraham,  
 cum se juca cu fiul ei, Isaac.  
10 Atunci i-a zis lui Abraham:  
 „Alung-o pe această sclavă şi pe fiul ei,  
 căci nu se cuvine ca fiul acestei sclave  
 să împartă moştenirea cu fiul meu Isaac!”.  
11 Acest cuvânt i-a căzut foarte greu lui Abraham,  
 căci şi Ismael era fiul său.  
12 Însă Domnul Dumnezeu i-a zis:  
 „Nu te amărî din cauza acestui copil şi a sclavei tale.  
 Fă tot ce îţi cere Sara,  
 pentru că numai urmaşii lui Isaac vor purta numele tău.  
13 Dar eu voi face un mare popor şi din fiul sclavei,  
 căci şi el este urmaşul tău”.  
14 A doua zi dimineaţă, Abraham a luat pâine şi un burduf cu apă,  
 le-a pus pe umerii lui Agar împreună cu copilul şi apoi i-a dat  
 drumul. 
 Ea a plecat şi s-a rătăcit în pustiul Berşeba.  
15 Când s-a terminat apa din burduf, a lăsat copilul sub un tufiş  
16 şi s-a aşezat în preajma lui ca la o bătaie de săgeată.  
 Ea îşi spunea: „Nu vreau să-mi văd copilul murind”.  
 Şedea în apropiere şi plângea în hohote.  
17 Dumnezeu a auzit strigătele copilului  
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 şi din cer un înger al lui Dumnezeu a strigat-o pe Agar:  
 „Ce ai, Agar? Nu te teme!  
 Dumnezeu a auzit glasul copilului de sub tufişul unde se află.  
18 Scoală-te, ia copilul şi ţine-l de mână,  
 căci eu voi face din el un popor mare!”.  
19 Atunci Dumnezeu i-a deschis ochii şi Agar a văzut o fântână.  
 Ea s-a dus, a umplut burduful cu apă şi i-a dat copilului să bea.  
20 Iar Dumnezeu a fost cu acest copil.  
 S-a făcut mare, a rămas în pustiu şi a devenit arcaş. 
  

Cuvântul Domnului 



Miercuri 
 
 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 33,7-8.10-11.12-13 (R.: 7a) 
  
  R.:  Când cel sărac strigă,  
    Domnul îl aude. 
  
7 Cel sărac a strigat şi Domnul l-a ascultat 
 şi l-a mântuit din toate necazurile sale. 
8 Îngerul Domnului veghează lângă cei ce se tem de el, 
 şi-i scapă din primejdie. R. 
  
10 Temeţi-vă de Domnul, voi sfinţii lui, 
 căci de nimic nu duc lipsă cei care se tem de el. 
11 Bogaţii au sărăcit şi îndură foame, 
 dar cei care îl caută pe Domnul nu duc lipsă de nimic. R. 
  
12 Veniţi, fiilor, şi ascultaţi-mă, 
 căci vă voi învăţa frica de Domnul. 
13 Unde este omul care doreşte viaţa 
 şi vrea să aibă parte de zile fericite? R. 
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ANUL AL II-LEA 

  
 LECTURA I  Îndepărtaţi de la mine zgomotul asurzitor al cântărilor 

voastre  
      şi dreptatea să curgă ca un râu care nu seacă niciodată. 
  
 Citire din cartea profetului Amos 5,14-15.21-24 
 
 
14  Căutaţi binele şi nu răul, ca să trăiţi  
  şi atunci Domnul Dumnezeul universului va fi cu voi,  
 aşa cum spuneţi că este.  
15 Urâţi răul şi iubiţi binele,  
 faceţi să domnească dreptatea în tribunalele voastre,  
 poate că atunci Domnul Dumnezeul universului se va îndura  
 de cei care vor mai rămâne din poporul lui Israel.  
21 „Eu urăsc, dispreţuiesc sărbătorile voastre  
 şi nu-mi plac adunările voastre.  
22 Chiar când îmi aduceţi arderi de tot şi ofrande  
 ele nu-mi sunt plăcute;  
 la animalele grase, pe care le aduceţi ca jertfă de împăcare,  
 nici nu mă uit.  
23 Îndepărtaţi de la mine zgomotul asurzitor al cântărilor voastre,  
 să nu aud muzica harpelor voastre.  
24 În schimb dreptatea să curgă ca apa  
 şi nevinovăţia ca un râu care nu seacă niciodată”. 
  

Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 49,7.8-9.10-11.12-13.16bc-17 (R.: 23b) 
  
  R.:  Condu-mă, Doamne,  
    pe calea dreptăţii! 
  
7 Domnul spune: „Ascultă, poporul meu, eu îţi vorbesc, 
 ascultă, Israele, eu te acuz, eu care sunt Dumnezeul tău! R. 
  
8 Nu pentru jertfele tale te dojenesc, 
 pentru că arderile tale de tot sunt pururi înaintea mea. 
9 Nu voi primi viţei din casa ta, 
 nici ţapi din turmele tale. R. 
  
10 Căci ale mele sunt toate fiarele pădurii, 
 toate miile de animale din munţi. 
11 Eu cunosc toate păsările cerului 
 şi toate vieţuitoarele câmpiei sunt ale mele. R. 
  
12 Dacă mi-ar fi foame, nu ţi-aş spune ţie, 
 căci lumea cu tot ce este în ea mie îmi aparţine. 
13 Mănânc eu oare carne de tauri 
 şi beau sângele ţapilor? R. 
  
16bc Pentru ce tot rosteşti legile mele 
 şi ai pe buze legământul meu, 
17 tu, care urăşti învăţătura mea 
 şi care arunci la spate cuvintele mele?”. R. 
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 ALELUIA Iac 1,18 
  (Aleluia) Tatăl ne-a dat viaţă prin cuvântul adevărului,  
     ca să facă din noi, cei dintâi chemaţi dintre toate făpturile  
     sale. 
  (Aleluia) 
  
 EVANGHELIA  Ai venit aici ca să ne chinui înainte de timpul 

hotărât? 
  
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos  
 după sfântul Matei 8,28-34 
 
 
 
28  În timpul acela, 
  când Isus a ajuns pe celălalt ţărm al Mării Tiberiadei,  
 în ţinutul gadarenilor,  
 doi oameni stăpâniţi de diavol au ieşit din cimitir în întâmpinarea lui. 
 Ei erau aşa de fioroşi încât nimeni nu putea trece pe acel drum.  
29 Ei au început să strige:  
 „Ce ai cu noi, Fiul lui Dumnezeu?  
 Ai venit aici să ne chinui înainte de timpul hotărât?”.  
30 Nu departe de ei păştea o turmă mare de porci.  
31 Diavolii l-au rugat pe Isus:  
 „Dacă ne izgoneşti, trimite-ne în turma de porci”.  
32 El le-a zis: „Duceţi-vă”. Ei au ieşit din oameni şi au intrat în porci.  
 Şi iată că întreaga turmă s-a aruncat de pe malul abrupt în mare  
 şi a pierit în valuri.  
33 Păzitorii porcilor au luat-o la fugă,  
 s-au dus în cetate şi au povestit toate cele întâmplate  
 şi cele petrecute cu îndrăciţii.  
34 Atunci toată cetatea a ieşit în întâmpinarea lui Isus,  
 şi când l-au văzut, l-au rugat să plece din ţinutul lor. 
  

Cuvântul Domnului 
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JOI 
  

ANUL I 
  
 LECTURA I   Jertfa patriarhului nostru Abraham. 
  
 Citire din cartea Genezei 22,1-19 
 
 
 
1  În zilele acelea, 
  Dumnezeu l-a pus la încercare pe Abraham şi i-a zis:  
 „Abrahame, Abrahame!”.  
 El a răspuns: „Iată-mă!”.  
2 I-a zis Dumnezeu:  
 „Ia-l pe fiul tău, pe singurul tău fiu, pe care îl iubeşti, pe Isaac,  
 du-te în ţinutul Moria şi jertfeşte-l acolo ca ardere de tot  
 pe un munte, pe care ţi-l voi arăta eu”.  
3 Abraham s-a sculat dis-de-dimineaţă, a pus samarul pe măgarul său  
 şi a luat cu el doi slujitori şi pe Isaac, fiul său.  
 A tăiat lemne pentru jertfă  
 şi a pornit la drum spre locul pe care i-l indicase Domnul.  
4 A treia zi, ridicându-şi Abraham ochii, a văzut de departe locul acela.  
5 Atunci a zis Abraham slujitorilor săi: „Rămâneţi aici cu măgarul,  
 iar eu şi copilul ne ducem mai încolo să ne închinăm.  
 După aceea ne vom întoarce la voi”.  
6 Abraham, luând lemnele pentru jertfă,  
 le-a pus pe umerii lui Isaac, fiul său;  
 iar el a luat în mâini focul şi cuţitul şi au plecat împreună.  
7 Pe drum, Isaac i-a spus lui Abraham, tatăl său: „Tată!”,  
 iar Abraham a răspuns: „Ce este, fiul meu?”.  
 Isaac a spus: „Iată focul şi lemnele, dar unde-i mielul pentru jertfă?”. 
8 Abraham însă a răspuns:  
 „Fiul meu, va avea Dumnezeu grijă de mielul pentru jertfa sa!”.  
 Şi s-au dus mai departe împreună.  
9 Când au ajuns la locul pe care i-l arătase Dumnezeu,  
 Abraham a zidit acolo un altar şi a aşezat lemnele pe el.  
 Apoi l-a legat pe fiul său Isaac, l-a pus pe altar, deasupra lemnelor,  
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10 a întins mâna şi a luat cuţitul, ca să-l jertfească pe fiul său.  
11 Atunci îngerul Domnului l-a strigat din cer, zicând:  
 „Abrahame, Abrahame!”.  
 „Iată-mă!”, a răspuns acesta.  
12 Iar îngerul i-a zis:  
 „Nu-ţi ridica mâna asupra copilului şi nu-i face nici un rău,  
 căci ştiu acum că te temi de Dumnezeu,  
 întrucât n-ai cruţat pentru mine pe singurul tău fiu”.  
13 Abraham a ridicat ochii  
 şi a văzut la spate un berbec încurcat cu coarnele într-un tufiş.  
 A luat deci berbecul şi l-a jertfit ca ardere de tot în locul fiului său.  
14 Abraham a numit locul acela: „Dumnezeu va avea grijă”,  
 de acea se zice şi astăzi: „Muntele unde Domnul va avea grijă”.  
15 Îngerul Domnului l-a chemat din cer a doua oară pe Abraham  
16 şi i-a zis: „Mă jur pe mine însumi, zice Domnul,  
 pentru că ai făcut lucrul acesta şi n-ai cruţat pe fiul tău pentru mine,  
 pe singurul tău fiu,  
17 te voi copleşi cu binecuvântări şi îţi voi înmulţi urmaşii atât de mult,  
 încât vor fi ca stelele cerului şi ca nisipul de pe ţărmul mării  
 şi neamul tău va stăpâni cetăţile duşmanilor săi.  
18 Prin neamul tău, toate popoarele pământului vor fi binecuvântate,  
 pentru că ai ascultat de porunca mea”. 
19 Apoi Abraham s-a întors la servitorii săi,  
 a plecat împreună cu ei la Berşeba şi s-a stabilit acolo. 
  

Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 114,1-2.3ac-4.5-6.8-9 (R.: 9) 
  
  R.:  Voi trăi în prezenţa Domnului 
    pe pământul celor vii. 
  
1 Îl iubesc pe Domnul 
 care ia aminte la glasul rugăciunii mele. 
2 El şi-a plecat urechea spre mine, 
 în ziua în care l-am chemat. R. 
  
3ac Mă cuprinseseră lanţurile morţii, 
 mă chinuiau teama şi neliniştea. 
4 Am invocat numele Domnului: „Doamne, salvează-mă!”. R. 
  
5 Domnul este bun şi drept, 
 Dumnezeul nostru este plin de îndurare. 
6 Domnul ocroteşte pe cei mici: 
 am fost în necaz şi el m-a salvat. R. 
  
8 El m-a salvat de la moarte, a ferit ochii mei de lacrimi, 
 picioarele mele de cădere. 
9 Voi trăi în prezenţa Domnului pe pământul celor vii. R. 
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ANUL AL II-LEA 

  
 LECTURA I   Du-te şi vorbeşte poporului meu ca profet. 
  
 Citire din cartea profetului Amos 7,10-17 
 
 
 
10  În zilele acelea, 
  Amazia, preot din Betel,  
 a trimis să i se spună lui Ieroboam, regele Israelului:  
 „Amos îndeamnă la revoltă împotriva ta, chiar în regatul lui Israel! 
 Ţara nu mai poate suporta cuvintele lui!  
11 Căci iată ce spune Amos: «Ieroboam va fi ucis de sabie  
 şi poporul lui Israel va fi dus în robie, departe de ţara sa»”.  
12 Apoi Amazia i-a spus lui Amos: „Pleacă de aici cu vedeniile tale,  
 fugi în ţara lui Iuda, acolo să-ţi câştigi existenţa făcând-o pe profetul!  
13 Dar aici la Betel n-ai să mai fii profet!  
 Căci este un sanctuar al regelui, un templu al regelui!”.  
14 Amos i-a răspuns lui Amazia:  
 „Eu n-am fost profet, nici ucenic de profet,  
 ci un păstor şi cultivator de sicomori;  
15 însă Domnul m-a luat de la turmă şi mi-a zis:  
 «Du-te şi vorbeşte ca profet poporului meu Israel!»  
16 Ascultă acum cuvântul Domnului, tu, care îmi zici:  
 «Nu profeţi împotriva lui Israel, nu vorbi împotriva casei lui Isaac!»  
17 Ei bine, iată ce spune Domnul:  
 «Soţia ta va ajunge o târfă în mijlocul cetăţii,  
 fiii şi fiicele tale vor pieri de sabie,  
 pământul tău va fi împărţit cu funia de măsurat;  
 tu vei muri pe un pământ necurat,  
 iar Israel va fi dus în robie, departe de ţara sa»”. 
  

Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 18,8.9.10.11 (R.: 10b) 
  
  R.:  Poruncile Domnului sunt adevărate, 
    toate sunt drepte. 
  
8 Legea Domnului este desăvârşită, 
 înviorează sufletul; 
 mărturia Domnului este adevărată, 
 îl face înţelept pe cel neştiutor. R. 
  
9 Orânduirile Domnului sunt drepte, 
 înveselesc inima, 
 poruncile Domnului sunt strălucitoare,  
 luminează ochii. R. 
  
10 Frica de Domnul este curată; 
 rămâne în veacul veacului; 
 judecăţile Domnului sunt adevărate, 
 toate sunt drepte. R. 
  
11 Ele sunt mai preţioase decât aurul 
 şi decât toate pietrele scumpe, 
 mai dulci decât fagurele  
 şi decât mierea. R. 
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 ALELUIA 2 Cor 5,19 
  (Aleluia) Dumnezeu a împăcat lumea cu sine prin Cristos,  
     iar nouă ne-a încredinţat misiunea de a vesti lumii împăcarea.  
  (Aleluia) 
  
 EVANGHELIA  L-au preamărit pe Dumnezeu  
       care a dat oamenilor o asemenea putere. 
  
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos  
 după sfântul Matei 9,1-8 
 
 
 
1  În timpul acela, 
  Isus a urcat într-o barcă,  
 a trecut pe celălalt mal al lacului  
 şi a ajuns în cetatea sa, Cafarnaum.  
2 Şi iată că i-au adus un paralitic, zăcând pe o targă.  
 Văzând credinţa lor, Isus a zis paraliticului:  
 „Ai încredere, fiule, păcatele îţi sunt iertate!”.  
3 Unii dintre cărturari îşi ziceau: „Acest om spune blasfemii!”.  
4 Dar Isus, cunoscând gândurile lor, a zis:  
 „De ce gândiţi rău în inima voastră?  
5 Ce este mai uşor: să spun „Păcatele îţi sunt iertate”,  
 sau să spun „Ridică-te şi umblă!”?  
6 Dar ca să ştiţi că Fiul Omului  
 are puterea de a ierta păcatele pe pământ,  
 i-a zis paraliticului: „Ridică-te, ia-ţi targa şi du-te la casa ta!”.  
7 Omul s-a ridicat şi s-a dus acasă.  
8 Văzând aceasta, mulţimea a fost cuprinsă de teamă  
 şi l-a preamărit pe Dumnezeu, care a dat oamenilor o asemenea  
 putere. 
  

Cuvântul Domnului 
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VINERI 
  

ANUL I 
  
 LECTURA I   Isaac a îndrăgit-o pe Rebeca şi astfel i-a fost alinată 
       durerea pricinuită de pierderea mamei sale. 
  
 Citire din cartea Genezei 23,1-4.19; 24,1-8.10b.62-67 
 
 
1  Sara a trăit o sută douăzeci şi şapte de ani.  
2  Ea a murit în Hebron, în ţara Canaanului.  
 Abraham s-a dus la ea s-o jelească şi să plângă.  
3 Apoi s-a ridicat de lângă trupul neînsufleţit al Sarei,  
 s-a dus la hitiţi, care locuiau în ţara Canaanului, şi le-a spus:  
4 „Eu sunt un străin stabilit printre voi;  
 daţi-mi în stăpânire un loc de mormânt,  
 ca să pot să-mi îngrop soţia, care a murit”.  
19 Abraham a îngropat-o pe Sara, soţia sa,  
 în peştera din câmpia Macpela, care este faţă în faţă cu Mambre,  
 la Hebron, în ţara Canaanului.  
24,1 Abraham era bătrân, foarte înaintat în vârstă  
 şi Domnul îl binecuvântase în toate.  
2 Abraham i-a zis celui mai bătrân servitor al casei sale,  
 care gospodărea toată avuţia sa:  
3 „Vreau să-mi faci un jurământ  
 pe Domnul Dumnezeul cerului şi al pământului,  
 că nu-i vei lua fiului meu o soţie dintre fiicele canaaniţilor,  
 printre care locuiesc,  
4 ci vei merge în ţara mea, la rudele mele  
 şi de acolo vei alege o soţie pentru fiul meu Isaac!”.  
5 Servitorul l-a întrebat:  
 „Şi dacă această femeie nu va fi de acord să vină cu mine în această  
 ţară, atunci să-l duc înapoi pe fiul tău în ţara din care ai plecat?”.  
6 Abraham i-a răspuns: „Nicidecum, nu cumva să-l duci pe fiul meu  
 acolo.  
7 Domnul Dumnezeul cerului, care m-a scos din casa tatălui meu  
 şi din patria mea, mi-a făcut această promisiune cu jurământ: 
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 „Urmaşilor tăi le voi da această ţară”  
 – el va trimite pe îngerul său înaintea ta  
 şi tu vei lua de acolo o soţie pentru fiul meu.  
8 Dacă femeia nu va fi de acord să vină cu tine,  
 vei fi dezlegat de jurământul pe care mi l-ai făcut.  
 Dar în nici un caz nu-l vei duce înapoi pe fiul meu”.  
10b Servitorul a plecat în călătorie  
 şi s-a dus în ţara dintre cele două fluvii;  
 de acolo a adus-o pe Rebeca, fiica lui Betuel, ruda lui Abraham.  
62 Într-o zi, Isaac s-a întors de la fântâna Lacai-Roi,  
 căci locuia în ţinutul Negheb.  
63 Către seară, a ieşit la câmp, să se plimbe;  
 când şi-a ridicat ochii, a văzut venind spre el nişte cămile.  
64 Rebeca şi-a ridicat şi ea ochii, l-a văzut pe Isaac, s-a coborât de pe  
 cămilă  
65 şi l-a întrebat pe servitor:  
 „Cine este bărbatul acela care vine pe câmp în întâmpinarea noastră?”. 
 Servitorul i-a răspuns: „E stăpânul meu!”.  
 Atunci ea şi-a luat vălul şi şi-a acoperit faţa.  
66 Servitorul i-a relatat lui Isaac tot ce făcuse.  
67 Isaac a condus-o pe Rebeca în cortul său,  
 s-a căsătorit cu ea şi aşa i-a devenit soţie.  
 Isaac a îndrăgit-o  
 şi astfel i-a fost alinată durerea pricinuită de pierderea mamei sale. 
  

Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 105,1-2.3-4a.4b-5 (R.: 1a) 
  
  R.:  Lăudaţi-l pe Domnul  
    pentru că este bun. 
  
1 Lăudaţi-l pe Domnul pentru că este bun, 
 veşnică este îndurarea lui! 
2 Cine va putea istorisi faptele minunate ale Domnului? 
 Cine va putea face cunoscută toată slava lui? R. 
  
3 Fericiţi sunt cei care păzesc Legea, 
 cei care înfăptuiesc întotdeauna dreptatea. 
4a Aminteşte-ţi de noi, Doamne,  
 din iubire faţă de poporul tău! R.  
  
4b Nu uita de mine şi vizitează-mă cu ajutorul tău, 
5 ca să văd fericirea aleşilor tăi, 
 să iau parte la bucuria poporului tău 
 şi să mă mândresc împreună cu moştenitorii tăi. R. 
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ANUL AL II-LEA 

  
 LECTURA I   Nu voi trimite o foame de pâine,  
       ci o foame după un cuvânt al Domnului. 
  
 Citire din cartea profetului Amos 8,4-6.9-12 
 
 
4  Ascultaţi acestea,  
  voi care zdrobiţi pe cei săraci şi asupriţi pe cei sărmani;  
5 voi ziceţi:  
 „Când va trece sărbătoarea lunii noi, ca să putem vinde grâul?  
 Când se va sfârşi odată sâmbăta, ca să putem deschide grânarul?  
 Vom micşora măsurile, vom mări preţurile şi vom falsifica balanţele.  
6 Vom putea să-l cumpărăm pe cel nevoiaş cu bani puţini  
 şi pe cel sărac cu o pereche de sandale.  
 Vom vinde până şi pleava grâului”. 
9 Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu:  
 „Când va veni ziua mea, voi face să apună soarele la amiază  
 şi voi întuneca pământul în plină zi;  
10 voi schimba sărbătorile voastre în doliu  
 şi toate cântările voastre în bocete;  
 vă voi obliga să îmbrăcaţi haine de doliu şi să vă radeţi pe cap!  
 Voi aşterne peste ţara aceasta un doliu, aşa cum se ţine pentru un fiu  
 unic, 
 şi sfârşitul ei va fi ca o zi de amărăciune. 
11 Iată vin zilele – spune Domnul Dumnezeu – în care voi trimite  
 foamete în ţară:  
 nu va fi foame de pâine şi sete de apă,  
 ci foame şi sete după un cuvânt al Domnului.  
12 Atunci vor merge rătăcind de la o mare la alta,  
 de la miazănoapte la răsărit,  
 căutând în tot locul un cuvânt al Domnului, dar nu-l vor găsi”. 
  

Cuvântul Domnului 



Vineri 
 
 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 118,2 şi 10.20 şi 30.40 şi 131 (Mt 4,4) 
  
  R.:  Nu numai cu pâine trăieşte omul,  
    dar şi cu tot cuvântul care vine din gura lui  
    Dumnezeu. 
  
2 Fericiţi sunt cei care păzesc poruncile lui 
 şi-l caută din toată inima. 
10 Te caut din toată inima; 
 nu permite să mă abat de la poruncile tale. R. 
  
20 Sufletul meu se consumă într-una 
 de dorul hotărârilor tale. 
30 Am ales calea adevărului, 
 mi-am propus să urmez hotărârile tale. R. 
  
40 Iată, eu doresc poruncile tale: 
 fă-mă să trăiesc după dreptatea ta. 
131 Îmi deschid larg gura, căci ard de sete, 
 sunt însetat de poruncile tale. R. 
  



Vineri 
 
 ALELUIA Mt 11,28 
  (Aleluia) Veniţi la mine toţi cei osteniţi şi împovăraţi, spune Domnul; 
     şi eu vă voi da odihnă. (Aleluia) 
  
 EVANGHELIA  Nu cei sănătoşi au nevoie de medic.  
       Milă vreau, nu jertfă! 
  
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos  
 după sfântul Matei 9,9-13 
 
 
 
9  În timpul acela, 
  Isus a văzut un om, cu numele de Matei,  
 şezând la biroul lui de vameş şi i-a zis: „Urmează-mă!”.  
 Matei s-a ridicat şi l-a urmat.  
10 În timp ce stătea la masă în casa acestuia,  
 au venit o mulţime de vameşi şi păcătoşi  
 şi au luat loc alături de el şi de ucenicii lui.  
11 Văzând aceasta, fariseii au spus ucenicilor:  
 „Pentru ce mănâncă Învăţătorul vostru cu vameşii şi păcătoşii?”.  
12 Isus auzindu-i, le-a zis:  
 „Nu cei sănătoşi au nevoie de medic, ci cei bolnavi.  
13 Învăţaţi ce vrea să spună Scriptura prin aceste cuvinte:  
 «Milă vreau, nu jertfă».  
 Căci n-am venit să-i chem pe cei drepţi, ci pe cei păcătoşi”. 
  

Cuvântul Domnului 
 



Sâmbătă 

SÂMBĂTĂ 
  

ANUL I 
  
 LECTURA I   Iacob l-a înlăturat pe fratele său Esau,  
       răpindu-i binecuvântarea. 
  
 Citire din cartea Genezei 27,1-5.15-29 
 
 
1  Isaac era bătrân şi ochii săi erau aşa de slăbiţi încât nu mai vedea.  
  El l-a chemat pe Esau, fiul său cel mai mare,  
 şi i-a zis: „Fiul meu!”.  
 Acesta i-a răspuns: „Da, sunt aici!”.  
2 Isaac a reluat: „Vezi! Am îmbătrânit,dar nu ştiu ziua în care voi  
 muri.  
3 Ia-ţi armele: tolba ta cu săgeţi şi arcul tău,  
 ieşi la câmp şi adu-mi ceva vânat.  
4 Pregăteşte-mi o mâncare cum îmi place mie şi adu-mi să mănânc,  
 ca să te binecuvântez înainte de a muri!”.  
5 Rebeca a auzit ce a vorbit Isaac cu Esau, fiul său.  
15 În timp ce Esau s-a dus la câmp după vânat pentru tatăl său,  
 Rebeca a luat cele mai bune haine ale lui Esau, fiul ei mai mare,  
 pe care le avea acasă şi l-a îmbrăcat cu ele pe Iacob, fiul ei mai mic.  
16 Mâinile şi gâtul i le-a acoperit cu pieile iezilor,  
17 apoi a dat în mâna fiului ei, Iacob,  
 mâncarea cea gustoasă şi pâinea pe care le pregătise.  
18 Iacob a intrat la tatăl său şi i-a spus: „Tată!”.  
 Acesta i-a răspuns: „Da! Cine eşti tu, fiul meu?”.  
19 Iacob i-a răspuns tatălui: „Eu sunt Esau, întâiul tău născut.  
 Am făcut ce mi-ai spus.  
  
 Vino deci, aşază-te şi mănâncă din vânatul meu  
 şi apoi binecuvântează-mă!”.  
20 Isaac i-a spus: „Cum ai găsit aşa repede, fiul meu?”.  
 El i-a răspuns: „Domnul Dumnezeul tău mi-a scos vânatul înainte”.  
21 Atunci Isaac i-a zis lui Iacob: „Apropie-te, fiul meu, ca să te pot  
 atinge 



Sâmbătă 
 şi să ştiu dacă eşti cu adevărat fiul meu Esau”.  
22 Iacob s-a apropiat de tatăl său; Isaac l-a atins şi i-a spus:  
 „Glasul... este glasul lui Iacob, dar mâinile... sunt mâinile lui Esau!”.  
23 Şi nu l-a recunoscut pe Iacob, căci mâinile sale erau păroase,  
 ca mâinile fratelui său Esau, şi l-a binecuvântat.  
24 El l-a întrebat din nou: „Tu eşti cu adevărat fiul meu Esau?”.  
 Iacob i-a răspuns: „Da, eu sunt!”.  
25 Isaac a continuat:  
 „Dă-mi să mănânc din vânatul tău, fiul meu, şi să te binecuvântez!”. 
 Iacob l-a servit şi el a mâncat; apoi Iacob i-a adus şi vin şi el a băut.  
26 Atunci tatăl său Isaac i-a zis: „Vino mai aproape şi sărută-mă, fiul  
 meu!”.  
27 El s-a apropiat şi l-a sărutat. Isaac a simţit mirosul hainelor lui  
 şi l-a binecuvântat, spunând:  
 „Iată mirosul fiului meu este ca mirosul unei câmpii  
 pe care a binecuvântat-o Domnul.  
28 Dumnezeu să-ţi dea roua cerului şi rodnicia pământului,  
 belşug de grâu şi de vin.  
29 Popoarele să-ţi slujească, naţiunile să se plece până la pământ în faţa  
 ta.  
 Fii stăpân peste fraţii tăi,  
 fiii mamei tale să se plece până la pământ înaintea ta.  
 Blestemat să fie cel care te va blestema  
 şi binecuvântat să fie cel care te va binecuvânta!”. 
  

Cuvântul Domnului 



Sâmbătă 
 
 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 134,1-2.3-4.5-6 (R.: 3a) 
  
  R.:  Lăudaţi-l pe Domnul, 
    pentru că este bun! 
   sau 
    Aleluia. 
  
1 Lăudaţi numele Domnului, 
 lăudaţi-l, slujitori ai Domnului, 
2 voi care slujiţi în casa Domnului, 
 în pridvorul casei Dumnezeului nostru! R. 
  
3 Lăudaţi-l pe Domnul, pentru că este bun, 
 cântaţi numelui său, pentru că este vrednic de laudă. 
4 Căci Domnul l-a ales pe Iacob, 
 pe Israel, ca să-i aparţină. R. 
  
5 Ştiu că Domnul este mare: 
 Domnul nostru este mai tare decât toţi zeii. 
6 Domnul face tot ce vrea în cer şi pe pământ, 
 pe mare şi în abisuri, până în adâncul lor. R. 
  
 



Sâmbătă 
ANUL AL II-LEA 

  
 LECTURA I   Voi întoarce din robie pe cei luaţi din poporul meu 

Israel 
       şi îi voi planta pe pământul lor. 
  
 Citire din cartea profetului Amos 9,11-15 
 
 
11  Aşa vorbeşte Domnul: 
  „În ziua aceea,  
 eu voi ridica din nou locuinţa dărâmată a lui David,  
 îi voi repara spărturile, îi voi ridica din nou zidurile ruinate,  
 o voi zidi din nou ca în zilele de odinioară,  
12 pentru ca locuitorii ei să ia în stăpânire rămăşiţa lui Edom  
 şi toate popoarele peste care a fost invocat numele meu  
 – aşa spune Domnul, care va împlini toate acestea.  
13 Iată, vin zilele – spune Domnul –  
 în care se vor succeda de aproape aratul şi seceratul,  
 culesul viilor şi semănatul,  
 mustul va izvorî din munţi şi va curge de pe toate dealurile.  
14 Voi întoarce din robie pe cei luaţi din poporul meu Israel.  
 Ei vor construi din nou cetăţile pustiite şi vor locui în ele.  
 Vor planta vii şi vor bea din vinul lor,  
 vor cultiva grădini şi vor mânca din roadele lor.  
15 Îi voi planta în pământul lor  
 şi niciodată nu vor mai fi smulşi din ţara pe care le-am dat-o  
 – aşa vorbeşte Domnul Dumnezeul tău”. 
  

Cuvântul Domnului 



Sâmbătă 
 
 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 84,9.11-12.13-14 (R.: cf. 9) 
  
  R.:  Cine împlineşte cuvântul Domnului  
    se bucură de multă pace. 
  
9 Ascultă ce zice Domnul: 
 El vorbeşte despre pace poporului său şi sfinţilor săi, 
 celor care se întorc la el din toată inima. R. 
  
11 Mila şi adevărul se vor întâlni, 
 dreptatea şi pacea se vor îmbrăţişa; 
12 adevărul va răsări din pământ 
 şi dreptatea va coborî din cer. R. 
  
13 Domnul îşi va revărsa binecuvântarea 
 şi pământul va aduce roadele sale. 
14 Dreptatea va merge înaintea lui 
 şi-i va călăuzi paşii pe cale. R. 
  



Sâmbătă 
 
 ALELUIA In 10,27 
  (Aleluia) Oile mele ascultă glasul meu, spune Domnul;  
     eu le cunosc pe ele şi ele mă urmează. (Aleluia) 
  
 EVANGHELIA  Pot oare nuntaşii să fie trişti  
       câtă vreme mirele este cu ei? 
  
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos  
 după sfântul Matei 9,14-17 
 
 
 
14  În timpul acela, 
  au venit la Isus ucenicii lui Ioan Botezătorul şi l-au întrebat: 
 „Pentru ce noi şi fariseii postim deseori,  
 iar ucenicii tăi nu postesc deloc?”. 
15 Isus le-a răspuns: „Pot oare nuntaşii să fie trişti  
 câtă vreme mirele este cu ei?  
 Vor veni zile când mirele nu va mai fi în mijlocul lor  
 şi atunci vor posti. 
16 Nimeni nu pune un petic de stofă nouă la o haină veche,  
 căci peticul trage din haină şi face o ruptură şi mai mare.  
17 Nici nu se pune vinul nou în burdufuri vechi,  
 căci astfel burdufurile se sparg şi vinul se varsă,  
 iar burdufurile se pierd;  
 ci vinul nou se pune în burdufuri noi şi astfel se păstrează  
 amândouă”. 
  

Cuvântul Domnului 
 



Duminică - Anul A 
 

SĂPTĂMÂNA A XIV-A 
  

DUMINICĂ 
  

ANUL A 
  
 LECTURA I   Iată, regele tău vine la tine! 
  
 Citire din cartea profetului Zaharia  9,9-10 
 
 
9  Aşa vorbeşte Domnul:  
  „Bucură-te din toată inima, fiica Sionului,  
 strigă de bucurie, fiica Ierusalimului!  
 Iată, regele tău vine la tine, el este drept şi biruitor;  
 vine modest, călare pe un asin, pe mânzul unei măgăriţe.  
10 El va face să dispară carele de război din Efraim  
 şi caii de luptă din Ierusalim;  
 arcul de război îl va rupe şi va vesti pacea tuturor popoarelor. 
 Stăpânirea lui se va întinde de la o mare până la cealaltă  
 şi de la râu până la marginile pământului”. 
  

Cuvântul Domnului 



Duminică - Anul A 
 
 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 144,1-2.8-9.10-11.13cd-14 (R.: cf. 1) 
  
  R.:  Te preamărim pe tine, Doamne,  
    Dumnezeul şi regele nostru! 
   sau 
    Aleluia. 
  
1 Te voi preamări pe tine, Dumnezeul meu, împăratul meu, 
 şi voi binecuvânta numele tău în veci. 
2 Te voi binecuvânta, Doamne, în fiecare zi 
 şi voi lăuda numele tău în veacul veacului. R. 
  
8 Domnul este iubire şi îndurare, 
 el este îndelung răbdător şi plin de dragoste; 
9 Domnul este bun faţă de toţi, 
 el îşi arată bunătatea faţă de orice făptură. R. 
  
10 Să te laude pe tine, Doamne, toată făptura 
 şi sfinţii tăi să te binecuvânteze; 
11 să proclame slava împărăţiei tale 
 şi să-ţi facă cunoscută puterea. R. 
  
13cd Domnul îşi ţine făgăduinţele 
 şi se arată plin de îndurare în toate lucrările sale. 
14 Domnul îi sprijină pe cei care se clatină 
 şi îi ridică pe cei căzuţi. R. 
  



Duminică - Anul A 
 
 LECTURA A II-A  Dacă cu ajutorul Duhului  
        ucideţi pornirile dezordonate ale trupului, veţi  
        trăi. 
  
 Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Romani  8,9.11-13 
 
 
9 Fraţilor,  
  voi nu sunteţi sub stăpânirea trupului, ci sub stăpânirea  
 Duhului, 
 din moment ce Duhul lui Dumnezeu locuieşte în voi.  
 Cel care nu are Duhul lui Cristos nu-i aparţine lui.  
11 Dacă Duhul celui care l-a înviat pe Isus Cristos din morţi  
 locuieşte în voi, 
 cel care l-a înviat pe Cristos din morţi  
 va da viaţă şi trupurilor voastre muritoare  
 prin Duhul său, care locuieşte în voi.  
12 Aşadar, fraţilor,  
 noi nu suntem datori faţă de trup ca să trăim după poftele lui.  
13 Căci dacă trăiţi după poftele trupului, veţi muri;  
 însă dacă, cu ajutorul Duhului,  
 voi ucideţi pornirile dezordonate ale trupului,  
 veţi trăi. 
  

Cuvântul Domnului 



Duminică - Anul A 
 
 ALELUIA cf. Mt 11,25 
  (Aleluia) Te preamăresc pe tine, Părinte,  
     stăpânul cerului şi al pământului,  
     pentru că ai descoperit celor mici misterele împărăţiei tale.
  (Aleluia) 
  
 EVANGHELIA  Sunt blând şi smerit cu inima. 
  
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos  
 după sfântul Matei 11,25-30 
 
 
 
  În timpul acela, 
  Isus a luat cuvântul şi a spus:  
25 „Te preamăresc pe tine, Părinte, stăpânul cerului şi al pământului, 
 pentru că ai lăsat ascunse acestea celor înţelepţi şi pricepuţi  
 şi le-ai descoperit celor mici.  
26 Da, Părinte, căci aşa ai voit tu în bunătatea ta.  
27 Toate mi-au fost date de către Tatăl meu;  
 şi nimeni nu-l cunoaşte pe Fiul, decât numai Tatăl;  
 nici pe Tatăl nu-l cunoaşte nimeni, decât numai Fiul  
 şi acela căruia Fiul vrea să-i descopere.  
28 Veniţi la mine toţi cei osteniţi şi împovăraţi  
 şi eu vă voi da odihnă.  
29 Luaţi jugul meu asupra voastră  
 şi învăţaţi de la mine căci eu sunt blând şi smerit cu inima  
 şi veţi găsi odihnă pentru sufletele voastre.  
30 Căci jugul meu e dulce şi povara mea este uşoară”. 
  

Cuvântul Domnului 
 



Duminică - Anul B 
ANUL B 

  
 LECTURA I   Poporul acesta de răzvrătiţi să ştie cel puţin  
       că este un profet în mijlocul lor. 
  
 Citire din cartea profetului Ezechiel  2,2-5 
 
 
 
2  În zilele acelea, 
  Duhul lui Dumnezeu a venit la mine,  
 m-a făcut să mă ridic în picioare  
 şi l-am auzit pe Domnul, care îmi vorbea astfel:  
3 „Fiul omului, eu te trimit la fiii lui Israel,  
 la acest popor de răzvrătiţi, care s-au răsculat împotriva mea.  
 Ei şi părinţii lor s-au ridicat împotriva mea până în ziua de azi.  
4 Cei la care te trimit sunt foarte încăpăţânaţi şi cu inima împietrită.  
 Le vei spune: „Aşa spune Domnul Dumnezeu!”.  
5 Fie că te vor asculta, fie că nu te vor asculta,  
 pentru că sunt un neam de răzvrătiţi,  
 să ştie cel puţin că este un profet în mijlocul lor”. 
  

Cuvântul Domnului 



Duminică - Anul B 
 
 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 122,1-2a.2bcd.3-4 (R.: cf. 2cd) 
  
  R.:  Ochii noştri sunt îndreptaţi către tine, Doamne,  
    aşteptând îndurarea ta. 
  
1 Către tine îmi ridic privirea, 
 către tine, care locuieşti în ceruri, 
2a aşa cum privesc ochii slujitorilor 
 la mâinile stăpânului. R. 
  
2bcd Aşa cum privesc ochii slujnicei la mâinile stăpânei, 
 aşa privesc ochii noştri la Domnul Dumnezeul nostru, 
 până când ne va arăta îndurarea sa. R. 
  
3 Ai milă de noi, Doamne, ai milă de noi, 
 căci suntem sătui de ocară. 
4 Prea sătul ni-i sufletul de batjocurile celor mândri, 
 de dispreţul celor îngâmfaţi. R. 
  



Duminică - Anul B 
 
 LECTURA A II-A  Prefer să mă laud cu slăbiciunile mele  
        pentru ca să locuiască în mine puterea lui  
        Cristos. 
  
 Citire din Scrisoarea a doua a sfântului apostol Paul  
 către Corinteni 12,7-10 
 
 
7  Fraţilor, 
  ca nu cumva să mă mândresc  
 din cauza marilor descoperiri care mi s-au făcut,  
 am în trupul meu un ghimpe, un trimis al Satanei,  
 pus să mă pălmuiască şi astfel să mă împiedice să mă mândresc.  
8 De trei ori l-am rugat pe Domnul să-l îndepărteze de la mine;  
9 însă el mi-a spus: „Harul meu îţi este de ajuns;  
 căci puterea mea se vădeşte din plin în slăbiciune”.  
 Iată pentru ce prefer să mă laud cu slăbiciunile mele:  
 pentru ca să locuiască în mine puterea lui Cristos.  
10 De aceea, de dragul lui Cristos, accept cu bucurie  
 slăbiciunile, insultele, necazurile, persecuţiile şi stările de nelinişte,  
 căci tocmai când mă simt slab, atunci sunt tare. 
  

Cuvântul Domnului 



Duminică - Anul B 
 
 ALELUIA Lc 4,18a 
  (Aleluia) Duhul Domnului este asupra mea;  
     el m-a trimis să vestesc săracilor evanghelia. (Aleluia) 
  
 EVANGHELIA  Un profet nu-i dispreţuit decât în locul natal. 
  
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos  
 după sfântul Marcu  6,1-6 
 
 
 
1  În timpul acela, 
  Isus a venit în patria sa şi ucenicii săi l-au însoţit.  
2 În sâmbăta următoare, a început să înveţe în sinagogă.  
 Mulţimea de oameni care îl asculta, cuprinsă de uimire, spunea:  
 „De unde îi vin lui toate acestea?  
 Ce-i cu înţelepciunea care i-a fost dată  
 şi cu aceste mari minuni care se fac prin mâinile lui?  
3 Nu este el tâmplarul, fiul Mariei,  
 vărul lui Iacob, al lui Iosif, al lui Iuda şi al lui Simon?  
 Şi verişoarele lui nu sunt aici printre noi?”.  
 Şi erau profund scandalizaţi din cauza lui. 
4 Isus le-a spus:  
 „Un profet nu-i dispreţuit decât în locul natal,  
 în familia lui şi în propria lui casă”. 
5 Şi nu a putut face acolo nici o minune;  
 a vindecat numai câţiva bolnavi, punându-şi mâinile peste ei.  
6 Era uimit de necredinţa lor.  
 De acolo a cutreierat satele dimprejur, învăţând. 
  

Cuvântul Domnului 
 



Duminică - Anul C 
ANUL C 

 
 LECTURA I   Eu voi îndrepta spre Ierusalim pacea ca un şuvoi. 
  
 Citire din cartea profetului Isaia  66,10-14c 
 
 
10  Bucuraţi-vă împreună cu Ierusalimul,  
  şi veseliţi-vă cu el toţi cei care îl iubiţi.  
 Împărţiţi bucuria cu el toţi cei care aţi plâns împreună cu el.  
11 Astfel vă veţi hrăni şi vă veţi sătura cu laptele mângâierilor sale;  
 beţi cu bucurie din bogăţia măririi sale.  
12 Căci iată ce spune Domnul:  
 „Eu voi îndrepta spre el pacea ca un şuvoi  
 şi bogăţia popoarelor ca un râu ieşit din matcă.  
 Ca nişte prunci veţi fi purtaţi în braţele lui  
 şi dezmierdaţi pe genunchii lui.  
13 Cum îşi mângâie o mamă copilul, aşa vă voi mângâia eu.  
 În Ierusalim veţi afla mângâierea”.  
14c Voi veţi vedea şi inima voastră se va bucura,  
 şi veţi întineri ca iarba proaspătă.  
 Domnul îşi va arăta puterea faţă de slujitorii săi. 
  

Cuvântul Domnului 



Duminică - Anul C 
 
 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 65,1-3a.4-5.6-7a.16 şi 20 (R.: cf. 1) 
  
  R.:  Preamăriţi-l pe Dumnezeu,  
    toţi locuitorii pământului. 
  
1 Înălţaţi lui Dumnezeu cântări de bucurie, 
 voi, toţi locuitorii pământului! 
2 Cântaţi slavă numelui său, 
 măriţi slava lui prin laudele voastre. 
3a Spune-i lui Dumnezeu: „Cât de măreţe sunt lucrările tale! R. 
  
4 Tot pământul se închină înaintea ta 
 şi cântă în cinstea ta, cântă numelui tău”. 
5 Veniţi şi priviţi lucrările lui Dumnezeu: 
 minunate sunt lucrările tale 
 în faţa întregului neam omenesc. R. 
  
6 El a prefăcut marea în pământ uscat; 
 şi râul a fost trecut cu piciorul: 
 de aceea ne bucurăm de-a pururi. 
7a Căci el stăpâneşte pe veci prin puterea lui. R. 
  
16 Toţi cei care vă temeţi de Dumnezeu, 
 veniţi să ascultaţi şi vă voi istorisi 
 ce a făcut pentru sufletul meu. 
20 Binecuvântat să fie Dumnezeu 
 care nu respinge rugăciunea mea 
 şi nu a îndepărtat de la mine bunătatea lui. R. 
  



Duminică - Anul C 
 
 LECTURA A II-A  Port în trupul meu semnele suferinţelor lui Isus. 
  
 Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Galateni 6,14-18 
 
 
14  Fraţilor,  
  în ceea ce mă priveşte,  
 departe de mine gândul să mă laud cu altceva,  
 decât cu crucea Domnului nostru Isus Cristos,  
 prin care lumea este răstignită pentru mine şi eu pentru lume.  
15 Ceea ce contează nu este nici tăierea împrejur, nici netăierea  
 împrejur, 
 ci făptura cea nouă.  
16 Pacea şi îndurarea să coboare  
 peste toţi cei care urmează această regulă  
 ca şi asupra adevăratului Israel al lui Dumnezeu.  
17 De acum înainte nimeni să nu mă supere,  
 căci eu port în trupul meu semnele suferinţelor lui Isus.  
18 Harul Domnului nostru Isus Cristos să fie cu duhul vostru, fraţilor. 
 Amin. 
  

Cuvântul Domnului 
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 ALELUIA Col 3,15a.16a 
  (Aleluia) Pacea lui Cristos să domnească în inimile voastre.  
     Cuvântul lui Cristos să locuiască în voi în toată bogăţia sa. 
  (Aleluia) 
  
 EVANGHELIA  Pacea pe care i-o doriţi cuiva să coboare asupra lui. 
  
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos  
 după sfântul Luca 10,1-12.17-20 
 
 
 
1  În timpul acela, 
  Domnul a ales încă şaptezeci şi doi de ucenici  
 şi i-a trimis doi câte doi înaintea sa,  
 în fiecare cetate sau loc pe unde avea să treacă el.  
2 Şi le-a zis: „De secerat este mult, dar lucrătorii sunt puţini.  
 Rugaţi-l deci pe stăpânul secerişului  
 să trimită lucrători la secerişul său.  
3 Mergeţi! Iată, eu vă trimit ca pe nişte miei în mijlocul lupilor.  
4 Nu luaţi cu voi nici bani, nici desagă, nici sandale  
 şi nu salutaţi pe nimeni pe drum.  
5 În orice casă veţi intra, spuneţi mai întâi: «Pace acestei case!»  
6 Şi de se află acolo un fiu al păcii,  
 pacea pe care i-o doriţi va coborî asupra lui;  
 altfel se va întoarce la voi.  
7 Rămâneţi în acea casă, mâncaţi şi beţi ceea ce vi se dă,  
 căci cine munceşte are dreptul la plată.  
 Nu vă mutaţi din casă în casă.  
8 Când veţi intra într-o localitate şi veţi fi primiţi,  
 mâncaţi ce vi se va pune înainte,  
9 vindecaţi bolnavii care se află acolo şi spuneţi oamenilor:  
 «Împărăţia lui Dumnezeu este aproape de voi!».  
10 Când însă veţi intra într-o cetate şi nu veţi fi primiţi,  
 ieşiţi în pieţe şi spuneţi:  
11 «Chiar şi praful din cetatea voastră care s-a prins de picioarele  
 noastre 
 îl scuturăm ca semn împotriva voastră.  
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 Dar aceasta să o ştiţi: Împărăţia lui Dumnezeu este aproape».  
12 Eu vă spun:  
 În ziua judecăţii soarta Sodomei va fi mai uşoară decât a acelei  
 cetăţi”.  
17 Cei şaptezeci şi doi de ucenici s-au întors cu inima plină de bucurie  
 şi i-au spus:  
 „Doamne, până şi duhurile rele ni se supun în numele tău!”.  
18 Isus le-a zis:  
 „L-am văzut pe Satana căzând din cer ca un fulger.  
19 Vouă v-am dat putere să călcaţi peste şerpi şi peste scorpioni  
 şi peste toată forţa duşmanului,  
 şi nimic nu vă va putea dăuna.  
20 Cu toate acestea nu vă bucuraţi că duhurile vi se supun,  
 ci bucuraţi-vă că numele voastre sunt scrise în ceruri. 
  

Cuvântul Domnului 
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sau forma scurtă: 
 

 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos  
 după sfântul Luca 10,1-9 
 
 
 
1  În timpul acela, 
  Domnul a ales încă şaptezeci şi doi de ucenici  
 şi i-a trimis doi câte doi înaintea sa,  
 în fiecare cetate sau loc pe unde avea să treacă el.  
2 Şi le-a zis: „De secerat este mult, dar lucrătorii sunt puţini.  
 Rugaţi-l deci pe stăpânul secerişului  
 să trimită lucrători la secerişul său.  
3 Mergeţi! Iată, eu vă trimit ca pe nişte miei în mijlocul lupilor.  
4 Nu luaţi cu voi nici bani, nici desagă, nici sandale  
 şi nu salutaţi pe nimeni pe drum.  
5 În orice casă veţi intra, spuneţi mai întâi: «Pace acestei case!»  
6 Şi de se află acolo un fiu al păcii,  
 pacea pe care i-o doriţi va coborî asupra lui;  
 altfel se va întoarce la voi.  
7 Rămâneţi în acea casă, mâncaţi şi beţi ceea ce vi se dă,  
 căci cine munceşte are dreptul la plată.  
 Nu vă mutaţi din casă în casă.  
8 Când veţi intra într-o localitate şi veţi fi primiţi,  
 mâncaţi ce vi se va pune înainte,  
9 vindecaţi bolnavii care se află acolo şi spuneţi oamenilor:  
 «Împărăţia lui Dumnezeu este aproape de voi!». 
  

Cuvântul Domnului 
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LUNI 
  

ANUL I 
  
 LECTURA I   Iacob a văzut o scară, şi pe îngerii lui Dumnezeu  
       care urcau şi coborau şi pe Dumnezeu care i-a  
       vorbit. 
  
 Citire din cartea Genezei 28,10-22a 
 
 
 
10  În zilele acelea, 
  Iacob a plecat din Berşeba şi s-a îndreptat spre Haran.  
11 Ajungând într-un anumit loc, pentru că soarele asfinţise,  
 a rămas acolo peste noapte;  
 a luat o piatră, a pus-o sub cap şi a adormit în acel loc.  
12 În vis a văzut o scară sprijinită de pământ,  
 al cărei vârf atingea cerul;  
 îngerii lui Dumnezeu urcau şi coborau pe ea,  
13 iar Domnul, care stătea lângă el, i-a spus lui Iacob:  
 „Eu sunt Domnul Dumnezeul lui Abraham, tatăl tău,  
 Dumnezeul lui Isaac.  
 Pământul pe care dormi ţi-l voi da ţie şi urmaşilor tăi,  
14 care vor fi mulţi ca praful pământului.  
 Ei se vor răspândi de la răsărit până la apus,  
 de la miazăzi până la miazănoapte;  
 toate neamurile pământului vor fi binecuvântate prin tine  
 şi prin urmaşii tăi.  
15 Iată, eu sunt cu tine şi te voi păzi oriunde vei merge;  
 te voi aduce înapoi în ţara aceasta  
 şi nu te voi părăsi până nu voi împlini cele făgăduite”.  
  
16 Iacob s-a trezit din somn şi a spus:  
 „Domnul este cu adevărat în acest loc şi eu nu ştiam!”.  
17 Cuprins de spaimă a adăugat;  
 „Cât de înfricoşător este locul acesta!  
 Aici este cu adevărat casa lui Dumnezeu şi poarta cerului!”.  
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18 A doua zi dimineaţa,  
 Iacob a luat piatra, pe care o pusese sub cap,  
 a pus-o ca semn de aducere aminte şi a turnat untdelemn deasupra.  
19 Acelui loc, numit până atunci Luz,  
 el i-a dat numele de Betel.  
20 Atunci Iacob a făcut acest vot:  
 „Dacă Dumnezeu este cu mine,  
 dacă mă ocroteşte pe drumul pe care merg,  
 dacă îmi dă pâine să mănânc şi haine să mă îmbrac,  
21 şi dacă mă voi întoarce sănătos şi teafăr,  
 atunci Domnul va fi Dumnezeul meu.  
22a Iar această piatră am pus-o ca semn de aducere aminte  
 că aici este casa lui Dumnezeu”. 
  

Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 90,1-2.3a şi 4.14-15ab (R.: cf. 2b) 
  
  R.:  Dumnezeul meu,  
    eu mă încred în tine! 
  
1 Tu care stai sub ocrotirea Celui Preaînalt 
 şi locuieşti la umbra Celui Atotputernic, 
2 spune-i Domnului: „Tu eşti scăparea mea şi locul meu de refugiu, 
 Dumnezeul meu, în care mă încred”. R. 
  
3a El te va elibera din laţul vânătorului. 
4 El te va lua sub ocrotirea sa 
 şi vei găsi adăpost sub aripile lui; 
 fidelitatea lui îţi va fi scut şi pavăză. R. 
  
14 „Îl voi salva, spune Domnul, pentru că nădăjduieşte în mine, 
 îl voi ocroti, pentru că îmi cinsteşte numele. 
15ab Când el mă va chema, eu îi voi răspunde, 
 voi fi alături de el în necazuri. R. 
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ANUL AL II-LEA 

  
 LECTURA I   Te voi logodi cu mine pentru totdeauna. 
  
 Citire din cartea profetului Osea  2,16-18.21-22 
 
 
16  Aşa vorbeşte Domnul:  
  „Pe poporul meu, Israel,  
 pe mireasa mea infidelă o voi atrage la mine,  
 o voi duce în pustiu şi-i voi vorbi la inimă;  
 acolo îi voi da înapoi viile  
 şi din Valea Nenorocirii voi face Poarta Speranţei.  
17 Acolo mă va urma ca în vremea tinereţii ei,  
 ca în ziua în care a ieşit din ţara Egiptului”.  
18 Aşa spune Domnul:  
 „Iată ce se va întâmpla în acea zi:  
 tu mă vei numi «Mirele meu»  
 şi nu-mi vei mai spune «Stăpânul meu»”.  
21 Te voi logodi cu mine pentru totdeauna;  
 te voi logodi cu mine în dreptate şi judecată, în iubire şi îndurare;  
22 te voi logodi cu mine în fidelitate şi vei cunoaşte că eu sunt Domnul!”. 
  

Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 144,2-3.4-5.6-7.8-9 (R.: 8a) 
  
  R.:  Domnul este iubire şi îndurare. 
  
2 Te voi binecuvânta, Doamne, în fiecare zi 
 şi voi lăuda numele tău în veacul veacului; 
3 Domnul este mare şi vrednic de orice laudă 
 şi măreţia lui este fără margini. R. 
  
4 Din neam în neam vor fi admirate operele tale 
 şi se vor istorisi minunile tale. 
5 Vor descrie slava măririi tale 
 şi vor reaminti lucrările tale minunate. R. 
  
6 Vor arăta puterea ta admirabilă 
 şi vor vorbi despre măreţia ta; 
7 îşi vor aminti de bunătatea ta nesfârşită 
 şi vor preamări dreptatea ta. R. 
  
8 Domnul este iubire şi îndurare, 
 el este îndelung răbdător şi plin de dragoste; 
9 Domnul este bun faţă de toţi, 
 el îşi arată bunătatea faţă de orice făptură. R. 
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 ALELUIA 2 Tim 1,10b 
  (Aleluia) Domnul nostru Isus Cristos a distrus moartea,  
     iar prin evanghelia sa, a dat vieţii o nouă strălucire. (Aleluia) 
  
 EVANGHELIA  Fiica mea a murit chiar acum, dar vino şi va trăi. 
  
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos  
 după sfântul Matei 9,18-26 
 
 
 
18  În timpul acela, 
  în timp ce Isus vorbea, s-a apropiat de el un şef de sinagogă  
 şi s-a prosternat în faţa lui, spunându-i:  
 „Fiica mea chiar acum a murit; dar vino, pune-ţi mâna peste ea şi va  
 trăi!”. 
19 Isus s-a ridicat şi a mers după el împreună cu ucenicii săi.  
20 Atunci s-a apropiat de el, pe la spate,  
 o femeie care de doisprezece ani suferea de hemoragie  
 şi i-a atins poala hainei,  
21 căci îşi zicea în sine:  
 „Dacă mă voi atinge cel puţin de haina lui, voi fi vindecată”.  
22 Isus s-a întors, a văzut-o şi i-a zis:  
 „Ai încredere, fiică, credinţa ta te-a vindecat”.  
 Şi femeia s-a vindecat în ceasul acela. 
23 Când Isus a ajuns la casa şefului de sinagogă,  
 văzând cântătorii din fluier şi agitaţia mulţimii,  
24 a zis: „Retrageţi-vă, copila n-a murit, ci doarme!”.  
 Dar ei au început să râdă de el.  
25 După ce a dat afară mulţimea,  
 Isus a prins-o pe copilă de mână şi ea s-a sculat.  
26 Şi vestea aceasta s-a răspândit în tot ţinutul. 
  

Cuvântul Domnului 
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MARŢI 
  

ANUL I 
  
 LECTURA I   Te vei numi „Israel”  
       pentru că te-ai luptat cu Dumnezeu şi ai învins. 
  
 Citire din cartea Genezei 32,22-31 
 
 
 
22  În zilele acelea, 
  Iacob s-a sculat în timpul nopţii,  
 a luat cu sine pe cele două femei ale sale,  
 pe cele două sclave şi pe cei unsprezece copii ai săi  
 şi a trecut râul Iaboc prin vad.  
23 Şi-a trecut dincolo familia cu tot ce avea.  
24 Iacob a rămas singur în urmă.  
 Şi iată că un bărbat s-a luptat cu el până la revărsatul zorilor.  
25 Văzând că nu-l poate învinge,  
 bărbatul l-a lovit la încheietura şoldului. 
 Astfel, în timpul luptei,  
 Iacob a rămas cu piciorul scrântit din încheietura şoldului.  
26 Bărbatul i-a zis:  
 „Lasă-mă să plec, căci s-au ivit zorile!”.  
 Iacob i-a răspuns:  
 „Nu te voi lăsa să pleci, până ce nu mă vei binecuvânta”.  
27 Bărbatul l-a întrebat: „Cum te cheamă?”.  
 „Iacob”, i-a răspuns el.  
28 I-a zis: „Nu te vei mai numi Iacob, ci Israel,  
 pentru că te-ai luptat cu Dumnezeu,  
 aşa cum te-ai fi luptat cu oamenii şi ai învins”.  
29 Iacob l-a întrebat: „Spune-mi, te rog, care-ţi este numele?”.  
 El i-a răspuns: „Pentru ce îmi ceri numele?”.  
 Şi l-a binecuvântat acolo.  
30 Iacob i-a dat acelui loc numele de „Penuel”, căci zicea:  
 „L-am văzut pe Dumnezeu faţă în faţă şi totuşi am rămas în viaţă”.  
31 Când răsărea soarele, Iacob trecuse de Penuel,  
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 dar şchiopăta din cauza şoldului. 
  

Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 16,1.2-3.6-7.8b şi 15 (R.: cf. 15a) 
  
  R.:  Arată-ne, Doamne,  
    strălucirea feţei tale! 
  
1 Ascultă-mă, Doamne, şi fă-mi dreptate, 
 ia aminte la strigătele mele; 
 pleacă-ţi urechea la rugăciunea mea 
 rostită cu buze neprefăcute. R. 
  
2 Rosteşte tu însuţi sentinţa 
 căci ochii tăi văd nevinovăţia mea. 
3 Tu îmi poţi pătrunde inima cu privirea ta, 
 mă poţi vedea în timpul nopţii, 
 mă poţi pune la încercare, dar nu vei găsi în mine răutate. R. 
  
6 Strig către tine, Dumnezeule, căci tu mă asculţi, 
 pleacă-ţi urechea spre mine, ascultă cuvintele mele. 
7 Arată-ţi bunătatea ta cea mare, tu care cu dreapta ta 
 îi scapi de duşmani pe cei care se încred în tine. R. 
  
8b Adăposteşte-mă la umbra aripilor tale, 
15 Eu care sunt nevinovat voi putea privi faţa ta, 
 dis-de-dimineaţă îţi voi contempla chipul cu nesaţ. R. 
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ANUL AL II-LEA 

  
 LECTURA I   Au semănat vânt, vor culege furtună. 
  
 Citire din cartea profetului Osea  8,4-7.11-13 
 
 
4  Aşa vorbeşte Domnul:  
  „Fiii lui Israel au pus regi fără să mă consulte pe mine,  
 au numit principi fără învoirea mea.  
 Din aurul şi argintul lor şi-au făcut idoli; de aceea vor fi nimiciţi.  
5 Mi-e silă de viţelul tău, Samarie!  
 Mânia mea s-a aprins împotriva fiilor tăi.  
 Până când vor refuza să se curăţe de nelegiuirea lor?  
6 Acest viţel este lucrarea lui Israel,  
 e făcut de mâna unui meşter şi nu este Dumnezeu.  
 Acest viţel al Samariei va fi sfărâmat în mii de bucăţi.  
7 Pentru că au semănat vânt, vor secera furtună.  
 Grâul lor nu va face spice  
 şi dacă va face, spicele nu vor avea boabe,  
 iar dacă vor avea, nu vor ajunge făină,  
 şi dacă va ajunge, va fi mâncată de străini.  
11 Efraim a înmulţit altarele pentru ispăşirea păcatelor,  
 dar aceste altare nu-i slujesc decât să păcătuiască.  
12 Oricâte îndrumări le dau în scris, ele sunt pentru ei ca ale unui  
 străin.  
13 Ei aduc jertfe şi mâncare din carnea lor,  
 dar ele nu-i sunt plăcute Domnului.  
 Dimpotrivă, ele îi aduc aminte de nelegiuirile lor  
 şi-l fac să-i pedepsească pentru păcatele lor.  
 Să se întoarcă în Egipt”. 
  

Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 113,3b-4.5-6.7-8.9-10 (R.: 9a) 
  
  R.:  Te adorăm pe tine, Doamne,  
    Dumnezeul cel viu şi adevărat 
  
3b Dumnezeul nostru este în ceruri  
 şi face tot ce voieşte. 
4 Idolii lor sunt argint şi aur, 
 lucrarea mâinilor oamenilor. R. 
  
5 Ei au gură, dar nu vorbesc;  
 au ochi, dar nu pot să vadă, 
6 au urechi, dar nu aud;  
 au nas, dar nu pot să miroase. R. 
  
7 Au mâini, dar nu pipăie; au picioare, dar nu merg; 
 din gâtul lor nu iese nici un sunet. 
8 Aşa vor fi cei care i-au făcut, 
 precum şi cei care se încred într-înşii. R. 
  
9 Poporul lui Israel se încrede în Domnul: 
 el este ajutorul şi scutul lor. 
10 Familia lui Aron se încrede în Domnul: 
 el este ajutorul şi scutul lor. R. 
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 ALELUIA In 10,14 
  (Aleluia) Eu sunt păstorul cel bun, spune Domnul. 
     Eu cunosc oile mele, iar ele mă cunosc pe mine. (Aleluia) 
  
 EVANGHELIA  Secerişul este mare, dar lucrătorii sunt puţini. 
  
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos  
 după sfântul Matei 9,32-38 
 
 
 
32  În timpul acela, 
  a fost adus la Isus un om mut, stăpânit de diavol.  
33 După ce Isus l-a scos pe diavol,  
 mutul a început să vorbească.  
 Mulţimea a fost cuprinsă de uimire şi spunea:  
 „Niciodată nu s-a văzut aşa ceva în Israel!”.  
34 Dar fariseii ziceau:  
 „Cu ajutorul căpeteniei diavolilor îi scoate pe diavoli”.  
35 Isus cutreiera toate cetăţile şi satele învăţând în sinagogile lor, 
 predicând evanghelia împărăţiei  
 şi vindecând orice boală şi orice neputinţă.  
36 Văzând mulţimile, i s-a făcut milă de ele,  
 pentru că erau istovite şi abătute ca nişte oi fără păstor.  
37 Atunci le-a zis ucenicilor săi:  
 „Secerişul este într-adevăr mare, dar lucrătorii sunt puţini.  
38 Rugaţi, aşadar, pe Stăpânul secerişului  
 să trimită lucrători în secerişul său”. 
  

Cuvântul Domnului 
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MIERCURI 
  

ANUL I 
  
 LECTURA I   Acum, ispăşim greşeala făcută faţă de fratele nostru. 
  
 Citire din cartea Genezei 41,55-57; 42,5-7a.17-24a 
 
 
 
55  În timpul celor şapte ani de foamete  
  pe care îi prezisese Iosif, 
 poporul a început să ceară pâine de la faraon.  
 Dar faraonul le zicea tuturor egiptenilor:  
 „Mergeţi la Iosif şi faceţi ce vă spune el!”.  
56 Când foametea s-a întins în toată ţara,  
 Iosif a deschis toate grânarele, ca să vândă grâu egiptenilor.  
 Dar foametea devenea tot mai cumplită în ţara Egiptului  
57 şi din toate părţile veneau în Egipt să cumpere grâu de la Iosif,  
 căci pe tot pământul era foamete mare.  
42,5 Printre mulţi alţii, au venit şi fiii lui Israel ca să cumpere grâu,  
 căci foametea bântuia şi la ei, în ţara Canaanului.  
6 Cel care supraveghea vânzarea grâului pentru toată lumea era Iosif, 
 deoarece el avea puteri depline în ţară.  
 Când au sosit, fraţii lui Iosif s-au aruncat cu faţa la pământ înaintea lui.  
7a Cum i-a văzut, Iosif i-a recunoscut,  
 dar i-a tratat ca pe nişte străini şi le-a vorbit cu asprime.  
17 I-a ţinut sub pază sigură timp de trei zile,  
18 iar a treia zi le-a spus:  
 „Faceţi ceea ce vă voi spune şi veţi scăpa cu viaţă,  
 căci mă tem de Dumnezeu.  
  
19 Dacă sunteţi oameni cinstiţi,  
 unul dintre voi să rămână în această închisoare,  
 iar ceilalţi plecaţi şi duceţi grâu ca să vă hrăniţi familiile.  
20 Apoi să mi-l aduceţi pe fratele vostru cel mai mic,  
 ca să-mi dovediţi adevărul spuselor voastre  
 şi să nu fiţi pedepsiţi cu moartea”.  
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21 Ei s-au învoit, dar îşi spuneau unii către alţii:  
 „De bună seamă, noi ispăşim greşeala  
 pe care am făcut-o faţă de fratele nostru Iosif;  
 noi am văzut jalea sufletului său, când se ruga de noi  
 şi nu l-am ascultat.  
 De aceea a venit peste noi necazul acesta”.  
22 Atunci Ruben a luat cuvântul şi le-a zis:  
 „Oare nu v-am spus să nu săvârşiţi această crimă  
 împotriva fratelui vostru mai mic?  
 Dar voi nu m-aţi ascultat şi acum plătim pentru sângele lui”.  
23 Deoarece se foloseau de un interpret,  
 ei nu şi-au dat seama că Iosif îi înţelegea.  
24a Dar Iosif s-a retras şi a început să plângă. 
  

Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 32,2-3.10-11.18-19 (R.: cf. 22) 
  
  R.:  Domnul îl hrăneşte  
    pe poporul său. 
  
2 Lăudaţi-l pe Domnul cu harpa; 
 lăudaţi-l cu lăuta cu zece coarde. 
3 Cântaţi-i cântare nouă, 
 însoţiţi strigătele voastre cu cântări alese. R. 
  
10 Domnul răstoarnă planurile naţiunilor, 
 el zădărniceşte hotărârile popoarelor. 
11 Planul Domnului rămâne în veci 
 şi gândurile inimii sale din neam în neam. R. 
  
18 Iată, ochii Domnului sunt îndreptaţi spre cei care se tem de dânsul, 
 spre cei care nădăjduiesc în mila lui, 
19 ca să-i scape de la moarte 
 şi să-i hrănească în timp de foamete. R. 
  
 



Miercuri 
ANUL AL II-LEA 

  
 LECTURA I   A venit timpul ca să-l căutaţi pe Domnul. 
  
 Citire din cartea profetului Osea  10,1-3.7-8.12 
 
 
1  Israel era o vie mănoasă care făcea multe roade.  
  Dar cu cât avea mai multe roade, cu atât zidea mai multe altare;  
 cu cât ţara devenea mai bogată,  
 cu atât ridica în cinstea idolilor monumente mai frumoase.  
2 Inima lor era împărţită, de aceea îşi vor primi pedeapsa.  
 Domnul le va răsturna altarele, le va distruge idolii.  
3 Atunci vor zice:  
 „Nu mai avem rege, pentru că nu ne-am temut de Domnul.  
 Dar dacă am avea un rege, ce ar putea să facă el pentru noi?”.  
7 A dispărut Samaria cu regele ei, ca spuma de pe suprafaţa apei!  
8 Sanctuarele nelegiuirii în care a păcătuit Israel vor fi pustiite;  
 spini şi mărăcini vor acoperi altarele lor.  
 Atunci vor zice munţilor: „Ascundeţi-ne!”  
 şi colinelor: „Cădeţi peste noi!”.  
12 Semănaţi dreptate şi veţi secera îndurare;  
 desţeleniţi un pământ nou,  
 a venit timpul ca să-l căutaţi pe Domnul,  
 până va veni să reverse asupra voastră mântuirea”. 
  

Cuvântul Domnului 



Miercuri 
 
 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 104,2-3.4-5.6-7 (R.: 4b) 
  
  R.:  Căutaţi fără încetare  
    faţa lui Dumnezeu. 
  
2 Cântaţi, cântaţi în cinstea lui! 
 Vorbiţi despre toate minunile sale! 
3 Lăudaţi-vă cu numele lui cel sfânt! 
 Să se bucure inima celor care îl caută pe Domnul! R. 
  
4 Alergaţi la Domnul şi la ajutorul lui, 
 căutaţi întotdeauna faţa lui! 
5 Aduceţi-vă aminte de semnele minunate pe care le-a făcut, 
 de minunile sale şi de judecăţile rostite de gura lui. R. 
  
6 Voi, urmaşii lui Abraham, slujitorul Domnului, 
 voi, copiii lui Iacob, alesul Domnului, 
7 Domnul este Dumnezeul nostru; 
 hotărârile lui sunt lege pentru tot pământul. R. 
  



Miercuri 
 
 ALELUIA Mc 1,15 
  (Aleluia) Împărăţia lui Dumnezeu este aproape, spune Domnul; 
     întoarceţi-vă la Dumnezeu şi credeţi în evanghelie. (Aleluia) 
  
 EVANGHELIA  Mergeţi la oile pierdute ale casei lui Israel. 
  
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos  
 după sfântul Matei 10,1-7 
 
 
 
1  În timpul acela, 
  chemându-i la sine pe cei doisprezece ucenici,  
 Isus le-a dat putere ca să scoată duhurile necurate  
 şi să vindece orice boală şi orice neputinţă.  
2 Iată numele celor doisprezece apostoli:  
 cel dintâi, Simon, numit Petru, şi Andrei, fratele său;  
 Iacob, fiul lui Zebedeu, şi Ioan, fratele său;  
3 Filip şi Bartolomeu; Toma şi Matei vameşul;  
 Iacob, fiul lui Alfeu, şi Tadeu;  
4 Simon Cananeul şi Iuda Iscarioteanul, cel care l-a trădat.  
5 Pe aceşti doisprezece Isus i-a trimis în misiune, spunându-le:  
 „Nu mergeţi la păgâni şi nu intraţi în nici o cetate a samaritenilor.  
6 Mergeţi mai degrabă la oile pierdute ale casei lui Israel.  
7 În drumul vostru vestiţi că împărăţia cerurilor este aproape”. 
  

Cuvântul Domnului 
 



Joi 

JOI 
  

ANUL I 
  
 LECTURA I   Dumnezeu m-a trimis în Egipt ca să vă scap viaţa. 
  
 Citire din cartea Genezei 44,18-21.23b-29; 45,1-5 
 
 
 
18  În în zilele acelea, 
  fiii lui Iacob fuseseră conduşi în faţa lui Iosif.  
 Iuda s-a apropiat de el şi i-a spus:  
 „Te rog, domnul meu,  
 îngăduie slujitorului tău să-ţi adreseze un cuvânt,  
 fără ca mânia ta să se aprindă împotriva slujitorului tău,  
 căci tu eşti la fel de mare ca şi faraonul.  
19 Domnul meu i-a întrebat pe slujitorii săi:  
 „Mai trăieşte tatăl vostru şi mai aveţi vreun frate?”.  
20 Şi noi am răspuns domnului meu:  
 „Bătrânul nostru tată trăieşte încă;  
 mai avem şi un frate mai mic, care i s-a născut la bătrâneţe.  
 Băiatul acesta avea un frate care a murit,  
 iar el a rămas singurul copil al mamei sale  
 şi tatăl nostru îl iubeşte foarte mult”.  
21 Atunci tu ai spus slujitorilor tăi:  
 „Aduceţi-l la mine, ca să-l văd cu ochii mei.  
23b Dacă fratele vostru mai mic nu va veni cu voi,  
 nu veţi mai putea veni în faţa mea.  
24 Aşadar, întorcându-ne la slujitorul tău, tatăl nostru,  
 i-am spus cuvintele domnului meu.  
  
25 Şi când tatăl nostru ne-a zis: „Mergeţi iarăşi şi cumpăraţi hrană,  
26 noi i-am răspuns: „Nu putem pleca  
 dacă fratele nostru mai mic nu vine cu noi,  
 căci nu vom fi primiţi în faţa acelui om, dacă Beniamin nu este cu  
 noi”.  
27 Atunci slujitorul tău, tatăl nostru, ne-a zis:  



Joi 
 „Voi ştiţi bine că Rahela nu mi-a dat decât doi fii:  
28 primul a dispărut, cred că l-a sfâşiat vreo fiară;  
 de atunci nu l-am mai văzut.  
29 Dacă îl duceţi şi pe acesta departe de mine  
 şi i se va întâmpla vreo nenorocire,  
 veţi face, ca de durere, bătrâneţile mele să coboare în mormânt”.  
45,1 Iosif nu s-a mai putut stăpâni înaintea celor de faţă şi le-a strigat:  
 „Să iasă toţi afară!”.  
 Când nu a mai fost nimeni lângă el, s-a făcut cunoscut fraţilor săi.  
2 A început să plângă cu hohote, aşa de tare,  
 încât l-au auzit egiptenii din casa lui faraon.  
3 El a spus fraţilor săi:  
 „Eu sunt Iosif. Mai trăieşte tatăl meu?”.  
 Dar fraţii lui nu au fost în stare să răspundă,  
 aşa erau de tulburaţi de prezenţa lui.  
4 Atunci Iosif a continuat: „Apropiaţi-vă de mine!”.  
 Şi ei s-au apropiat. 
 El le-a zis: „Eu sunt Iosif, fratele vostru,  
 pe care l-aţi vândut, ca să fie dus în Egipt.  
5 Dar acum nu vă întristaţi şi nu mai regretaţi că m-aţi vândut,  
 căci Dumnezeu m-a trimis aici înaintea voastră,  
 pentru ca să vă scap viaţa!”. 
  

Cuvântul Domnului 



Joi 
 
 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 104,16-17.18-19.20-21 (R.: 5a) 
  
  R.:  Să ne aducem aminte  
    de faptele minunate ale Domnului. 
   sau 
    Aleluia. 
  
16 Domnul a trimis foamete asupra ţării 
 şi i-a lăsat fără hrană. 
17 A trimis înaintea lor pe un bărbat, pe Iosif, 
 care a fost vândut ca sclav. R. 
  
18 I-au strâns picioarele în obezi,  
 i-au pus lanţuri la gât, 
19 până când profeţia lui s-a împlinit, 
 până când cuvântul Domnului s-a adeverit. R. 
  
20 Atunci împăratul a trimis să-i scoată lanţurile 
 şi stăpânitorul popoarelor l-a eliberat; 
21 l-a pus stăpân peste casa lui 
 şi mai mare peste toată bogăţia lui. R. 
  
 



Joi 
ANUL AL II-LEA 

  
 LECTURA I   Inima mea se zvârcoleşte în mine. 
  
 Citire din cartea profetului Osea  11,1.3-4.8c-9 
 
 
1  Aşa vorbeşte Domnul:  
 „L-am iubit pe Israel de când era copil,  
 şi din Egipt l-am chemat pe fiul meu.  
3 Eu l-am învăţat să meargă ţinându-l cu mâinile mele,  
 şi el nu a înţeles că eu aveam grijă de el.  
4 L-am condus cu bunătate,  
 cu legături de gingăşie,  
 l-am tratat ca un părinte care îşi ridică odorul la obraz,  
 m-am aplecat asupra lui, dându-i de mâncare.  
8c Nu, inima mea se zvârcoleşte în mine şi părerea de rău mă consumă.  
9 Nu mă voi lăsa cuprins de focul mâniei mele,  
 nu-l voi mai distruge pe Israel,  
 căci eu sunt Dumnezeu, nu sunt om.  
 În mijlocul vostru eu sunt Dumnezeul cel sfânt  
 şi nu voi veni să vă nimicesc”. 
  

Cuvântul Domnului 



Joi 
 
 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 79,2 şi 3b.15-16 (R.: 4b) 
  
  R.:  Arată-ne faţa ta, Doamne,  
    şi vom fi mântuiţi! 
  
2 Ia aminte, Păstor al lui Israel, 
 tu care-l povăţuieşti pe Iosif ca pe o turmă, 
 tu care şezi peste heruvimi, arată-te în strălucirea ta; 
3b Arată-ţi puterea şi vino în ajutorul nostru. R. 
  
15 Dumnezeul oştirilor, întoarce-te spre noi; 
 priveşte din cer şi vezi. 
16 Cercetează via aceasta. 
 Ocroteşte ceea ce a sădit mâna ta. R. 
  



Joi 
 
 ALELUIA Mc 1,15 
  (Aleluia) Împărăţia lui Dumnezeu este aproape, spune Domnul; 
     întoarceţi-vă la Dumnezeu şi credeţi în evanghelie. (Aleluia) 
  
 EVANGHELIA  Gratis aţi primit, gratis să daţi. 
  
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos  
 după sfântul Matei 10,7-15 
 
 
 
  În timpul acela, 
  Isus a spus ucenicilor săi: 
7 „Mergeţi şi spuneţi că împărăţia cerurilor este aproape,  
8 vindecaţi pe cei bolnavi, înviaţi-i pe cei morţi,  
 curăţaţi-i pe cei leproşi şi scoateţi-i pe diavoli.  
 Gratis aţi primit, gratis să daţi.  
9 Nu purtaţi la brâiele voastre  
 nici aur, nici argint, nici monede de aramă;  
10 să nu luaţi cu voi nici desagă pentru drum,  
 nici haină de schimb, nici încălţăminte, nici toiag,  
 pentru că cel care munceşte are dreptul la hrană.  
11 Când intraţi într-o cetate sau într-un sat,  
 interesaţi-vă cine este vrednic să vă primească  
 şi rămâneţi la el până la plecarea voastră.  
12 Când intraţi într-o casă,  
 salutaţi-i pe cei care locuiesc într-însa, dorindu-le pace.  
13 Dacă acea casă este vrednică,  
 pacea voastră să vină asupra ei,  
 iar dacă nu este vrednică,  
 pacea voastră să se întoarcă la voi.  
14 Dacă va refuza cineva să vă primească  
 şi să dea ascultare cuvintelor voastre,  
 ieşiţi din casa aceea sau din cetatea aceea,  
 scuturând praful de pe picioarele voastre.  
15 Vă spun adevărul:  
 „În ziua judecăţii soarta Sodomei şi a Gomorei  
 va fi mai uşoară decât a acelei cetăţi”. 



Joi 
  

Cuvântul Domnului 
 



Vineri 

VINERI 
  

ANUL I 
  
 LECTURA I   De acum pot să mor liniştit căci am văzut faţa ta. 
  
 Citire din cartea Genezei 46,1-7.28-30 
 
 
 
1  În zilele acelea, 
  Israel a plecat spre Egipt împreună cu tot ce avea.  
 Ajuns la Berşeba,  
 el a adus jertfe lui Dumnezeu, pe care l-a cinstit tatăl său Isaac.  
2 Şi Dumnezeu l-a chemat într-o viziune de noapte: „Iacobe, Iacobe!”.  
 El a răspuns: Iată-mă!”.  
3 Dumnezeu a reluat: „Eu sunt Dumnezeu, Dumnezeul tatălui tău!  
 Nu te teme să cobori în Egipt,  
 căci acolo voi face din tine un popor mare.  
4 Eu voi coborî împreună cu tine în Egipt  
 şi tot eu te voi scoate de acolo.  
 Iar Iosif îţi va închide ochii”.  
5 Iacob a plecat de la Berşeba.  
 Fiii săi l-au urcat împreună cu copiii şi soţiile lor  
 în carele pe care le trimisese faraonul ca să-i aducă.  
6 Au luat cu ei turmele  
 şi averea pe care o agonisiseră în ţara Canaanului.  
 Astfel a plecat Iacob în Egipt împreună cu toată familia sa.  
7 A luat cu sine în Egipt pe fiii şi pe nepoţii săi,  
 pe fiicele şi pe nepoatele sale;  
 cu un cuvânt pe toţi urmaşii săi.  
  
28 L-a trimis pe Iuda înaintea sa la Iosif  
 ca să-i pregătească sosirea în ţinutul Goşen.  
29 Când a intrat în ţinutul Goşen,  
 Iosif a poruncit să se înhame caii la carul său  
 şi a pornit în întâmpinarea tatălui său Iacob.  
 Îndată ce l-a văzut i s-a aruncat la gât  



Vineri 
 şi a plâns multă vreme în braţele lui.  
30 Israel i-a spus lui Iosif: 
 „De acum pot să mor liniştit,  
 căci ţi-am văzut faţa şi ştiu că trăieşti încă”. 
  

Cuvântul Domnului 



Vineri 
 
 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 36,3-4.18-19.27-28.39-40 (R.: 39a) 
  
  R.:  Mântuirea celor drepţi  
    vine de la Domnul.  
  
3 Încrede-te în Domnul şi fă binele; 
 locuieşte pământul şi păstrează-ţi credinţa; 
4 caută-ţi bucuria în Domnul 
 şi el îţi va da tot ce-ţi doreşte inima. R. 
  
18 Domnul cunoaşte zilele celor credincioşi,  
 moştenirea lor este veşnică. 
19 Ei nu rămân de ruşine în ziua nenorocirii 
 şi în zilele de foamete sunt îndestulaţi. R. 
  
27 Îndepărtează-te de rău şi fă binele 
 şi vei avea o casă pentru totdeauna. 
28 Căci Domnul iubeşte dreptatea şi nu părăseşte pe credincioşii săi: 
 cei răi vor pieri pe veci, seminţia celor nelegiuiţi va fi nimicită. R. 
  
39 Mântuirea celor drepţi vine de la Domnul, 
 el este ocrotitorul lor în timpul încercării. 
40 Domnul le vine în ajutor şi-i eliberează, 
 îi scapă de cei nelegiuiţi şi-i mântuieşte pe cei care se încred în el. R. 
  
 



Vineri 
ANUL AL II-LEA 

  
 LECTURA I   Nu vom mai zice vreunui lucru făcut de mâinile 

noastre: 
       „Tu eşti Dumnezeul nostru!”. 
  
 Citire din cartea profetului Osea  14,2-10 
 
 
2  Aşa vorbeşte Domnul:  
  „Întoarce-te, Israele, la Domnul Dumnezeul tău,  
 căci te-ai prăbuşit din pricina fărădelegilor tale.  
3 Căutaţi cuvinte de căinţă  
 şi întoarceţi-vă la Domnul şi spuneţi-i:  
 «Iartă-ne toate nelegiuirile, primeşte o jertfă care-ţi place:  
 în locul viţeilor îţi oferim ca jertfă cuvintele buzelor noastre.  
4 Pentru că asirienii nu pot să ne salveze,  
 nu vom mai încăleca pe cai  
 şi nu vom mai zice vreunui lucru făcut de mâinile noastre:  
 Tu eşti Dumnezeul nostru,  
 căci numai la tine găseşte milă cel orfan». 
5 Voi vindeca rănile căderii lor, îi voi iubi cu adevărat,  
 căci mânia mea s-a abătut de la ei;  
6 voi fi ca roua pentru Israel, el va înflori ca un crin  
 şi îşi va întinde rădăcinile ca pomii Libanului.  
7 Ramurile lui vor creşte,  
 podoaba lui va fi ca aceea a măslinului  
 şi mireasma lui ca aceea a pădurii Libanului. 
8 Se vor întoarce şi se vor aşeza la umbra mea;  
 vor cultiva din nou grâul, vor face să rodească viile,  
 iar vinul lor va avea renumele celui din Liban.  
  
9 Efraime, poţi tu să mă mai confunzi cu idolii?  
 Eu sunt cel care te ascult  
 şi am privirea îndreptată asupra ta,  
 eu sunt ca un chiparos verde,  
 de la mine provin roadele tale.  
10 Cine este atât de înţelept ca să înţeleagă lucrurile acestea?  
 Cine este atât de priceput ca să le pătrundă?  



Vineri 
 Drepte sunt căile Domnului, cei drepţi merg pe ele,  
 iar cei păcătoşi se poticnesc şi cad”. 
  

Cuvântul Domnului 



Vineri 
 
 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 50,3-4.8-9.12-13.14 şi 17 (R.: 17b) 
  
  R.:  Gura mea va vesti 
    mărirea ta, Doamne! 
  
3 Ai milă de mine, Dumnezeule, după marea ta bunătate 
 şi în îndurarea ta nemărginită şterge fărădelegea mea. 
4 Spală-mă de toată vinovăţia mea 
 şi curăţă-mă de păcatul meu. R. 
  
8 Tu te bucuri când vezi adevărul în adâncul inimii, 
 fă deci să pătrundă înţelepciunea înăuntrul meu. 
9 Stropeşte-mă cu isop şi mă voi curăţi, 
 spală-mă şi mai mult decât zăpada mă voi albi. R. 
  
12 Zideşte în mine o inimă curată, Dumnezeule, 
 şi un duh drept înnoieşte înăuntrul meu. 
13 Nu mă alunga din faţa ta 
 şi Duhul tău sfânt nu-l lua de la mine. R. 
  
14 Dă-mi iarăşi bucuria mântuirii tale 
 şi întăreşte-mă cu un duh binevoitor. 
17 Doamne, deschide-mi buzele 
 şi gura mea va vesti mărirea ta. R. 
  



Vineri 
 
 ALELUIA In 16,13a; 14,26b 
  (Aleluia) Când va veni Duhul adevărului, vă va învăţa tot adevărul  
     şi vă va aduce aminte de tot ceea ce v-am spus eu, spune  
     Domnul. 
  (Aleluia) 
  
 EVANGHELIA  Nu voi veţi vorbi,  
       ci Duhul Tatălui vostru va vorbi prin voi. 
  
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos  
 după sfântul Matei 10,16-22 
 
 
 
  În timpul acela, 
  Isus a spus ucenicilor săi:  
16 „Iată, eu vă trimit ca pe nişte oi în mijlocul lupilor.  
 Fiţi, aşadar, înţelepţi ca şerpii şi nevinovaţi ca porumbeii.  
17 Nu vă încredeţi în oameni,  
 căci vă vor da pe mâna Sinedriului  
 şi vă vor biciui în sinagogile lor.  
18 Veţi fi târâţi înaintea dregătorilor şi a regilor pentru mine,  
 acest lucru va fi o mărturie înaintea lor şi înaintea păgânilor. 
19 Dar când vă vor da pe mâna lor,  
 să nu vă îngrijoraţi cum sau ce veţi vorbi,  
 căci vi se va da vouă în ceasul acela ce să vorbiţi. 
20 Nu voi sunteţi cei care veţi vorbi,  
 ci Duhul Tatălui este acela care va vorbi în voi.  
21 Va da frate pe frate la moarte şi tată pe fiu  
 şi copiii se vor ridica împotriva părinţilor şi-i vor ucide.  
22 Veţi fi urâţi de toţi pentru numele meu,  
 dar cine va rămâne statornic până la sfârşit acela se va mântui”. 
  

Cuvântul Domnului 
 



Sâmbătă 

SÂMBĂTĂ 
  

ANUL I 
  
 LECTURA I   Dumnezeu va avea grijă de voi  
       şi vă va scoate din ţara aceasta. 
  
 Citire din cartea Genezei 49,29-33; 50,15-25 
 
 
 
29  În zilele acelea, 
  Iacob a dat fiilor săi această poruncă:  
 „În curând voi trece la părinţii mei.  
 Înmormântaţi-mă lângă părinţii mei  
 în peştera din pământul lui Efron hetitul,  
30 în peştera din câmpia Macpela, faţă în faţă cu Mambre,  
 în ţara Canaanului,  
 pe care Abraham l-a cumpărat de la Efron hetitul  
 ca loc de înmormântare.  
31 Acolo au fost înmormântaţi Abraham şi Sara, soţia lui;  
 acolo au fost înmormântaţi Isaac şi soţia lui Rebeca,  
 şi tot acolo am înmormântat-o pe Lea.  
32 Pământul şi peştera, care se găseşte în el,  
 au fost cumpărate de la hitiţi”.  
33 Când Iacob a terminat de dat fiilor săi această poruncă,  
 s-a întins în pat, şi-a dat duhul şi a trecut la strămoşii săi.  
50,15 Văzând că tatăl lor a murit, fraţii lui Iosif şi-au zis:  
 „Cine ştie dacă Iosif nu ne va trata ca pe nişte duşmani  
 şi nu ne va întoarce tot răul pe care i l-am făcut!”.  
16 De aceea i-au trimis vorbă lui Iosif:  
 „Înainte de a muri, tatăl tău ne-a lăsat cu limbă de moarte:  
17 «Aşa să-i spuneţi lui Iosif:  
 Iartă fraţilor tăi crima şi păcatul lor, răul pe care ţi l-au făcut».  
 Acum deci iartă păcatul pe care l-au săvârşit  
 slujitorii Dumnezeului tatălui tău!”.  
 Când i s-au spus aceste cuvinte, Iosif a plâns.  
18 Apoi fraţii săi au venit ei înşişi,  



Sâmbătă 
 s-au aruncat la picioarele lui şi i-au spus: „Iată-ne, suntem sclavii  
 tăi!”.  
19 Dar Iosif le-a răspuns:  
 „Nu vă temeţi! I-am luat eu oare locul lui Dumnezeu?  
20 Voi aţi vrut să-mi faceţi un rău,  
 dar Dumnezeu a voit să scoată din aceasta un bine,  
 după cum se vede astăzi;  
 să menţină în viaţă un popor mare.  
21 Aşadar, nu vă temeţi. Eu voi avea grijă de voi şi de copiii voştri”.  
 Aşa i-a liniştit şi le-a îmbărbătat inimile.  
22 Iosif a rămas în Egipt împreună cu familia tatălui său;  
 el a trăit o sută zece ani,  
23 aşa încât a văzut pe nepoţii şi pe strănepoţii fiului său Efraim.  
 Chiar şi pe copiii lui Machir, fiul lui Manase, celălalt fiu al său, 
 i-a primit pe genunchii săi când s-au născut.  
24 Apoi Iosif a spus fraţilor săi:  
 „Curând voi muri, însă Dumnezeu va avea grijă de voi;  
 vă va scoate din ţara aceasta şi vă va duce în acea ţară  
 pe care a promis-o cu jurământ lui Abraham, lui Isaac şi lui Iacob”.  
25 Şi Iosif i-a pus pe fiii lui Iacob să facă acest jurământ:  
 „Când Dumnezeu vă va scoate din ţara aceasta,  
 luaţi de aici cu voi şi oasele mele!”.  
 Aşa a murit Iosif în vârstă de o sută zece ani. 
  

Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 104,1-2.3-4.6-7 (R.: cf. Ps 67,33) 
  
  R.:  Căutaţi-l pe Domnul;  
    el este izvorul vieţii. 
  
1 Lăudaţi-l pe Domnul, preamăriţi numele lui! 
 Faceţi cunoscute printre popoare faptele sale minunate! 
2 Cântaţi, cântaţi în cinstea lui! 
 Vorbiţi despre toate minunile sale! R. 
  
3 Lăudaţi-vă cu numele lui cel sfânt! 
 Să se bucure inima celor care îl caută pe Domnul! 
4 Alergaţi la Domnul şi la ajutorul lui, 
 căutaţi întotdeauna faţa lui! R. 
  
6 Voi, urmaşii lui Abraham, slujitorul Domnului, 
 voi, copiii lui Iacob, alesul Domnului, 
7 Domnul este Dumnezeul nostru; 
 hotărârile lui sunt lege pentru tot pământul. R. 
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ANUL AL II-LEA 

  
 LECTURA I   Sunt un om cu buze necurate  
       şi ochii mei l-au văzut pe stăpânul universului. 
  
 Citire din cartea profetului Isaia  6,1-8 
 
 
 
1  În anul morţii regelui Osia,  
  l-am văzut pe Domnul stând pe un tron înalt şi măreţ;  
 poalele mantiei lui umpleau templul.  
2 Înaintea lui stăteau serafimi, fiecare având câte şase aripi:  
 cu două îşi acopereau feţele, cu două picioarele, iar cu două zburau.  
3 Ei strigau unul către altul, spunând:  
 „Sfânt, sfânt, sfânt e Domnul oştirilor,  
 tot pământul e plin de mărirea lui!”.  
4 Când Domnul vorbea, uşorii uşilor au început să se zguduie,  
 iar templul s-a umplut de fum.  
5 Atunci am spus: „Vai mie, căci sunt pierdut!  
 Sunt un om cu buze necurate  
 şi locuiesc în mijlocul unui popor cu buze pângărite.  
 Şi ochii mei l-au văzut pe regele, pe stăpânul universului!”.  
6 Atunci a zburat spre mine unul dintre serafimi,  
 purtând în mână un cărbune aprins, pe care îl luase cu cleştele de pe  
 altar.  
7 El mi-a atins gura cu cărbunele şi mi-a zis:  
 „Iată, ţi-am atins buzele, de aceea ţi s-au şters toate păcatele  
 şi fărădelegea ţi-a fost iertată”.  
8 După aceea am auzit glasul Domnului care zicea:  
 „Pe cine îl voi trimite? Cine va merge pentru noi?”. 
 Şi am răspuns: „Iată-mă, trimite-mă pe mine!”. 
  

Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 92,1ab.1c-2.5 (R.: 1a) 
  
  R.:  Domnul stăpâneşte,  
    îmbrăcat în maiestate. 
  
1ab Domnul stăpâneşte îmbrăcat în maiestate, 
 Domnul s-a îmbrăcat, s-a încins cu putere. R. 
  
1c A pus pământul pe temelii solide, 
 ca să nu se clatine. 
2 Din vremuri străvechi este aşezat scaunul tău de domnie: 
 tu eşti din veşnicie! R. 
  
5 Mărturiile tale sunt cu totul adevărate, 
 sfinţenia este podoaba casei tale, Doamne, 
 în vecii vecilor. R. 
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 ALELUIA 1 Pt 4,14 
  (Aleluia) Dacă sunteţi insultaţi pentru numele lui Cristos, fericiţi 

sunteţi,  
     deoarece Duhul lui Dumnezeu se odihneşte peste voi. 
  (Aleluia) 
  
 EVANGHELIA  Nu vă temeţi de cei care ucid trupul. 
  
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos  
 după sfântul Matei 10,24-33 
 
 
 
  În timpul acela, 
  Isus a spus ucenicilor săi:  
24 „Ucenicul nu este mai presus de maestrul său  
 şi nici slujitorul mai presus de stăpânul său.  
25 Ucenicul să fie mulţumit, dacă este ca maestrul său,  
 iar servitorul, dacă este ca stăpânul său.  
 Dacă pe stăpânul casei l-au numit «Belzebul»,  
 cu cât mai rău va fi pentru cei din casa lui!?  
26 Deci nu vă temeţi de oameni,  
 căci nimic nu este acoperit care să nu fie scos la iveală  
 şi nimic ascuns care să nu fie făcut cunoscut.  
27 Ceea ce vă spun la întuneric, vestiţi la lumină  
 şi ceea ce vă spun la ureche, predicaţi de pe acoperişuri.  
28 Să nu vă temeţi de cei care ucid trupul,  
 dar nu pot ucide sufletul. 
 Temeţi-vă mai curând de acela  
 care poate să piardă şi sufletul şi trupul în Gheenă.  
29 Nu se vând oare două vrăbii pe un ban?  
 Şi totuşi nici una dintre ele nu cade la pământ fără voia Tatălui  
 vostru.  
30 Cât despre voi, până şi firele de păr de pe cap vă sunt numărate.  
31 Deci nu vă temeţi:  
 voi valoraţi mai mult decât toate vrăbiile din lume.  
32 Dacă cineva dă mărturie despre mine înaintea oamenilor,  
 şi eu voi da mărturie despre el înaintea Tatălui meu care este în  
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 ceruri;  
33 şi pe cel care mă va renega înaintea oamenilor,  
 îl voi renega şi eu înaintea Tatălui meu care este în ceruri”. 
  

Cuvântul Domnului 
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SĂPTĂMÂNA A XV-A 
  

DUMINICĂ 
  

ANUL A 
  
 LECTURA I   Ploaia face pământul să rodească. 
  
 Citire din cartea profetului Isaia  55,10-11 
 
 
10  Aşa vorbeşte Domnul:  
  „După cum ploaia şi zăpada, care cad din ceruri,  
 nu se întorc înapoi fără să ude pământul,  
 fără să-l facă să rodească şi să odrăslească,  
 pentru ca să dea sămânţă semănătorului  
 şi pâine celui care mănâncă,  
11 tot aşa şi cuvântul meu, care iese din gura mea,  
 nu se va întoarce la mine fără rod,  
 ci va face ceea ce vreau eu şi îşi va împlini misiunea”. 
  

Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 64,10abcd.10e-11.12-13.14 (R.: cf. Lc 8,8) 
  
  R.:  Doamne, binecuvântează pământul  
    ca să aducă roade bogate. 
  
10abcd Tu porţi de grijă pământului, 
 tu îi potoleşti setea, tu îl umpli cu bogăţii; 
 rezervoarele cerului sunt pline cu apă. R. 
  
10e Tu faci să crească grâul pentru oameni.  
 Astfel pregăteşti pământul: 
11 îi uzi brazdele, îi sfărâmi bulgării, 
 îl înmoi cu ploaie şi-i binecuvântezi răsadurile. R. 
  
12 Încununezi tot anul cu binecuvântările tale: 
 pe urmele tale curge belşugul. 
13 Păşunile pustiului sunt bogate, 
 colinele sunt încinse cu veselie. R. 
  
14 Păşunile se acoperă cu oi, văile se îmbracă cu grâne; 
 toate strigă de bucurie şi cântă. R. 
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 LECTURA A II-A  Toate făpturile aşteaptă să se descopere  
        că suntem fiii lui Dumnezeu. 
  
 Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Romani  8,18-23 
 
 
18  Fraţilor,  
  eu sunt convins că suferinţele timpului de faţă  
 nu înseamnă nimic  
 în comparaţie cu măreţia care va fi descoperită în noi.  
19 Toate creaturile aşteaptă cu nerăbdare  
 să vadă această descoperire a fiilor lui Dumnezeu.  
20 Toată făptura a fost supusă forţelor nimicitoare,  
 nu pentru că ea ar fi vrut,  
 ci din cauza aceluia care a supus-o acestor forţe.  
21 Cu toate acestea,  
 ea şi-a păstrat speranţa de a fi eliberată de această sclavie,  
 de degradarea la care a fost supusă,  
 pentru a cunoaşte libertatea şi măreţia copiilor lui Dumnezeu.  
22 Noi ştim că toate cele create  
 suspină şi îndură durerile unei naşteri, care durează încă.  
23 Şi nu numai ele,  
 ci şi noi, care am început prin a-l primi pe Duhul Sfânt,  
 noi înşine suspinăm în noi  
 şi aşteptăm ca, o dată cu eliberarea trupului nostru,  
 să se descopere că suntem fii adoptivi. 
  

Cuvântul Domnului 
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 ALELUIA cf. Lc 8,11 
  (Aleluia) Sămânţa este cuvântul lui Dumnezeu, semănătorul este 

Cristos; 
     cine l-a aflat pe Cristos va trăi în veci. (Aleluia) 
  
 EVANGHELIA  Semănătorul a ieşit să semene. 
  
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos  
 după sfântul Matei 13,1-23 
 
 
 
1  În ziua aceea Isus a ieşit din casă şi s-a aşezat pe malul lacului.  
2  În jurul lui s-a adunat o mulţime aşa de mare de oameni,  
 încât el s-a urcat şi s-a aşezat în barcă iar mulţimea stătea pe mal.  
3 El le-a spus multe lucruri în parabole:  
 „Iată, semănătorul a ieşit să semene.  
4 În timp ce semăna, o parte din seminţe au căzut lângă drum,  
 unde au venit păsările cerului şi le-au mâncat.  
5 Altele au căzut pe pământ pietros, unde era numai puţin pământ;  
 ele au încolţit îndată pentru că pământul nu era destul de adânc,  
6 dar când s-a ridicat soarele  
 le-a dogorât şi, pentru că nu aveau rădăcină, s-au uscat.  
7 Altele au căzut între spini iar spinii au crescut şi le-au înăbuşit.  
8 În sfârşit, altele au căzut în pământ bun  
 şi au dat roade, care o sută, care şaizeci, care treizeci.  
9 Cine are urechi să audă!”.  
10 Ucenicii s-au apropiat de Isus şi i-au spus:  
 „Pentru ce le vorbeşti în parabole?”.  
11 El le-a răspuns:  
 „Pentru că vouă vi s-a dat să cunoaşteţi tainele împărăţiei cerului,  
 dar lor nu li s-a dat.  
12 Celui care are i se va mai da şi-i va prisosi,  
 dar celui care nu are şi ceea ce are i se va lua.  
13 De aceea le vorbesc în parabole, pentru că, deşi văd, nu văd,  
 pentru că, deşi aud, nu aud şi nu înţeleg.  
14 Astfel se împlineşte în ei profeţia lui Isaia care zice:  
 «Cu urechile veţi auzi, dar nu veţi înţelege;  
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 cu ochii veţi privi, dar nu veţi vedea.  
15 Acest popor şi-a împietrit inima, şi-a astupat urechile  
 şi şi-a acoperit ochii, pentru ca ochii lor să nu vadă, urechile lor să nu  
 audă  
 şi inima lor să nu înţeleagă,  
 ca nu cumva să se convertească şi eu să-i vindec».  
16 Dar fericiţi sunteţi voi, căci ochii voştri văd şi urechile voastre aud.  
17 Căci vă spun adevărul:  
 mulţi profeţi şi drepţi au dorit să vadă ceea ce vedeţi voi şi n-au  
 văzut, 
 şi să audă ce auziţi voi şi n-au auzit.  
18 Ascultaţi ce vrea să spună parabola semănătorului.  
19 Când cineva aude cuvintele împărăţiei fără să le înţeleagă,  
 vine Cel Rău şi răpeşte cea ce s-a semănat în inima lui;  
 în cazul lui, sămânţa a căzut lângă drum.  
20 Sămânţa a căzut în pământ pietros  
 la acela care aude cuvântul şi-l primeşte îndată cu bucurie;  
21 dar în inima lui nu prinde rădăcini, căci el este nestatornic  
 şi, când este strâmtorat şi prigonit din cauza cuvântului,  
 îndată se poticneşte şi cade.  
22 Între spini sămânţa a căzut la acela care, ce-i drept, aude cuvântul,  
 dar apoi grijile acestei lumi şi pofta de avere  
 înăbuşă cuvântul şi-l împiedică să aducă roade.  
23 În pământ bun a căzut sămânţa la acela care  
 aude cuvântul şi-l înţelege,  
 apoi aduce roade, care o sută, care şaizeci, care treizeci”. 
  

Cuvântul Domnului 
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sau forma scurtă: 
  
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos  
 după sfântul Matei 13,1-9 
 
 
 
1  În ziua aceea  
  Isus a ieşit din casă şi s-a aşezat pe malul lacului.  
2 În jurul lui s-a adunat o mulţime aşa de mare de oameni,  
 încât el s-a urcat şi s-a aşezat în barcă iar mulţimea stătea pe mal.  
3 El le-a spus multe lucruri în parabole:  
 „Iată, semănătorul a ieşit să semene.  
4 În timp ce semăna, o parte din seminţe au căzut lângă drum,  
 unde au venit păsările cerului şi le-au mâncat.  
5 Altele au căzut pe pământ pietros, unde era numai puţin pământ;  
 ele au încolţit îndată pentru că pământul nu era destul de adânc,  
6 dar când s-a ridicat soarele  
 le-a dogorât şi, pentru că nu aveau rădăcină, s-au uscat.  
7 Altele au căzut între spini iar spinii au crescut şi le-au înăbuşit.  
8 În sfârşit, altele au căzut în pământ bun  
 şi au dat roade, care o sută, care şaizeci, care treizeci.  
9 Cine are urechi să audă!”.  
  

Cuvântul Domnului 
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ANUL B 

 
 LECTURA I   Du-te şi vorbeşte poporului meu ca profet. 
  
 Citire din cartea profetului Amos 7,12-15 
 
 
 
12  În zilele acelea, 
  Amazia, preotul din Betel, i-a spus lui Amos:  
 „Pleacă de aici cu vedeniile tale,  
 fugi în ţara lui Iuda,  
 acolo să-ţi câştigi existenţa făcând-o pe profetul!  
13 Dar aici la Betel n-ai să mai fii profet!  
 Căci este un sanctuar al regelui, un templu al regelui!”.  
14 Amos i-a răspuns lui Amazia:  
 „Eu n-am fost profet, nici ucenic de profet,  
 ci un păstor şi cultivator de sicomori;  
15 însă Domnul m-a luat de la turmă şi mi-a zis:  
 „Du-te şi vorbeşte ca profet poporului meu Israel!”.  
  

Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 84,9ab-10.11-12.13-14 (R.: 8) 
  
  R.:  Arată-ne, Doamne,  
    îndurarea ta! 
  
9ab Ascultă ce zice Domnul: 
 El vorbeşte despre pace poporului său şi sfinţilor săi. 
10 Mântuirea este aproape de cei care se tem de el 
 şi pe pământul nostru va locui mărirea lui. R. 
  
11 Mila şi adevărul se vor întâlni, 
 dreptatea şi pacea se vor îmbrăţişa; 
12 adevărul va răsări din pământ 
 şi dreptatea va coborî din cer. R. 
  
13 Domnul îşi va revărsa binecuvântarea 
 şi pământul va aduce roadele sale. 
14 Dreptatea va merge înaintea lui 
 şi-i va călăuzi paşii pe cale. R. 
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 LECTURA A II-A  Dumnezeu ne-a ales în Cristos. 
  
 Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Efeseni  1,3-14 
 
 
3  Binecuvântat să fie Dumnezeu,  
  Tatăl Domnului nostru Isus Cristos,  
 care ne-a binecuvântat cu toată binecuvântarea spirituală în ceruri, 
 întru Cristos.  
4 În el, Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii,  
 ca să fim sfinţi şi fără prihană în faţa lui, în dragoste. 
5 El a orânduit mai înainte  
 să fim adoptaţi ca fii prin Isus Cristos;  
 iată ce a voit el în bunătatea sa,  
6 ca să fie lăudată măreţia harului său,  
 pe care ni l-a dăruit prin Fiul său preaiubit. 
7 Prin sângele lui avem răscumpărarea, iertarea păcatelor;  
 prin bogăţia harului său  
8 ne-a înzestrat cu toată înţelepciunea şi înţelegerea.  
9 El ne-a descoperit misterul voinţei sale  
 după bunăvoinţa pe care a avut-o dinainte în Cristos,  
10 pentru ca să o înfăptuiască la împlinirea timpurilor,  
 strângând la un loc toate:  
 cele din cer şi cele de pe pământ,  
 sub un singur cap, care este Cristos. 
11 În el Dumnezeu ne-a predestinat ca să fim poporul său;  
 şi el, care înfăptuieşte tot ceea ce a hotărât,  
 a voit ca noi, prin speranţa în Cristos,  
12 să fim ca nişte instrumente care cântă gloria sa. 
  
13 În Cristos şi voi aţi ascultat cuvântul adevărului,  
 vestea cea bună a mântuirii voastre;  
 prin el, atunci când aţi îmbrăcat credinţa,  
 voi aţi primit pecetea Duhului.  
14 Iar Duhul, pe care Dumnezeu îl promisese,  
 este garanţia că vom primi moştenirea, adică răscumpărarea,  
 prin care Dumnezeu ne va lua în stăpânire  
 spre lauda măreţiei sale. 
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Cuvântul Domnului 
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sau forma scurtă: 
  
 Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Efeseni  1,3-10 
 
 
3  Binecuvântat să fie Dumnezeu,  
  Tatăl Domnului nostru Isus Cristos,  
 care ne-a binecuvântat cu toată binecuvântarea spirituală în ceruri, 
 întru Cristos.  
4 În el, Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii,  
 ca să fim sfinţi şi fără prihană în faţa lui, în dragoste. 
5 El a orânduit mai înainte să fim adoptaţi ca fii prin Isus Cristos:  
 iată ce a voit el în bunătatea sa,  
6 ca să fie lăudată măreţia harului său,  
 pe care ni l-a dăruit prin Fiul său preaiubit. 
7 Prin sângele lui avem răscumpărarea, iertarea păcatelor;  
 prin bogăţia harului său  
8 ne-a înzestrat cu toată înţelepciunea şi înţelegerea.  
9 El ne-a descoperit misterul voinţei sale  
 după bunăvoinţa pe care a avut-o dinainte în Cristos,  
10 pentru ca să o înfăptuiască la împlinirea timpurilor,  
 strângând la un loc toate:  
 cele din cer şi cele de pe pământ, sub un singur cap, care este Cristos. 
  

Cuvântul Domnului 
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 ALELUIA cf. Ef 1,17-18 
  (Aleluia) Tatăl Domnului nostru Isus Cristos  
     să pătrundă inimile noastre cu lumina sa,  
     ca să putem înţelege speranţa  
     pe care ne-o dă chemarea noastră. (Aleluia) 
  
 EVANGHELIA  Prima trimitere a ucenicilor. 
  
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos  
 după sfântul Marcu  6,7-13 
 
 
 
7  În timpul acela, 
  Isus i-a chemat pe cei doisprezece  
 şi, pentru prima oară, i-a trimis doi câte doi:  
 el le-a dat putere asupra duhurilor rele 
8 şi le-a poruncit să nu ia nimic pentru drum, decât doar un baston.  
 Să nu aibă nici pâine, nici sac cu provizii, nici bani la cingătoare.  
9 Să fie încălţaţi numai cu sandale şi să nu îmbrace două tunici.  
10 Şi le-a mai spus: „Când intraţi într-o casă,  
 rămâneţi acolo până la plecarea voastră din acea localitate.  
11 Şi dacă într-o localitate nu vă vor primi şi nu vă vor asculta, 
 plecaţi mai departe scuturând praful de pe picioarele voastre  
 ca o mărturie împotriva lor.  
12 Cei doisprezece au plecat,  
 au predicat oamenilor că trebuie să se convertească,  
13 au scos mulţi diavoli,  
 au uns pe mulţi bolnavi cu untdelemn şi i-au vindecat. 
  

Cuvântul Domnului 
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ANUL C 

  
 LECTURA I   Cuvântul acesta este chiar lângă tine ca să-l 

împlineşti. 
  
 Citire din cartea Deuteronomului 30,10-14 
 
 
10  Moise a spus poporului israelit:  
  „Ascultă glasul Domnului Dumnezeului tău  
 şi împlineşte hotărârile şi poruncile scrise în această carte a Legii. 
 Întoarce-te la Domnul Dumnezeul tău  
 din toată inima ta şi din tot sufletul tău,  
11 căci această Lege, pe care ţi-o prescriu eu astăzi,  
 nu este nici prea înaltă pentru tine şi nici prea departe de tine.  
12 Ea nu este în ceruri ca tu să spui:  
 «Cine se va urca în cer ca să ne-o aducă şi să ne-o vestească,  
 pentru ca noi s-o putem împlini?»  
13 Ea nu este dincolo de mare, ca tu să spui:  
 «Cine va trece marea, ca să ne-o aducă şi să ne-o vestească,  
 pentru ca noi s-o împlinim?»  
14 Cuvântul acesta este chiar lângă tine,  
 pe buzele tale şi în inima ta, ca tu să-l poţi împlini”. 
  

Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 68,14 şi 17.30-31.36ab-37 (R.: cf. 33) 
  
  R.:  Domnul este aproape  
    de cel care-l caută. 
  
14 Către tine îmi înalţ rugăciunea, Doamne, 
 căci acum e timpul să-ţi arăţi bunăvoinţa. 
 În marea ta bunătate, răspunde-mi, Dumnezeule, 
 tu care mă poţi mântui cu adevărat. 
17 Ascultă-mă, Doamne; iubirea ta este plină de bunătate; 
 în îndurarea ta cea mare întoarce-ţi privirea spre mine. R. 
  
30 Eu sunt nenorocit, copleşit de suferinţă; 
 ridică-mă, Dumnezeule, mântuirea mea! 
31 Atunci voi lăuda numele lui Dumnezeu prin cântări 
 şi-l voi preamări, aducându-i mulţumiri. R. 
  
36ab Căci Dumnezeu va mântui Sionul 
 şi va reclădi cetăţile lui Iuda. 
37 Urmaşii slujitorilor săi le vor moşteni 
 şi cei care iubesc numele lui vor locui în ele. R. 
  



Duminică - Anul C 
 
 LECTURA A II-A  Toate au fost create prin Cristos şi pentru 

Cristos. 
  
 Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Coloseni 1,15-20 
 
 
15  Cristos este imaginea lui Dumnezeu cel nevăzut,  
  primul născut între toate creaturile.  
16 Căci în el au fost create toate:  
 cele din cer şi cele de pe pământ,  
 fiinţele văzute şi cele nevăzute;  
 tronurile, domniile, puterile şi stăpânirile;  
 toate au fost create prin el şi pentru el.  
17 El este înainte de toate şi toate există prin el.  
18 El este Capul trupului, adică al Bisericii;  
 el este începutul, primul născut dintre cei morţi;  
 el are întâietatea în toate.  
19 Căci Dumnezeu a voit ca toate lucrurile  
 să-şi atingă desăvârşirea în Cristos.  
20 Prin el şi pentru el a voit să împace toate,  
 cele din cer şi cele de pe pământ,  
 aducând pace prin sângele său vărsat pe cruce. 
  

Cuvântul Domnului 



Duminică - Anul C 
 
 ALELUIA In 6,64b.69b 
  (Aleluia) Cuvintele tale, Doamne, sunt duh şi viaţă;  
     tu ai cuvintele vieţii veşnice. (Aleluia) 
  
 EVANGHELIA  Cine este aproapele meu? 
  
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos  
 după sfântul Luca 10,25-37 
 
 
 
25  În timpul acela, 
  ca să-l prindă în vorbă pe Isus,  
 un învăţător al Legii i-a pus această întrebare:  
 „Învăţătorule ce trebuie să fac, ca să dobândesc viaţa veşnică?”.  
26 Isus l-a întrebat: „În Lege ce este scris? Ce citeşti?”.  
27 El i-a răspuns:  
 „Să-l iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău  
 din toată inima ta, din tot sufletul tău,  
 din toată puterea ta şi din tot cugetul tău,  
 şi pe aproapele tău ca pe tine însuţi”.  
28 Isus i-a zis: „Bine ai răspuns: fă aşa şi vei dobândi viaţa!”.  
29 Însă el, voind să-şi justifice întrebarea, i-a spus lui Isus:  
 „Şi cine este aproapele meu?”.  
30 Isus a reluat:  
 „Un om cobora de la Ierusalim la Ierihon  
 şi a căzut în mâinile tâlharilor, care,  
 după ce l-au jefuit şi l-au bătut, rănindu-l grav,  
 au plecat lăsându-l aproape mort.  
31 Din întâmplare a trecut pe acolo un preot,  
 care l-a văzut, dar a trecut mai departe.  
32 Tot aşa şi un levit,  
 ajungând în acel loc, l-a văzut şi a trecut mai departe.  
33 Dar un samaritean, care era în călătorie,  
 a ajuns în dreptul lui, l-a văzut şi i s-a făcut milă de el.  
34 Atunci s-a apropiat, i-a pansat rănile turnând pe ele ulei şi vin,  
 apoi l-a pus pe animalul său de povară,  
 l-a condus la un han şi i-a purtat de grijă.  



Duminică - Anul C 
35 A doua zi a scos doi dinari, i-a dat hangiului şi i-a spus:  
 «Ai grijă de el,  
 şi tot ce vei mai cheltui îţi voi da înapoi când mă voi întoarce»”.  
36 Ce părere ai, care din cei trei  
 a fost aproapele omului care căzuse în mâinile tâlharilor?”.  
37 Învăţătorul Legii i-a răspuns:  
 «Cel care a avut milă de el».  
 Isus i-a zis:  
 «Mergi şi fă şi tu la fel!». 
  

Cuvântul Domnului 
 



Luni 

LUNI 
  

ANUL I 
  
 LECTURA I  Faraonul a spus:  
      Să luăm măsuri împotriva israeliţilor, ca să nu se  
      înmulţească. 
  
 Citire din cartea Exodului  1,8-14.22 
 
 
 
8  În zilele acelea, 
  în Egipt a venit la putere un nou rege, care nu-l cunoscuse pe  
 Iosif.  
9 El a spus poporului său: „Iată că fiii lui Israel  
 sunt acum un popor mai numeros şi mai puternic decât noi.  
10 Să luăm măsuri împotriva lor, ca să nu se mai înmulţească,  
 pentru că altfel, în caz de război, se vor alia cu duşmanii noştri,  
 vor lupta împotriva noastră şi apoi vor pleca din ţară”.  
11 Atunci au fost puşi peste fiii lui Israel supraveghetori de corvoadă, 
 care să-i asuprească silindu-i la munci grele.  
 Astfel au trebuit să construiască pentru faraon  
 cetăţile Pitom şi Ramses, împreună cu depozitele lor de provizii.  
12 Dar cu cât erau mai asupriţi, cu atât se înmulţeau mai mult  
 şi numărul lor creştea peste măsură, 
 astfel încât atrăgeau asupra lor ura tot mai mare a egiptenilor.  
13 De aceea egiptenii i-au supus la o sclavie aspră  
14 şi le-au făcut viaţa de nesuportat din cauza muncilor grele;  
 pregătirea lutului şi a cărămizilor şi tot felul de munci ale câmpului. 
 Astfel israeliţii au fost siliţi la o muncă aspră de sclavi.  
22 În cele din urmă faraon a dat întregului său popor această poruncă: 
 „Aruncaţi în Nil pe toţi băieţii care se vor naşte la evrei!  
 Nu lăsaţi în viaţă decât fetele!”. 
  

Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 123,1-3.4-6.7-8 (R.: 8a) 
  
  R.:  Ajutorul nostru  
    vine de la Domnul. 
  
1 De n-ar fi fost Domnul de partea noastră, 
 - să spună Israel acum - 
2 De n-ar fi fost Domnul de partea noastră, 
 când s-au năpustit acei oameni peste noi, 
3 în focul mâniei lor, ne-ar fi înghiţit de vii. R. 
  
4 Ne-ar fi înecat apele, ar fi trecut râurile peste noi, 
5 ar fi trecut peste noi valuri năprasnice. 
6 Binecuvântat să fie Domnul, 
 care nu ne-a lăsat pradă dinţilor lor. R. 
  
7 Sufletul nostru a scăpat, 
 ca o pasăre din laţul vânătorului: 
 laţul s-a rupt şi noi am scăpat. 
8 Ajutorul nostru este numele Domnului, 
 care a făcut cerul şi pământul. R. 
  
 



Luni 
ANUL AL II-LEA 

  
 LECTURA I  Spălaţi-vă, înlăturaţi dinaintea ochilor mei faptele 

voastre rele. 
  
 Citire din cartea profetului Isaia  1,11-17 
 
 
11  La ce-mi folosesc atâtea jertfe  
  pe care mi le aduceţi? - spune Domnul.  
 Sunt sătul de berbecii jertfiţi ca ardere de tot  
 şi de grăsimea viţeilor; 
 n-am nici o plăcere de sângele taurilor, al mieilor şi al ţapilor.  
12 Când veniţi să vă prezentaţi în faţa mea,  
 cine vă cere să-mi călcaţi pridvorul cu astfel de daruri?  
13 Nu-mi mai aduceţi daruri zadarnice!  
 Mă dezgustă fumul de tămâie, lunile noi, sâmbetele, adunările sacre! 
 Nu mai pot suporta aceste sărbători unite cu nelegiuirea.  
14 Urăsc lunile noi, căci sărbătorile voastre  
 au ajuns pentru mine o povară, nu le mai pot suferi.  
15 Când întindeţi mâinile, eu îmi acopăr ochii;  
 şi oricât de mult v-aţi ruga, eu nu vă ascult;  
 mâinile voastre sunt pline de sânge:  
16 spălaţi-vă, curăţaţi-vă,  
 îndepărtaţi răutatea gândurilor voastre dinaintea ochilor mei,  
 încetaţi de a săvârşi răul, 
17 învăţaţi să faceţi binele, cântaţi dreptatea, ajutaţi-l pe cel oprimat, 
 faceţi dreptate celui orfan, apăraţi văduva! 
  

Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 49,8-9.16bc-17.21ab şi 23 (R.: 23b) 
  
  R.:  Cel care merge pe calea cea dreaptă 
    va vedea mântuirea lui Dumnezeu. 
  
8 Ascultă, poporul meu: 
 „Nu pentru jertfele tale te dojenesc, 
 pentru că arderile tale de tot sunt pururi înaintea mea. 
9 Nu voi primi viţei din casa ta, 
 nici ţapi din turmele tale. R. 
  
16bc Pentru ce tot rosteşti legile mele 
 şi ai pe buze legământul meu, 
17 tu, care urăşti învăţătura mea 
 şi care arunci la spate cuvintele mele? R. 
  
21ab Iată ce ai făcut, iar eu să tac? 
 Îţi închipui că eu sunt ca tine? 
23 Cine aduce jertfă de mulţumire mă preamăreşte 
 şi celui care merge pe calea cea dreaptă 
 îi voi arăta mântuirea lui Dumnezeu”. R. 
  



Luni 
 
 ALELUIA Mt 5,10 
  (Aleluia) Fericiţi cei prigoniţi pentru dreptate,  
     căci a lor este împărăţia cerurilor. (Aleluia) 
  
 EVANGHELIA  Nu am venit să aduc pacea, ci sabia. 
  
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos  
 după sfântul Matei 10,34 – 11,1 
 
 
 
  În timpul acela, 
  Isus a spus apostolilor săi:  
34 „Să nu credeţi că am venit să aduc pace pe pământ:  
 nu am venit să aduc pacea, ci sabia.  
35 Da, am venit să despart pe fiu de tatăl său,  
 pe fiică de mama sa şi pe noră de soacra sa;  
36 duşmanii omului vor fi cei din casa lui.  
37 Cine îşi iubeşte tatăl ori mama mai mult decât pe mine  
 nu este vrednic de mine;  
 cine îşi iubeşte fiul sau fiica mai mult decât pe mine  
 nu este vrednic de mine.  
38 Cine nu-şi ia crucea şi nu vine după mine  
 nu este vrednic de mine.  
39 Cine vrea să-şi păstreze viaţa pentru sine,  
 acela o va pierde,  
 şi cine îşi va pierde viaţa pentru mine,  
 acela o va păstra.  
40 Cine vă primeşte pe voi  
 pe mine mă primeşte.  
  
 Şi cine mă primeşte pe mine  
 îl primeşte pe acela care m-a trimis pe mine.  
41 Cine primeşte un profet, pentru că este profet,  
 va fi răsplătit ca un profet,  
 şi cine primeşte pe un om drept, pentru că este drept,  
 va fi răsplătit ca un om drept.  
42 Şi cel care va da de băut chiar şi numai un pahar cu apă proaspătă 



Luni 
 unuia dintre cei mai mici, pentru că este un ucenic,  
 vă spun adevărul: „Nu-şi va pierde răsplata”.  
11,1 Când Isus a terminat de dat aceste învăţături celor doisprezece  
 ucenici, 
 a plecat de acolo ca să înveţe şi să predice prin cetăţile lor. 
  

Cuvântul Domnului 
 



Marţi 

MARŢI 
  

ANUL I 
  
 LECTURA I   I-a dat numele Moise, pentru că a fost scos din apă. 
       Făcându-se mare s-a întors la fraţii săi. 
  
 Citire din cartea Exodului  2,1-15a 
 
 
 
1  În zilele acelea, 
  un bărbat din tribul lui Levi  
 s-a căsătorit cu o femeie din acelaşi trib.  
2 Ea a zămislit şi a dat naştere unui fiu.  
 Văzând că era frumos, l-a ţinut ascuns timp de trei luni.  
3 Când n-a mai putut să-l ascundă,  
 a luat un coş de papură, l-a uns cu smoală şi cu răşină,  
 l-a pus pe copil în el,  
 iar coşul l-a aşezat la marginea Nilului, între trestii.  
4 Sora copilului stătea la distanţă să vadă ce se va întâmpla.  
5 Fiica faraonului a coborât la fluviu să facă baie,  
 în timp ce însoţitoarele ei au rămas pe mal şi se plimbau.  
 Ea a observat coşul printre trestii şi a trimis pe sclava ei să-l aducă.  
6 Când l-a deschis şi s-a uitat înăuntru a văzut un copil care plângea;  
 i s-a făcut milă de el şi a zis: „Este un copil de evreu”.  
7 Sora copilului a spus atunci fiicei faraonului:  
 „Nu vrei să merg să chem o doică dintre femeile evreilor,  
 care să-ţi alăpteze acest copil?  
8 Fiica faraonului i-a răspuns: „Da, du-te!”.  
 Fata s-a dus şi a chemat-o pe mama băiatului.  
  
9 Şi i-a spus fiica faraonului:  
 „Ia copilul acesta şi hrăneşte-l pentru mine 
 şi eu îţi voi da răsplata.  
 Şi femeia a luat copilul şi l-a hrănit”. 
10 Când copilul a mai crescut,  
 ea l-a dus la fiica faraonului, care l-a adoptat ca fiu  



Marţi 
 şi i-a pus numele de Moise, spunându-şi: „L-am scos din apă!”.  
11 Anii au trecut şi Moise s-a făcut mare.  
 Într-o zi, ducându-se la cei din neamul său,  
 a văzut cu ochii lui muncile grele la care erau supuşi.  
 Atunci a observat pe un egiptean cum îl bătea pe un evreu.  
12 Privind în jurul lui şi nevăzând pe nimeni,  
 Moise l-a ucis pe egiptean şi l-a îngropat în nisip.  
13 A doua zi, când a ieşit din nou,  
 a văzut doi evrei bătându-se şi i-a zis celui care nu avea dreptate:  
 „De ce îl baţi pe cel de un neam cu tine?”.  
14 Acesta i-a răspuns:  
 „Cine te-a pus supraveghetor şi judecător peste noi?  
 Vrei să mă ucizi şi pe mine, aşa cum l-ai ucis pe egiptean?”.  
 Cuprins de teamă, Moise şi-a zis:  
 „Fără îndoială, fapta mea e cunoscută”.  
15a Faraonului i s-a adus la cunoştinţă acest lucru  
 şi căuta să-l ucidă pe Moise,  
 dar acesta a fugit şi s-a stabilit în ţinutul Madian. 
  

Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 68,3.14.30-31.33-34 (R.: cf. 33) 
  
  R.:  Cei săraci să-l caute pe Domnul 
    şi se va bucura inima lor! 
  
3 Mă afund în mlaştină  
 şi n-am nimic de care să mă prind, 
 am căzut în ape adânci  
 şi curentul lor mă trage cu sine. R. 
  
14 Dar eu către tine îmi înalţ rugăciunea, Doamne, 
 căci acum e timpul să-ţi arăţi bunăvoinţa. 
 În marea ta bunătate, răspunde-mi, Dumnezeule, 
 tu care mă poţi mântui cu adevărat. R. 
  
30 Eu sunt nenorocit, copleşit de suferinţă; 
 ridică-mă, Dumnezeule, mântuirea mea! 
31 Atunci voi lăuda numele lui Dumnezeu prin cântări 
 şi-l voi preamări, aducându-i mulţumiri. R. 
  
33 Să vadă cei săraci şi să se bucure! 
 Căutaţi-l pe Dumnezeu şi inimile voastre se vor bucura de viaţă. 
34 Căci Domnul îi ascultă pe cei săraci 
 şi nu uită de cei care sunt în închisoare. R. 
  
 



Marţi 
ANUL AL II-LEA 

  
 LECTURA I   De nu vă ţineţi de mine nu vă puteţi menţine. 
  
 Citire din cartea profetului Isaia  7,1-9 
 
 
 
1  În timpul lui Ahaz, regele lui Iuda,  
  Razin regele Siriei şi Pecah regele lui Israel,  
 au pornit spre Ierusalim ca să-l atace,  
 dar nu l-au putut cuceri.  
2 Când s-a aflat la palatul regelui  
 că armata siriană şi-a stabilit tabăra în Efraim,  
 regele şi poporul său au început să tremure de spaimă,  
 cum tremură copacii pădurii la bătaia vântului.  
3 Dar Domnul i-a spus lui Isaia:  
 „Du-te în întâmpinarea lui Ahaz, tu şi fiul tău Sear-Iaşub,  
 la capătul canalului piscinei de sus,  
 pe drumul numit «Câmpul piuarilor»  
4 şi spune-i:  
 «Fii liniştit, nu te teme şi nu-ţi pierde curajul  
 în faţa acestor doi tăciuni care fumegă de mânia aprinsă a lui Rezin, 
 regele Siriei, şi a regelui lui Israel.  
5 Da, Siria în înţelegere cu Efraim şi cu regele lui Israel  
 au hotărât pieirea ta.  
 Ei au spus:  
6 «Să mergem împotriva regatului lui Iuda,  
 să pătrundem în el şi să-l obligăm să se predea  
 şi vom pune ca rege peste el pe fiul lui Tabeel».  
7 Însă iată ce spune Domnul Dumnezeu:  
 «Nu, aceasta nu se va întâmpla!  
8 Căci capitala Siriei este Damascul  
 şi Rezin nu este decât capul Damascului;  
9 capitala lui Efraim este Samaria,  
 iar Pecah nu este decât capul Samariei;  
 peste şaizeci şi cinci de ani Efraim va fi distrus  
 şi va dispărea din rândul popoarelor.  
 Dacă nu vă ţineţi de mine, nu veţi putea rezista”. 



Marţi 
  

Cuvântul Domnului 



Marţi 
 
 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 47,2-3a.3b-4.5-6.7-8 (R.: 9d) 
  
  R.:  Doamne Dumnezeul nostru,  
    tu eşti tăria poporului tău! 
  
2 Domnul este mare şi lăudat de toţi 
 în cetatea Dumnezeului nostru. 
3a Muntele sfânt, înalt şi frumos 
 este bucuria întregului pământ. R. 
  
3b Muntele Sionului, aşezat în partea de miazănoapte, 
 este cetatea marelui împărat. 
4 Dumnezeu este cunoscut în casele lui împărăteşti, 
 el s-a dovedit ca un turn bine întărit. R. 
  
5 Căci iată, regii s-au aliat, au năvălit împreună; 
6 dar când au ajuns şi au privit au înlemnit 
 şi, de groază, au luat-o la fugă. R. 
  
7 Acolo i-a cuprins un tremur 
 şi zvârcoliri ca ale unei femei care naşte. 
8 Au fost izgoniţi, de parcă ar fi fost luaţi de vântul de la răsărit, 
 care sfărâmă corăbiile din Tarşiş. R. 
  



Marţi 
 
 ALELUIA Ps 94,8ab 
  (Aleluia) Astăzi nu vă împietriţi inimile,  
     dar ascultaţi glasul Domnului. (Aleluia) 
  
 EVANGHELIA  Tirului, Sidonului şi pământului Sodomei  
       le va fi mai uşor în ziua judecăţii. 
  
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos  
 după sfântul Matei 11,20-24 
 
 
 
20  În timpul acela, 
  Isus a început să mustre  
 cetăţile în care a făcut cele mai multe din minunile sale,  
 dar care nu s-au convertit.  
21 „Vai ţie, Corazine, vai ţie, Betsaida!  
 Căci dacă s-ar fi făcut în Tir şi în Sidon minunile care s-au făcut la  
 voi, 
 de mult şi-ar fi pus haine de doliu şi cenuşă în semn de pocăinţă.  
22 Ei bine, eu vă spun:  
 «În ziua judecăţii,  
 Tirul şi Sidonul vor avea o soartă mai uşoară decât a voastră».  
23 Şi tu, Cafarnaum, crezi că vei fi oare înălţat până la cer?  
 Nu, vei fi târât în jos până la locuinţa morţilor.  
 Căci dacă s-ar fi făcut în Sodoma,  
 minunile care s-au făcut în tine,  
 cetatea acesta ar fi rămas până azi.  
24 Dar eu vă spun:  
 «În ziua judecăţii,  
 pământul Sodomei va avea o soartă mai uşoară decât a ta»”. 
  

Cuvântul Domnului 
 



Miercuri 

MIERCURI 
  

ANUL I 
  
 LECTURA I   Îngerul Domnului a apărut în mijlocul unui foc,  
       care se ridica dintr-un tufiş. 
  
 Citire din cartea Exodului  3,1-6.9-12 
 
 
 
1  În zilele acelea, 
  Moise păzea oile şi caprele socrului său Ietro,  
 preot în Madian.  
 Într-o zi a mânat turma dincolo de deşert  
 şi a ajuns la Horeb, muntele lui Dumnezeu.  
2 Acolo i-a apărut îngerul Domnului  
 în mijlocul unui foc care se ridica dintr-un tufiş.  
 Moise a privit la tufişul care ardea, dar nu se mistuia.  
3 Atunci şi-a zis:  
 „Am să mă apropii ca să văd acest lucru ciudat;  
 pentru ce nu se mistuie tufişul?”.  
4 Când Domnul a văzut că Moise se apropie ca să privească,  
 l-a strigat din mijlocul tufişului arzând: „Moise, Moise!”.  
 Iar el a răspuns: „Iată-mă!”. 
5 Domnul i-a zis: „Nu te apropia mai mult.  
 Scoate-ţi sandalele, căci locul pe care stai este un pământ sfânt!”.  
6 Şi a continuat: „Eu sunt Dumnezeul tatălui tău,  
 Dumnezeul lui Abraham, Dumnezeul lui Isaac, Dumnezeul lui  
 Iacob!”. 
 Moise şi-a acoperit faţa,  
 căci se temea să-şi îndrepte privirea spre Dumnezeu.  
  
9 Domnul i-a zis lui Moise: „Strigătele fiilor lui Israel  
 au ajuns până la mine şi am văzut cum îi asupresc egiptenii.  
10 Şi acum du-te, eu te trimit la faraon.  
 Scoate din Egipt pe poporul meu, pe fiii lui Israel”.  
11 Moise i-a zis lui Dumnezeu:  
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 „Cine sunt eu ca să merg la faraon  
 şi ca să-i pot scoate pe fiii lui Israel din Egipt?”. 
12 Atunci Dumnezeu i-a zis: „Eu sunt cu tine!  
 Şi iată după care semn vor recunoaşte că eu te-am trimis:  
 Când vei scoate din Egipt pe poporul meu,  
 veţi oferi jertfe lui Dumnezeu pe muntele acesta”. 
  

Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 102,1-2.3-4.6-7 (R.: 8a) 
  
  R.:  Îndurător şi milostiv este Domnul. 
  
1 Binecuvântează, suflete al meu, pe Domnul 
 şi toată fiinţa mea să laude numele lui cel sfânt! 
2 Binecuvântează, suflete al meu, pe Domnul 
 şi nu uita nicicând de darurile lui. R. 
  
3 El îţi iartă toate păcatele 
 şi te vindecă de orice infirmitate. 
4 El îţi scapă viaţa de la pierzare 
 şi te încununează cu bunătate şi îndurare. R. 
  
6 Domnul săvârşeşte dreptatea 
 şi apără cauza celor asupriţi. 
7 El a făcut cunoscute lui Moise căile sale 
 şi faptele sale minunate fiilor lui Israel. R. 
  
 



Miercuri 
ANUL AL II-LEA 

  
 LECTURA I   Oare se laudă securea în faţa celui care taie cu ea? 
  
 Citire din cartea profetului Isaia  10,5-7.13-16 
 
 
5  Aşa vorbeşte Domnul:  
 „Vai ţie, Asirie, unealta mâniei mele, toiagul urgiei mele!  
6 Eu te trimit împotriva unui popor nelegiuit,  
 împotriva unei naţiuni care îmi întărâtă furia,  
 ca să-l jefuieşti, să iei totul ca pradă  
 şi să-l calci în picioare în noroiul drumurilor”.  
7 Asiria însă nu judecă astfel, ea are altceva în gând;  
 să distrugă şi să nimicească popoare multe.  
13 Regele ei îşi zice: „Prin puterea mâinii mele am făcut aceasta  
 şi prin înţelepciunea mea, căci sunt priceput.  
 Am desfiinţat graniţele popoarelor, am jefuit tezaurele lor  
 şi ca un viteaz am înlăturat regi de pe tronurile lor.  
14 Mâna mea a luat ca dintr-un cuib bogăţiile popoarelor.  
 Aşa cum aduni ouă părăsite, aşa am adunat laolaltă întregul pământ; 
 nici o pasăre nu a dat din aripi,  
 n-a deschis ciocul şi nu a scos vreun ţipăt!”.  
15 Oare se laudă securea în faţa celui ce taie cu ea?  
 Sau se mândreşte ferăstrăul în faţa aceluia care îl mânuieşte?  
 Ar fi ca şi cum toiagul ar mişca mâna celui care îl poartă,  
 ca şi cum bastonul l-ar ridica pe omul care îl ţine.  
16 De aceea Domnul Dumnezeul  
 universului îi va nimici pe aceşti soldaţi bine hrăniţi,  
 iar sub gloria lor va izbucni un foc care îi va pârjoli ca un incendiu. 
  

Cuvântul Domnului 



Miercuri 
 
 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 93,5-6.7-8.9-10.14-15 (R.: 14) 
  
  R.:  Domnul nu părăseşte  
    pe poporul său! 
  
5 Cei nelegiuiţi calcă în picioare poporul tău, Doamne, 
 şi asupresc moştenirea ta. 
6 Măcelăresc pe văduvă şi pe cel străin 
 şi ucid pe cel orfan. R. 
  
7 Şi spun: „Domnul nu vede,  
 Dumnezeul lui Iacob nu ştie!”. 
8 Luaţi aminte, oameni necugetaţi! 
 Când veţi înţelege, oameni fără judecată? R. 
  
9 Cel ce a format urechea oare nu aude? 
 Cel ce a modelat ochiul oare nu vede? 
10 Cel care conduce popoarele oare nu pedepseşte, 
 el, care a dat omului cunoaşterea? R. 
  
14 Domnul nu este nepăsător faţă de poporul său 
 şi nu părăseşte moştenirea sa. 
15 El va face din nou judecată după dreptate, 
 de ea se vor bucura toţi cei cu inima curată. R. 
  



Miercuri 
 
 ALELUIA cf. Mt 11,25 
  (Aleluia) Te preamăresc pe tine, Părinte,  
     stăpânul cerului şi al pământului,  
     pentru că ai descoperit celor mici misterele împărăţiei tale.
  (Aleluia) 
  
 EVANGHELIA  Ai lăsat ascunse acestea celor înţelepţi şi pricepuţi  
       şi le-ai descoperit celor mici. 
  
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos  
 după sfântul Matei 11,25-27 
 
 
 
  În timpul acela, 
  Isus a luat cuvântul şi a spus:  
25 „Te preamăresc pe tine, Părinte, stăpânul cerului şi al pământului, 
 pentru că ai lăsat ascunse acestea celor înţelepţi şi pricepuţi  
 şi le-ai descoperit celor mici.  
26 Da, Părinte, căci aşa ai voit tu în bunătatea ta.  
27 Toate mi-au fost date de către Tatăl meu;  
 şi nimeni nu-l cunoaşte pe Fiul, decât numai Tatăl;  
 nici pe Tatăl nu-l cunoaşte nimeni, decât numai Fiul  
 şi acela căruia Fiul vrea să-i descopere.  
  

Cuvântul Domnului 
 



Joi 

JOI 
  

ANUL I 
  
 LECTURA I   Cel care se numeşte „Eu sunt” m-a trimis la voi. 
  
 Citire din cartea Exodului  3,13-20 
 
 
 
  În zilele acelea, 
  ascultând Moise vocea Domnului din mijlocul rugului, i-a spus:  
13 „Iată, eu voi merge la fiii lui Israel şi le voi spune:  
 «Dumnezeul părinţilor voştri m-a trimis la voi».  
 Şi de mă vor întreba: «Care este numele lui?», ce le voi răspunde?”.  
14 Dumnezeu i-a spus lui Moise:  
 „Eu sunt cel care sunt!”.  
 Şi a adăugat: „Aşa vei vorbi fiilor lui Israel:  
 Cel care se numeşte «eu sunt» m-a trimis la voi”.  
15 Dumnezeu i-a mai zis lui Moise:  
 „Aşa să vorbeşti fiilor lui Israel:  
 «Iahve, Dumnezeul părinţilor voştri,  
 Dumnezeul lui Abraham, Dumnezeul lui Isaac şi Dumnezeul lui Iacob 
 m-a trimis la voi.  
 Acesta este numele meu pentru veşnicie,  
 numele cu care mă veţi cinsti din neam în neam»”.  
16 „Mergi, adună-i pe bătrânii lui Israel şi spune-le:  
 „Iahve, Dumnezeul părinţilor voştri,  
 Dumnezeul lui Abraham, al lui Isaac şi al lui Iacob  
 mi s-a arătat şi mi-a spus:  
 «M-am uitat la voi şi am văzut ce vi se face în Egipt.  
  
17 De aceea am hotărât:  
 Vă voi scoate din Egiptul care vă asupreşte  
 şi vă voi duce în ţara Canaanului, ţara în care curge lapte şi miere».  
18 Ei vor asculta de glasul tău  
 şi tu vei merge împreună cu bătrânii din Israel la regele Egiptului  
 şi-i vei spune: «Domnul, Dumnezeul evreilor mi s-a arătat.  



Joi 
 Şi acum lasă-ne să mergem în pustiu, cale de trei zile,  
 ca acolo să-i oferim o jertfă Domnului Dumnezeului nostru».  
19 Eu ştiu că regele Egiptului nu vă va lăsa să plecaţi,  
 decât dacă va fi silit.  
20 Abia după ce eu voi întinde mâna  
 şi voi lovi Egiptul, cu tot felul de semne minunate,  
 pe care le voi face în mijlocul lor,  
 vă va lăsa să plecaţi”. 
  

Cuvântul Domnului 



Joi 
 
 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 104,1 şi 5.8-9.24-25.26-27 (R.: cf. 8a) 
  
  R.:  Domnul este fidel  
    faţă de legământul său. 
   sau 
    Aleluia. 
  
1 Lăudaţi-l pe Domnul, preamăriţi numele lui! 
 Faceţi cunoscute printre popoare faptele sale minunate! 
5 Aduceţi-vă aminte de semnele minunate pe care le-a făcut, 
 de minunile sale şi de judecăţile rostite cu gura lui. R. 
  
8 El îşi aduce aminte totdeauna de legământul său, 
 de făgăduinţele făcute pentru o mie de generaţii, 
9 de legământul pe care l-a încheiat cu Abraham 
 şi de jurământul făcut lui Isaac. R. 
  
24 Domnul a sporit foarte mult poporul său, 
 l-a făcut mai puternic decât asupritorii lui. 
25 Acestora le-a schimbat simţămintele 
 în ură faţă de poporul lui 
 şi s-au purtat mişeleşte cu slujitorii săi. R. 
  
26 L-a trimis pe slujitorul său Moise 
 şi pe Aron, bărbatul pe care şi l-a ales; 
27 a făcut prin ei semne minunate, 
 în ţara lui Cam a săvârşit minuni. R. 
  
 



Joi 
ANUL AL II-LEA 

  
 LECTURA I   Cei care zac în pulberea pământului  
       vor tresălta de bucurie. 
  
 Citire din cartea profetului Isaia  26,7-9.12.16-19 
 
 
7  Calea celui care se teme de tine, Doamne, este dreaptă;  
  tu netezeşti drumul celui drept.  
8 Noi mergem pe calea poruncilor tale,  
 pentru că ne-am pus speranţa în tine, Doamne.  
 Spre lauda numelui tău se îndreaptă toată dorinţa noastră.  
9 Sufletul meu te doreşte pe tine în timpul nopţii;  
 duhul meu te caută pe tine dimineaţa.  
 Când judecăţile tale sunt respectate pe pământ,  
 locuitorii lumii îşi dau seama ce este dreptatea.  
12 Doamne, tu ne vei da pacea,  
 căci tot ceea ce facem noi tu aduci la îndeplinire.  
16 Doamne, am alergat la tine în strâmtorare,  
 la tine am strigat în încercarea cu care ne-ai pedepsit.  
17 Ca o femeie însărcinată,  
 care se zvârcoleşte şi strigă de durere, când i-a sosit ceasul,  
 aşa am fost noi, Doamne, în faţa ta.  
18 Am zămislit, am fost în dureri, dar n-am născut altceva decât vânt.  
 Noi nu am adus ţării mântuirea  
 şi n-am dat naştere nici unui locuitor al pământului.  
19 Morţii tăi se vor întoarce la viaţă, cadavrele lor vor învia.  
 Cei care zac în pulberea pământului se vor trezi  
 şi vor tresălta de bucurie,  
 căci roua ta, Doamne, este viaţă şi lumină,  
 iar pământul îi va scoate pe cei morţi la lumină. 
  

Cuvântul Domnului 



Joi 
 
 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 101,13-14ab şi 15.16-18.19-21 (R.: cf. 20b) 
  
  R.:  Domnul din ceruri  
    se îngrijeşte de poporul său. 
  
13 Tu, Doamne, rămâi în veci 
 şi amintirea ta dăinuie din neam în neam. 
14ab Tu te vei ridica şi te vei îndura de Sion, 
 căci este timpul să-ţi arăţi bunăvoinţa. 
15 Iată, inima servitorilor tăi este înduioşată de pietrele lui, 
 ei plâng asupra ruinelor sale. R. 
  
16 Toate popoarele se vor teme de numele Domnului 
 şi toţi regii de slava lui. 
17 Când Domnul va reconstrui Sionul, 
 când va apărea în slava sa, 
18 va asculta dorinţele celor sărmani 
 şi nu va dispreţui rugăciunile lor. R. 
  
19 Aceasta să se scrie pentru generaţiile viitoare 
 şi poporul care se va naşte îl va lăuda pe Domnul; 
20 pentru că a privit de sus, din locuinţa sa cea sfântă, 
 Domnul a privit din cer asupra pământului: 
21 pentru a asculta suspinul celor oropsiţi 
 şi pentru a-i elibera pe cei condamnaţi la moarte. R. 
  



Joi 
 
 ALELUIA Mt 11,28 
  (Aleluia) Veniţi la mine toţi cei osteniţi şi împovăraţi, spune Domnul; 
     şi eu vă voi da odihnă. (Aleluia) 
  
 EVANGHELIA  Eu sunt blând şi smerit cu inima. 
  
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos  
 după sfântul Matei 11,28-30 
 
 
 
  În timpul acela,  
 Isus spunea mulţimilor: 
28 „Veniţi la mine toţi cei osteniţi şi împovăraţi  
 şi eu vă voi da odihnă.  
29 Luaţi jugul meu asupra voastră  
 şi învăţaţi de la mine căci eu sunt blând şi smerit cu inima  
 şi veţi găsi odihnă pentru sufletele voastre.  
30 Căci jugul meu e dulce şi povara mea este uşoară”. 
  

Cuvântul Domnului 
 



Vineri 

VINERI 
  

ANUL I 
  
 LECTURA I   Veţi înjunghia mielul către seară;  
       voi vedea sângele şi voi trece mai departe. 
  
 Citire din cartea Exodului  11,10 – 12,1-14 
 
 
 
10  În zilele acelea, 
  Moise şi Aron au săvârşit minuni în faţa faraonului,  
 dar Domnul îi împietrise inima,  
 ca să nu dea drumul fiilor lui Israel din ţara sa.  
12,1 Atunci Domnul s-a adresat lui Moise şi lui Aron, spunându-le:  
2 „Luna aceasta să fie pentru voi cea dintâi, să vă fie prima lună din  
 an.  
3 Spune, aşadar, la toată obştea fiilor lui Israel:  
 în ziua a zecea a lunii acesteia să-şi ia fiecare din capii familiei un  
 miel, 
 câte un miel de fiecare casă.  
4 Dacă vor fi puţini în familie, încât să nu poată mânca mielul întreg,  
 să ia de la vecinul cel mai apropiat atâtea suflete,  
 câte sunt de trebuinţă ca să poată mânca mielul.  
5 Mielul să fie de un an, de parte bărbătească şi fără meteahnă.  
 Puteţi lua fie un miel, fie un ied.  
6 Să-l ţineţi până în ziua a paisprezecea a lunii acesteia  
 şi atunci, în toată adunarea obştii fiilor lui Israel,  
 să fie înjunghiat către seară.  
7 Să ia din sângele lui şi să ungă amândoi uşorii  
 şi tocul de sus al uşii casei în care îl vor mânca.  
8 Şi să mănânce, în noaptea aceea, carnea lui friptă la foc;  
 dar să o mănânce cu pâine nedospită şi cu ierburi amare.  
9 Nimic din el să nu mâncaţi crud sau fiert în apă,  
 ci trebuie să fie fript pe foc;  
 capul şi picioarele să nu fie despărţite de trup.  
10 Să nu lăsaţi nimic din el pentru a doua zi;  



Vineri 
 ceea ce ar rămâne din el pentru a doua zi să fie ars în foc.  
11 Să-l mâncaţi astfel:  
 să aveţi coapsele încinse, încălţămintea în picioare şi toiagul în mână.  
 Să-l mâncaţi în grabă, căci este Paştele, adică trecerea Domnului.  
12 În noaptea aceea voi trece prin ţara Egiptului  
 şi voi lovi toţi întâii născuţi din ţara Egiptului,  
 de la oameni până la animale,  
 şi îi voi judeca pe toţi zeii Egiptului,  
 eu sunt Domnul!  
13 La voi sângele va fi un semn pe casele în care vă veţi afla;  
 voi vedea sângele şi voi trece mai departe,  
 astfel încât nu va fi între voi rană ucigătoare,  
 când voi lovi pământul Egiptului.  
14 Ziua aceea să fie o zi de comemorare  
 şi să o celebraţi ca o sărbătoare a Domnului;  
 e o lege veşnică.  
 Să o sărbătoriţi din neam în neam”. 
  

Cuvântul Domnului 



Vineri 
 
 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 115,12-13.15-16bc.17-18 (R.: 13) 
  
  R.:  Voi lua potirul mântuirii 
    şi voi invoca numele Domnului. 
   sau 
    Aleluia. 
  
12 Ce-i voi da în schimb Domnului, 
 pentru tot binele pe care mi l-a făcut? 
13 Voi lua potirul mântuirii 
 şi voi invoca numele Domnului. R. 
  
15 Lucru de preţ este în faţa Domnului 
 moartea slujitorilor săi. 
16bc Eu sunt slujitorul tău şi fiul slujnicei tale. 
 Tu ai sfărâmat lanţurile mele. R. 
  
17 Îţi voi aduce jertfă de laudă 
 şi voi invoca numele Domnului. 
18 Voi împlini cele făgăduite Domnului, 
 de faţă cu tot poporul său. R. 
  
 



Vineri 
ANUL AL II-LEA 

  
 LECTURA I   Ţi-am auzit rugăciunea şi ţi-am văzut lacrimile. 
  
 Citire din cartea profetului Isaia  38,1-6.21-22.7-8 
 
 
 
1  În zilele acelea, 
  regele Ezechia s-a îmbolnăvit grav şi era pe moarte.  
 Profetul Isaia, fiul lui Amoţ, a venit la el şi i-a spus: „Aşa vorbeşte  
 Domnul:  
 Fă-ţi testamentul, căci vei muri, nu te vei mai face bine!”.  
2 Ezechia s-a întors la perete şi a făcut această rugăciune către  
 Domnul:  
3 „Ah, Doamne, adu-ţi aminte că toată viaţa mea  
 ţi-am slujit cu credinţă şi cu inimă neîmpărţită  
 şi am făcut totdeauna ceea ce a fost plăcut înaintea ta”.  
 Şi Ezechia a izbucnit în hohote de plâns.  
4 Atunci cuvântul Domnului a fost adresat lui Isaia:  
5 „Mergi la Ezechia şi spune-i:  
 «Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeul lui David, tatăl tău:  
 Ţi-am auzit rugăciunea şi ţi-am văzut lacrimile,  
 voi adăuga la viaţa ta încă cincisprezece ani.  
6 Eu te voi elibera pe tine şi această cetate din mâna regelui Asiriei  
 şi voi ocroti această cetate»”.  
21 Isaia a zis: „Luaţi o turtă de smochine şi aplicaţi-o pe rană, astfel se  
 va vindeca”.  
22 Ezechia însă l-a întrebat pe Isaia: „Care va fi semnul prin care voi  
 cunoaşte  
 că voi intra din nou în templul Domnului?”.  
 Isaia i-a răspuns:  
7 „Iată semnul pe care ţi-l dă Domnul,  
 ca să-ţi arate că-şi va împlini promisiunea.  
8 Voi face să se întoarcă înapoi cu zece grade  
 umbra care s-a coborât deja pe cadranul solar al lui Ahaz”.  
 Şi s-a văzut că soarele a dat înapoi cu zece grade. 
  

Cuvântul Domnului 



Vineri 
 
 PSALMUL RESPONSORIAL Is 38,10ab.10c-11.12abcd.16 (R.: 17b) 
  
  R.:  În mâinile tale, Doamne,  
    este sănătatea şi viaţa mea. 
  
10ab Spuneam: „În toiul vieţii mele 
 sunt nevoit să merg la porţile 
 locuinţei morţilor”. R. 
  
10c Am căutat restul anilor mei 
11 şi am zis: „Nu-l voi mai vedea pe Domnul pe pământul celor vii, 
 nu voi mai vedea pe nimeni 
 dintre cei rămaşi în lume. R. 
  
12abcd Locuinţa mea e smulsă şi luată de vânt departe de mine 
 ca o colibă de păstori; 
 ca un ţesător îmi taie firul vieţii 
 şi mă scoate din urzeală. R. 
  
16 Doamne, ceea ce aşteaptă inima mea de la tine 
 este viaţa sufletului meu. 
 Tu care m-ai pus la încercare, 
 vindecă-mă, dă-mi iarăşi sănătatea”. R. 
  



Vineri 
 
 ALELUIA In 10,27 
  (Aleluia) Oile mele ascultă glasul meu, spune Domnul;  
     eu le cunosc pe ele şi ele mă urmează. (Aleluia) 
  
 EVANGHELIA  Fiul Omului este stăpânul sâmbetei. 
  
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos  
 după sfântul Matei 12,1-8 
 
 
 
1  Într-o zi de sâmbătă,  
  pe când Isus trecea printr-un lan de grâu,  
 ucenicii săi, fiindu-le foame, au început să rupă spice şi să le  
 mănânce.  
2 Văzând aceasta, fariseii i-au zis:  
 „Iată că ucenicii tăi fac ceea ce nu este permis în zi de sâmbătă”.  
3 Dar el le-a răspuns:  
 „N-aţi citit ce a făcut David, când el şi însoţitorii săi erau înfometaţi?  
4 Cum a intrat în casa lui Dumnezeu  
 şi au mâncat pâinile pentru ofrandă,  
 pe care nici el, nici însoţitorii lui,  
 ci numai preoţii aveau voie să le mănânce.  
5 Sau n-aţi citit în Lege că în ziua de sâmbătă  
 preoţii, în templu, calcă repausul de sâmbătă,  
 fără ca să se facă vinovaţi de ceva?  
6 Şi eu vă spun: Aici este vorba de unul mai mare decât templul.  
7 Dacă aţi fi înţeles ce vrea să spună acest cuvânt:  
 „Milă vreau şi nu jertfă”,  
 nu i-aţi fi condamnat pe nişte oameni nevinovaţi.  
8 Pentru că Fiul Omului este stăpânul sâmbetei”. 
  

Cuvântul Domnului 
 



Sâmbătă 

SÂMBĂTĂ 
  

ANUL I 
  
 LECTURA I   Aceasta este noaptea  
       în care Domnul a scos pe fiii lui Israel din Egipt. 
  
 Citire din cartea Exodului  12,37-42 
 
 
 
37  În zilele acelea, 
  fiii lui Israel au plecat din cetatea Ramses spre Sucot,  
 în număr de aproximativ şase sute de mii, afară de copii.  
38 Împreună cu ei a mai plecat o mulţime de alţi oameni,  
 cât şi o turmă de oi, capre şi vite.  
39 Din aluatul pe care l-au luat cu ei din Egipt au copt turte nedospite, 
 căci aluatul nu era dospit,  
 pentru că ei au fost alungaţi din Egipt  
 şi n-au avut timp să se pregătească pentru călătorie.  
40 Şederea fiilor lui Israel în Egipt a durat patru sute treizeci de ani  
41 şi la sfârşitul celor patru sute treizeci de ani, chiar în aceeaşi zi,  
 toate armatele Domnului au ieşit din ţara Egiptului.  
42 Noaptea în care i-a scos pe fiii lui Israel din Egipt  
 a fost o noapte de veghe pentru Domnul;  
 ea va trebui să rămână pentru fiii lui Israel din neam în neam  
 o noapte de veghe în cinstea Domnului. 
  

Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 135,1 şi 23-24.10-12.13-15 (R.: 1) 
  
  R.:  Lăudaţi-l pe Domnul, pentru că este bun, 
    veşnică este îndurarea lui! 
  
1 Lăudaţi-l pe Domnul, pentru că este bun, 
 veşnică este îndurarea lui! 
23 Şi-a adus aminte de noi când eram înjosiţi: 
 veşnică este îndurarea lui! 
24 El ne-a mântuit de asupritorii noştri: 
 veşnică este îndurarea lui! R. 
  
10 El a lovit pe egipteni în întâii lor născuţi: 
 veşnică este îndurarea lui! 
11 Şi l-a scos pe Israel din mijlocul lor: 
 veşnică este îndurarea lui! 
12 Cu mână tare şi cu braţ puternic: 
 veşnică este îndurarea lui! R. 
  
13 El a despărţit în două Marea Roşie: 
 veşnică este îndurarea lui! 
14 El a făcut ca Israel să treacă prin mijlocul ei: 
 veşnică este îndurarea lui! 
15 Şi l-a aruncat pe faraon cu oştirea lui în Marea Roşie: 
 veşnică este îndurarea lui! R. 
  
 



Sâmbătă 
ANUL AL II-LEA 

  
 LECTURA I   Au râvnit la pământ şi la case şi le-au luat cu de-a 

sila. 
  
 Citire din cartea profetului Mihea 2,1-5 
 
 
1  Vai de cei care încă din aşternuturile lor  
  fac planuri nelegiuite şi uneltesc răul,  
 pentru ca dis-de-dimineaţă, îndată ce au posibilitatea, să-l şi facă.  
2 Dacă râvnesc la pământul cuiva, îl iau cu de-a sila;  
 dacă râvnesc case, şi le iau;  
 îl iau pe stăpân cu casă cu tot,  
 pe om cu moştenire cu tot.  
3 De aceea, aşa vorbeşte Domnul:  
 „Iată, eu pun la cale împotriva acestui neam un prăpăd,  
 în care vă veţi afunda până la gât;  
 nu veţi mai umbla cu capul sus, căci va fi un timp de groază.  
4 În acea zi vor face pentru voi un cântec satiric  
 şi vor intona o cântare de jale:  
 «Am fost jefuiţi de tot ce aveam, ne-a fost înstrăinată moştenirea, 
 nimeni nu ne-o mai dă înapoi,  
 ogoarele noastre au fost împărţite între păgâni!»  
5 Nu veţi mai avea pe nimeni care să asigure  
 împărţirea pământului tras la sorţi în adunarea Domnului”. 
  

Cuvântul Domnului 



Sâmbătă 
 
 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 9,1-2.3-4.7-8.14 (R.: 12b) 
  
  R.:  Ascultă, Doamne,  
    rugăciunea celui asuprit! 
  
1 Pentru ce stai aşa departe, Doamne, 
 pentru ce te ascunzi în vreme de necaz? 
2 Cel nelegiuit, în mândria lui, asupreşte pe cei nenorociţi 
 şi ei cad victimă curselor urzite de mâna lui. R. 
  
3 Atunci nelegiuitul se făleşte cu isprăvile lui, 
 el, asupritorul, îl batjocorăşte şi îl nesocoteşte pe Domnul. 
4 Nelegiuitul, în obrăznicia lui, îl dispreţuieşte pe Domnul 
 şi spune: „Domnul nu pedepseşte! 
 Nu există Dumnezeu!”. 
 Iată toate gândurile lui. R. 
  
7 Gura lui este plină de blesteme, 
 de înşelăciuni şi viclenie; 
 sub limbă are numai răutate şi fărădelege. 
8 Stă la pândă după garduri 
 şi ucide pe cel nevinovat în locuri dosnice; 
 ochii lui pândesc pe cel sărman. R. 
  
14 Dar tu vezi necazul şi suferinţa, 
 pe toate le vezi şi le iei în mâinile tale. 
 Ţie ţi se încredinţează cel sărac 
 şi tu vii în ajutorul orfanului. R. 
  



Sâmbătă 
 
 ALELUIA 2 Cor 5,19 
  (Aleluia) Dumnezeu a împăcat lumea cu sine prin Cristos,  
     iar nouă ne-a încredinţat misiunea de a vesti lumii 

împăcarea. (Aleluia) 
  
 EVANGHELIA  Le-a poruncit să nu-l facă cunoscut.  
       Astfel s-a împlinit cuvântul profetului. 
  
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos  
 după sfântul Matei 12,14-21 
 
 
 
14  În timpul acela, 
  Fariseii au ieşit şi au ţinut sfat împotriva lui Isus  
 ca să-l dea la moarte.  
15 Aflând aceasta, Isus a plecat de acolo;  
 mulţi au mers după el şi el a vindecat pe toţi bolnavii,  
16 dar le-a poruncit cu asprime să nu-l facă cunoscut.  
17 Astfel trebuia să se împlinească cuvântul rostit de profetul Isaia:  
18 „Iată Servitorul meu pe care l-am ales,  
 preaiubitul meu în care îmi aflu toată bucuria.  
 Voi pune Duhul meu peste el şi el va vesti popoarelor dreptatea.  
19 Nu se va certa, nici nu va striga;  
 glasul lui nu se va auzi în pieţele publice.  
20 Trestia frântă nu o va rupe şi fitilul care fumegă nu-l va stinge  
 până când nu va face să triumfe dreptatea.  
21 Popoarele păgâne îşi pun speranţa în numele lui”. 
  

Cuvântul Domnului 
 



Duminică - Anul A 

SĂPTĂMÂNA A XVI-A 
  

DUMINICĂ 
  

ANUL A 
  
 LECTURA I   Doamne, tu dai celor păcătoşi  

 posibilitatea să se întoarcă la tine. 
  
 Citire din cartea Înţelepciunii  12,13.16-19 
 
 
13  Nu există nici un Dumnezeu afară de tine, Doamne,  
  care ai grijă de toate  
 şi dovedeşti că judecăţile tale nu sunt nedrepte.  
16 Tăria ta este temelia dreptăţii tale  
 şi, pentru că eşti stăpân peste toate, te arăţi îngăduitor faţă de toţi.  
17 Omul a cărui putere nu este recunoscută îşi dovedeşte tăria  
 şi pe cei care i se împotrivesc cu bună ştiinţă îi înfrânge fără milă.  
18 În timp ce tu, Doamne, care eşti stăpânul a toată puterea,  
 judeci cu blândeţe şi ne conduci cu multă îngăduinţă,  
 căci tu dispui de putere oricând vrei.  
19 Prin acest exemplu tu ai învăţat poporul tău  
 că cel drept trebuie să se poarte cu omenie  
 şi ai sădit în fiii tăi speranţa  
 că celor păcătoşi le dai posibilitatea să se întoarcă la tine. 
  

Cuvântul Domnului 



Duminică - Anul A 
 
 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 85,5-6.9-10.15-16a (R.: 5a) 
  
  R.:  Tu, Doamne,  
    eşti bunătate şi îndurare! 
  
5 Tu, Doamne, eşti bunătate şi îndurare, 
 pentru toţi care te cheamă. 
6 Ascultă-mi, Doamne, rugăciunea; 
 ia aminte la glasul plângerilor mele. R. 
  
9 Toate popoarele pe care le-ai făcut vor veni şi te vor adora 
 şi vor preamări numele tău, Doamne, 
10 pentru că eşti mare şi săvârşeşti lucruri minunate. 
 Tu singur eşti Dumnezeu! R. 
  
15 Tu, Doamne, eşti Dumnezeu îndurător şi bun, 
 îndelung răbdător şi plin de dragoste 
 şi îţi ţii cuvântul. 
16a Priveşte-mă şi fie-ţi milă de mine; 
 dă slujitorului tău putere 
 şi ajută-l pe fiul slujitoarei tale. R. 
  



Duminică - Anul A 
 
 LECTURA A II-A  Duhul Sfânt intervine pentru noi cu suspine 

negrăite. 
  
 Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Romani  8,26-27 
 
 
26  Fraţilor,  
  Duhul Sfânt vine în ajutorul slăbiciunii noastre,  
 căci noi nu ştim să ne rugăm cum trebuie.  
 Însuşi Duhul Sfânt intervine pentru noi prin strigăte negrăite,  
27 iar Dumnezeu, care vede adâncul inimilor  
 cunoaşte gândurile Duhului Sfânt:  
 el ştie că, intervenind pentru credincioşi,  
 Duhul vrea ceea ce vrea Dumnezeu. 
  

Cuvântul Domnului 



Duminică - Anul A 
 
 ALELUIA cf. Mt 11,25 
  (Aleluia) Te preamăresc pe tine, Părinte,  
     stăpânul cerului şi al pământului,  
     pentru că ai descoperit celor mici misterele împărăţiei tale.
  (Aleluia) 
  
 EVANGHELIA  Lăsaţi neghina şi grâul să crească împreună  
       până la seceriş. 
  
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos  
 după sfântul Matei 13,24-43 
 
 
 
  În timpul acela, 
  Isus a spus mulţimii această parabolă:  
24 „Împărăţia cerurilor  
 este asemenea unui om care a semănat sămânţă bună în ogorul său.  
25 Dar în timp ce toţi dormeau, a venit duşmanul său  
 şi a semănat neghină printre grâu şi s-a dus.  
26 Când a crescut paiul şi a dat în spic, atunci s-a văzut şi neghina.  
27 Servitorii au mers la stăpân şi i-au spus:  
 «Stăpâne, n-ai semănat oare sămânţă bună în ogorul tău?  
 De unde are atunci neghină?»  
28 El le-a răspuns: «Un duşman a făcut aceasta!»  
 Servitorii i-au zis: «Vrei să mergem să o plivim?»  
29 Dar el a răspuns: «Nu, ca nu cumva plivind neghina  
 să smulgeţi o dată cu ea şi grâul.  
30 Lăsaţi-le să crească împreună până la seceriş.  
 În timpul seceratului voi spune secerătorilor:  
 Pliviţi întâi neghina, legaţi-o în snopi ca să o ardem,  
 iar grâul adunaţi-l în hambarul meu».  
31 Isus le-a mai spus o altă parabolă:  
 „Împărăţia cerului este asemenea unui grăunte de muştar  
 pe care un om l-a semănat în ogorul său.  
32 Acesta este cel mai mic dintre toate seminţele, dar după ce a crescut 
 este mai mare decât celelalte plante şi se face un pom,  
 încât păsările cerului îşi fac cuiburile în ramurile lui”.  



Duminică - Anul A 
33 Le-a mai spus şi o altă parabolă:  
 „Împărăţia cerului este asemenea cu plămădeala  
 pe care o femeie o pune în trei măsuri mari de făină,  
 ca să dospească tot aluatul”.  
34 Toate acestea le-a spus mulţimii în parabole  
 şi nimic nu le spunea fără să se folosească de parabole,  
35 ca să se împlinească cele spuse de profetul care zice:  
 „Voi vorbi în parabole şi voi vesti cele ascunse de la începutul lumii”.  
36 Apoi, părăsind mulţimea a venit acasă.  
 Ucenicii lui s-au apropiat de el şi i-au spus:  
 „Explică-ne parabola neghinei din ogor”.  
37 El le-a zis: „Cel care seamănă sămânţa bună este Fiul Omului.  
38 Ogorul este lumea;  
 sămânţa bună sunt fiii împărăţiei; neghina sunt fiii Celui Rău.  
39 Duşmanul care a semănat-o este Diavolul;  
 secerişul este sfârşitul lumii, iar secerătorii sunt îngerii.  
40 Aşa cum se adună neghina şi se arde în foc, aşa va fi la sfârşitul lumii.  
41 Fiul Omului va trimite pe îngerii săi  
 şi vor culege pe toţi cei care au dus pe alţii la păcat  
 şi pe cei care săvârşesc răul  
42 şi îi vor arunca în cuptorul aprins.  
 Acolo va fi plâns şi scrâşnire din dinţi.  
43 Atunci cei drepţi vor străluci ca soarele în împărăţia Tatălui lor.  
 Cine are urechi să audă!”. 
  

Cuvântul Domnului 



Duminică - Anul A 
 

sau forma scurtă: 
  
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos  
 după sfântul Matei 13,24-30 
 
 
 
  În timpul acela, 
  Isus a spus mulţimii această parabolă:  
24 „Împărăţia cerurilor  
 este asemenea unui om care a semănat sămânţă bună în ogorul său.  
25 Dar în timp ce toţi dormeau,  
 a venit duşmanul său şi a semănat neghină printre grâu şi s-a dus.  
26 Când a crescut paiul şi a dat în spic, atunci s-a văzut şi neghina.  
27 Servitorii au mers la stăpân şi i-au spus:  
 «Stăpâne, n-ai semănat oare sămânţă bună în ogorul tău?  
 De unde are atunci neghină?»  
28 El le-a răspuns: «Un duşman a făcut aceasta!»  
 Servitorii i-au zis: «Vrei să mergem să o plivim?»  
29 Dar el a răspuns:  
 «Nu, ca nu cumva plivind neghina să smulgeţi o dată cu ea şi grâul.  
30 Lăsaţi-le să crească împreună până la seceriş.  
 În timpul seceratului voi spune secerătorilor:  
 Pliviţi întâi neghina, legaţi-o în snopi ca să o ardem,  
 iar grâul adunaţi-l în hambarul meu»”.  
  

Cuvântul Domnului 
 



Duminică - Anul B 
ANUL B 

  
 LECTURA I   Voi aduna eu însumi restul oilor mele  
       şi voi pune păstori peste ele. 
  
 Citire din cartea profetului Ieremia 23,1-6 
 
 
1  Vai de păstorii  
  care lasă să piară şi să se împrăştie oile de pe păşunea mea! 
2 De aceea aşa vorbeşte Domnul Dumnezeul lui Israel  
 împotriva păstorilor care conduc poporul meu:  
 „Din cauza voastră oile mele s-au rătăcit şi s-au împrăştiat,  
 pentru că voi nu va-ţi ocupat de ele.  
 Acum mă voi ocupa eu de voi,  
 din cauza faptelor voastre rele. 
3 Apoi voi aduna eu însumi restul oilor mele din toate ţările,  
 în care le-am lăsat să se împrăştie,  
 le voi aduce înapoi la păşunile lor,  
 ele vor fi fecunde şi se vor înmulţi. 
4 Voi pune păstori peste ele ca să le păzească;  
 ele nu vor mai fi înfricoşate şi neliniştite  
 şi nici una nu se va pierde”, spune Domnul. 
5 „Iată că vin zile, spune Domnul,  
 în care îi voi ridica lui David o odraslă dreaptă,  
 care va domni ca un adevărat rege  
 şi va face toate cu înţelepciune;  
 va respecta dreptul şi va face dreptate pe pământ. 
6 Sub domnia lui regatul lui Iuda va fi salvat  
 şi Israel va locui în siguranţă în ţara sa.  
 Iată numele pe care i-l voi da:  
 „Domnul este dreptatea noastră!”. 
  

Cuvântul Domnului 



Duminică - Anul B 
 
 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 22,1-3a.3b-4.5.6 (R.: 1) 
  
  R.:  Domnul este păstorul meu,  
    nu voi duce lipsă de nimic! 
  
1 Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic! 
2 El mă conduce la păşuni verzi 
 şi mă îndreaptă spre ape liniştite, 
3a îmi întăreşte sufletul. R. 
  
3b Mă călăuzeşte pe cărări drepte pentru cinstea numelui său. 
4 Chiar dacă ar fi să umblu prin valea întunecată a morţii, 
 nu mă tem de nici un rău, căci tu eşti cu mine, 
 toiagul şi nuiaua ta mă apără. R. 
  
5 Tu îmi întinzi masă în faţa duşmanilor mei, 
 îmi ungi capul cu untdelemn 
 şi paharul meu mă umple de bucurie. R. 
  
6 Fericirea şi îndurarea mă vor însoţi 
 în toate zilele vieţii mele 
 şi voi locui în casa Domnului 
 până la sfârşitul zilelor mele. R. 
  



Duminică - Anul B 
 
 LECTURA A II-A  Cristos este pacea noastră,  
        el a făcut din toţi un singur popor. 
  
 Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Efeseni  2,13-18 
 
 
13  Fraţilor,  
  voi care altădată eraţi departe de Dumnezeul legământului,  
 i-aţi devenit apropiaţi prin sângele lui Cristos. 
14 El, Cristos, care este pacea noastră,  
 din cele două lumi, Israel şi păgânii, a făcut un singur popor;  
 prin moartea pe cruce,  
 el a făcut să cadă ceea ce îi despărţea, adică zidul urii,  
15 desfiinţând prescrierile apăsătoare ale Legii lui Moise.  
 El a voit astfel să-i adune laolaltă şi pe unii şi pe alţii, făcând pace,  
 şi să formeze împreună cu el un singur om nou!  
16 Şi pe unii şi pe alţii, reuniţi într-un singur trup,  
 a voit să-i împace cu Dumnezeu prin cruce;  
 în persoana lui, el a ucis ura.  
17 El a venit să aducă vestea cea bună a păcii,  
 pentru voi care eraţi departe şi pentru cei care erau aproape,  
18 căci prin el  
 şi unii şi alţii ne putem prezenta în faţa Tatălui în acelaşi Duh. 
  

Cuvântul Domnului 



Duminică - Anul B 
 
 ALELUIA In 10,27 
  (Aleluia) Oile mele ascultă glasul meu, spune Domnul;  
     eu le cunosc pe ele şi ele mă urmează. (Aleluia) 
  
 EVANGHELIA  Erau ca nişte oi fără păstor. 
  
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos  
 după sfântul Marcu  6,30-34 
 
 
 
30  În timpul acela, 
  întorşi din prima lor misiune,  
 apostolii s-au adunat în jurul lui Isus  
 şi i-au povestit tot ce au făcut şi au învăţat.  
31 El le-a spus:  
 „Veniţi într-un loc retras, ca să fim singuri şi odihniţi-vă puţin”.  
 Căci era aşa de multă lume care venea şi pleca  
 încât ei nu aveau timp nici să mănânce.  
32 Au plecat deci cu barca într-un loc retras ca să fie singuri.  
33 Lumea i-a văzut îndepărtându-se şi mulţi i-au recunoscut.  
 Atunci din toate cetăţile au alergat pe jos într-acolo  
 şi au ajuns înaintea lor.  
34 Coborându-se din barcă, Isus a văzut o mulţime numeroasă  
 şi a fost cuprins de mare milă faţă de ei,  
 pentru că erau ca nişte oi fără păstor.  
 Atunci a început să-i înveţe îndelung. 
  

Cuvântul Domnului 
 



Duminică - Anul C 
ANUL C 

  
 LECTURA I   Doamne, nu trece fără să te opreşti la slujitorul tău. 
  
 Citire din cartea Genezei 18,1-10a 
 
 
 
1  În zilele acelea, 
  Domnul i-a apărut lui Abraham,  
 care şedea la intrarea în cort, în timpul arşiţei de la amiază.  
2 Abraham şi-a ridicat ochii şi a văzut trei bărbaţi  
 care stăteau în picioare în faţa lui.  
 Când i-a văzut a alergat de la intrarea în cort spre ei,  
 s-a aruncat la pământ  
3 şi a zis: „Doamne, dacă am aflat bunăvoinţă în ochii tăi,  
 nu trece fără să te opreşti la slujitorul tău!  
4 Vi se va aduce puţină apă,  
 vă veţi spăla picioarele şi vă veţi odihni sub acest arbore.  
5 Eu voi aduce puţină pâine,  
 ca să vă refaceţi puterile înainte de a pleca mai departe,  
 fiindcă aţi binevoit să treceţi pe la slujitorul vostru”. 
 Ei i-au răspuns: „Bine, fă cum ai spus!”. 
6 Abraham s-a dus în grabă la Sara, în cort, şi i-a zis:  
 „Ia repede trei măsuri din făina cea mai bună, frământ-o şi fă  
 turte!”.  
7 Apoi a alergat la cireadă, a luat un viţel frumos şi fraged  
 şi l-a dat servitorului ca să-l pregătească repede.  
8 Apoi Abraham a luat unt, lapte şi viţelul pe care îl pregătise  
 şi le-a pus înaintea lor,  
 iar el a rămas în picioare lângă ei sub copac, în timp ce ei mâncau. 
9 Ei l-au întrebat: „Unde-i Sara, soţia ta?”. 
 El le-a răspuns: „Înăuntru, în cort!”. 
10a Domnul i-a spus:  
 „Voi veni din nou la tine peste un an, atunci soţia ta va avea un fiu”. 
  

Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 14,2-3a.3bc-4ab.5 
  
  R.:  Cei cu inima curată  
    vor locui în casa Domnului. 
  
2 Cel care duce o viaţă curată 
 săvârşeşte ceea ce este drept, 
 el spune adevărul din inima sa 
3a şi nu cleveteşte cu limba lui. R. 
  
3bc El nu face rău semenului său, 
 nici nu aruncă ocară asupra aproapelui. 
4ab Pe cel rău îl socoteşte vrednic de dispreţ, 
 dar îl cinsteşte pe cel care se teme de Domnul. R. 
  
5 Nu-şi împrumută banii pentru dobândă 
 şi nu ia mită împotriva celui nevinovat. 
 Cel care se poartă astfel 
 nu se clatină niciodată! R. 
  



Duminică - Anul C 
 
 LECTURA A II-A  Vă vestesc taina ascunsă de veacuri tuturor 

generaţiilor,  
        dar acum descoperită poporului sfânt. 
  
 Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Coloseni 1,24-28 
 
 
24  Fraţilor,  
  mă bucur de suferinţele pe care le îndur acum pentru voi  
 şi completez în trupul meu ceea ce lipseşte pătimirilor lui Cristos 
 pentru trupul lui, care este Biserica.  
25 Eu am devenit slujitorul acestei Biserici,  
 în virtutea misiunii încredinţate mie de Domnul,  
 de a vesti pe deplin între voi Cuvântul lui Dumnezeu,  
26 taina ascunsă de veacuri tuturor generaţiilor,  
 dar acum descoperită sfinţilor săi,  
27 cărora Dumnezeu a binevoit să le facă cunoscut  
 cât de bogată şi minunată este această taină între popoarele păgâne: 
 Cristos este în mijlocul vostru, el este nădejdea slavei.  
28 Pe acest Cristos îl vestim noi,  
 îndemnând pe orice om şi instruindu-l cu toată înţelepciunea,  
 ca să-i facem pe toţi oamenii desăvârşiţi în Cristos. 
  

Cuvântul Domnului 
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 ALELUIA cf. Lc 8,15 
  (Aleluia) Fericiţi sunt cei care păstrează cuvântul lui Dumnezeu 
     într-o inimă curată şi generoasă,  
     şi aduc roade bogate prin răbdare. (Aleluia) 
  
 EVANGHELIA  Marta l-a primit în casa ei.  
       Maria şi-a ales partea cea mai bună. 
  
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos  
 după sfântul Luca 10,38-42 
 
 
 
38  În timpul acela, 
  Isus a intrat într-un sat.  
 O femeie, cu numele de Marta, l-a primit în casa ei.  
39 Ea avea o soră, numită Maria,  
 care, aşezată la picioarele Domnului, îi asculta cuvântul.  
40 Marta în schimb era ocupată până peste cap cu o mulţime de treburi. 
 De aceea s-a dus şi i-a spus lui Isus:  
 „Doamne, nu-ţi pasă că sora mea m-a lăsat singură să slujesc?  
 Spune-i să mă ajute!”.  
41 Dar Domnul i-a răspuns:  
 „Marta, Marta, pentru multe te zbaţi şi te frămânţi.  
42 Însă un singur lucru este necesar.  
 Maria şi-a ales partea cea mai bună, care nu i se va lua”. 
  

Cuvântul Domnului 
 



Luni 

LUNI 
  

ANUL I 
  
 LECTURA I   Egiptenii vor şti că eu sunt Domnul,  
       când voi triumfa asupra faraonului. 
  
 Citire din cartea Exodului  14,5-18 
 
 
 
5  În zilele acelea, 
  când i s-a dat de ştire faraonului, regele Egiptului,  
 că poporul lui Israel a fugit,  
 faraonul şi slujitorii lui şi-au schimbat atitudinea faţă de acest popor 
 şi au zis:  
 „Ce greşeală am făcut, lăsându-i pe israeliţi să plece;  
 ei nu vor mai fi sclavii noştri!”.  
6 Faraonul a poruncit să înhame caii la carul său şi să se adune oastea;  
7 el a luat cu sine şase sute de care speciale  
 şi toate celelalte care din Egipt, fiecare cu luptătorii săi.  
8 Domnul a împietrit inima faraonului,  
 care a pornit în urmărirea fiilor lui Israel,  
 în timp ce aceştia înaintau cu îndrăzneală.  
9 Egiptenii i-au urmărit cu toţi caii şi carele de luptă ale faraonului,  
 cu călărimea şi armata lui,  
 şi i-au ajuns din urmă tocmai când îşi aşezau tabăra pe ţărmul mării, 
 aproape de Pi-Hahirot, în faţa Baal-Ţefonului.  
10 Când faraonul se apropia, fiii lui Israel şi-au ridicat ochii  
 şi, văzându-i pe egipteni, au fost cuprinşi de o mare spaimă  
 şi au strigat către Domnul.  
  
11 Iar lui Moise i-au spus:  
 „Oare nu erau destule morminte în Egipt,  
 de ne-ai scos să murim în pustiu?  
 Pentru ce ne-ai scos din Egipt?  
12 Nu ţi-am spus noi atunci în Egipt:  
 «Lasă-ne în pace, că vrem să rămânem sclavii egiptenilor?  
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 Căci e mai bine pentru noi să fim sclavii egiptenilor,  
 decât să murim în pustiu!».  
13 Dar Moise a răspuns poporului:  
 «Nu vă fie frică! Staţi pe loc!  
 Astăzi veţi vedea ce va face Domnul pentru a vă salva,  
 căci pe aceşti egipteni, pe care îi vedeţi astăzi,  
 n-o să-i mai vedeţi niciodată!  
14 Domnul va lupta pentru voi, iar voi nu veţi avea nimic de făcut».  
15 Domnul i-a zis lui Moise: «De ce strigi către mine?  
 Porunceşte fiilor lui Israel să pornească la drum,  
16 iar tu ia-ţi toiagul, întinde-ţi braţul asupra mării şi desparte-o în  
 două, 
 pentru ca fiii lui Israel să treacă prin mijlocul mării ca pe uscat.  
17 Iată, eu voi împietri inima egiptenilor,  
 ca să meargă pe urmele lor în mare.  
 Eu voi triumfa, spre slava mea,  
 asupra faraonului şi a întregii sale armate,  
 asupra carelor şi călăreţilor săi.  
18 Atunci egiptenii vor şti că eu sunt Domnul,  
 când voi triumfa, spre slava mea,  
 asupra faraonului, asupra carelor şi călăreţilor săi”. 
  

Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ex 15,1-2.3-4.5-6 (R.: 1a) 
  
  R.:  Să cântăm Domnului,  
    căci mare este biruinţa sa. 
  
1 Să cântăm Domnului, căci strălucită este biruinţa sa: 
 a aruncat în mare calul şi călăreţul. 
2 Domnul este puterea şi mărirea mea, căci el m-a salvat: 
 el este Dumnezeul meu, pe el îl voi cinsti; 
 el este Dumnezeul părinţilor mei, pe el îl voi preamări. R. 
  
3 Domnul este un luptător viteaz; 
 numele lui este „Cel Atotputernic”. 
4 A aruncat în mare carele şi oştirea lui Faraon; 
 căpeteniile de seamă le-a înecat în Marea Roşie. R. 
  
5 I-au înghiţit adâncurile;  
 s-au dus la fund ca o piatră. 
6 Mâna ta, Doamne, şi-a arătat puterea; 
 mâna ta, Doamne, a lovit duşmanul. R. 
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ANUL AL II-LEA 

  
 LECTURA I   Ţi s-a arătat, omule, ce aşteaptă Domnul de la tine! 
  
 Citire din cartea profetului Mihea 6,1-4.6-8 
 
 
1  Ascultaţi ce spune Domnul:  
  „Ridică-te, ţine o judecată în faţa munţilor,  
 să audă colinele glasul tău”.  
2 Munţilor, ascultaţi judecata Domnului  
 şi voi temeliilor neclintite ale pământului!  
 Căci Domnul se află în judecată cu poporul său  
 şi aduce această acuză împotriva lui Israel:  
3 „Poporul meu, ce ţi-am făcut? Cu ce te-am supărat? Răspunde-mi!  
4 Oare pentru ce te-am scos din ţara Egiptului  
 şi te-am răscumpărat din casa sclaviei  
 şi ţi-am dat de conducători pe Moise, pe Aron şi pe sora lor,  
 Miriam?”. 
 Omul care merge la templu îşi pune această întrebare:  
6 „Cu ce mă voi prezenta în faţa Domnului?  
 Cum mă voi pleca înaintea lui Dumnezeu cel Preaînalt?  
7 Trebuie oare să mă prezint cu viţei de un an, pentru a-i aduce jertfă? 
 Ca să-i plac Domnului  
 trebuie oare să-l ofer pe întâiul meu născut pentru fărădelegea mea, 
 rodul trupului meu, pentru păcatul săvârşit?”.  
 Şi primeşte acest răspuns:  
8 „Ţi s-a arătat, omule, ce este bine şi ce îţi cere Domnul:  
 nimic altceva, decât să fii drept,  
 să iubeşti mila şi să fii smerit înaintea Dumnezeului tău”. 
  

Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 49,5-6.8-9.16bc-17.21ab şi 23 (R.: 23b) 
  
  R.:  Primeşte, Doamne,  
    jertfa noastră de laudă! 
  
5 Domnul spune: „Strângeţi în faţa mea pe credincioşii mei 
 care au pecetluit legământul cu mine printr-o jertfă! 
6 Cerurile vor vesti dreptatea lui; 
 însuşi Dumnezeu este judecătorul. R. 
  
8 Nu pentru jertfele tale te dojenesc, 
 pentru că arderile tale de tot sunt pururi înaintea mea. 
9 Nu voi primi viţei din casa ta, 
 nici ţapi din turmele tale. R. 
  
16bc Pentru ce tot rosteşti legile mele 
 şi ai pe buze legământul meu, 
17 tu, care urăşti învăţătura mea 
 şi care arunci la spate cuvintele mele? R. 
  
21ab Iată ce ai făcut, iar eu să tac? 
 Îţi închipui că eu sunt ca tine? 
23 Cine aduce jertfă de mulţumire mă preamăreşte 
 şi celui care merge pe calea cea dreaptă 
 îi voi arăta mântuirea lui Dumnezeu”. R. 
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 ALELUIA Ps 94,8ab 
  (Aleluia) Astăzi nu vă împietriţi inimile,  
     dar ascultaţi glasul Domnului. (Aleluia) 
  
 EVANGHELIA  Regina din Saba se va ridica la judecată  
       împotriva acestui popor. 
  
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos  
 după sfântul Matei 12,38-42 
 
 
 
38  În timpul acela, 
  câţiva cărturari şi farisei i-au spus lui Isus:  
 „Învăţătorule, am vrea să vedem un semn de la tine”.  
39 El le-a răspuns:  
 „Acest popor rău şi infidel cere un semn,  
 dar nu i se va da alt semn, decât cel al profetului Iona.  
40 Căci aşa cum Iona a rămas trei zile şi trei nopţi în pântecele balenei, 
 tot aşa şi Fiul Omului va rămâne în pământ trei zile şi trei nopţi.  
41 Locuitorii din Ninive  
 se vor ridica la judecată împotriva acestui popor şi îl vor condamna, 
 căci ei s-au convertit la predica lui Iona  
 şi iată că aici este unul mai mare decât Iona.  
42 Regina din Saba se va ridica la judecată împotriva acestui popor  
 şi îl va condamna,  
 căci ea a venit de la marginile lumii  
 pentru a asculta înţelepciunea lui Solomon  
 şi iată că aici este unul mai mare decât Solomon!”. 
  

Cuvântul Domnului 
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MARŢI 
  

ANUL I 
  
 LECTURA I   Fiii lui Israel au trecut prin Marea Roşie ca pe 

uscat. 
  
 Citire din cartea Exodului  14,21 – 15,1 
 
 
 
21  În zilele acelea, 
  Moise şi-a întins mâna asupra mării.  
 Domnul a alungat marea, toată noaptea,  
 cu un vânt puternic de la răsărit şi a transformat-o în uscat.  
 Apele s-au despărţit,  
22 iar fiii lui Israel au intrat prin mijlocul mării, mergând ca pe uscat; 
 apele erau ca un zid la dreapta şi la stânga lor.  
23 Egiptenii, urmărindu-i,  
 au intrat după ei în mijlocul mării cu toţi caii lui faraon,  
 cu carele şi călăreţii lui.  
24 Spre ziuă,  
 Domnul a privit din stâlpul de foc şi din nor spre tabăra egiptenilor  
 şi a umplut tabăra egiptenilor de spaimă.  
25 A făcut să sară roţile de la carele lor, încât cu greu mergeau carele. 
 Atunci au strigat egiptenii:  
 „Să fugim din faţa lui Israel,  
 că Domnul se luptă pentru ei împotriva noastră”.  
26 Domnul i-a zis lui Moise:  
 „Întinde-ţi mâna asupra mării,  
 ca să se întoarcă apele asupra egiptenilor,  
 asupra carelor lor şi asupra călăreţilor lor”.  
27 Moise şi-a întins mâna asupra mării  
 şi marea s-a întors spre ziuă la locul ei.  
 Egiptenii fugeau împotriva apei  
 şi i-a înecat Dumnezeu în mijlocul valurilor.  
28 Apele s-au tras la loc  
 şi au acoperit carele şi călăreţii întregii oştiri a lui faraon,  
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 care intraseră după israeliţi în mare, şi nu a scăpat nici unul dintre  
 ei.  
29 Fiii lui Israel însă au trecut prin mare ca pe uscat  
 şi apa le-a fost ca un zid la dreapta şi la stânga.  
30 Aşa i-a salvat Domnul în ziua aceea pe israeliţi din mâinile  
 egiptenilor 
 şi au văzut fiii lui Israel cadavrele egiptenilor pe ţărmul mării.  
31 A văzut Israel  
 puterea cea mare pe care a folosit-o Domnul împotriva egiptenilor.  
 S-a temut poporul de Domnul  
 şi a crezut în Domnul şi în Moise, slujitorul lui.  
5,1 Atunci Moise şi fiii lui Israel au cântat Domnului cântarea aceasta: 
  

Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ex 15.8-9.7 şi 10.17 (R.: 1a) 
  
  R.:  Să cântăm Domnului,  
    căci mare este biruinţa sa. 
  
8 La suflarea nărilor tale apele s-au strâns grămadă, 
 valurile s-au ridicat asemenea unui dig, 
 abisurile s-au întărit în adâncurile mării. 
9 Duşmanul şi-a zis: „Îi voi urmări şi-i voi ajunge din urmă, 
 voi împărţi prada şi-mi voi satisface pofta, 
 voi scoate sabia şi-i voi ucide cu mâna mea”. R. 
  
7 Ţi-ai dezlănţuit mânia şi au fost mistuiţi ca paiele. 
10 Tu ai pornit furtuna şi marea i-a acoperit, 
 au căzut ca plumbul în apele învolburate. R. 
  
17 Tu vei duce poporul tău 
 şi-l vei aşeza pe muntele care este moştenirea ta, 
 în locul cel mai puternic, 
 pe care tu, Doamne, ţi l-ai ales ca tron, 
 în lăcaşul tău cel sfânt, pe care l-au zidit mâinile tale. R. 
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ANUL AL II-LEA 

  
 LECTURA I  Domnul va arunca în adâncul mării toate păcatele 

noastre. 
  
 Citire din cartea profetului Mihea 7,14-15.18-20 
 
 
14  Profetul Mihea a înălţat către Domnul această rugăciune:  
  „Doamne, cu toiagul tău fii păstorul poporului tău,  
 al turmei care îţi aparţine  
 şi care locuieşte singură în pădurea din mijlocul Carmelului,  
 ca să pască din nou în Basan şi Galaad,  
 ca în zilele de altă dată.  
15 Ca în zilele în care a ieşit din Egipt  
 îi vei arăta lucruri minunate.  
18 Oare mai există vreun dumnezeu ca tine?  
 Tu ierţi nelegiuirea  
 şi treci cu vederea păcatele rămăşiţei poporului tău.  
 Tu nu ţii veşnic mânie, ci iubeşti îndurarea.  
19 Întoarce-te şi îndură-te de noi,  
 îndepărtează fărădelegile noastre  
 şi aruncă în adâncul mării toate păcatele noastre.  
20 Arată-ţi fidelitatea faţă de Iacob, iar faţă de Abraham iubirea,  
 după cum ai promis cu jurământ odinioară părinţilor noştri”. 
  

Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 84,2-4.5-6.7-8 (R.: 8a) 
  
  R.:  Arată-ne, Doamne,  
    îndurarea ta! 
  
2 Doamne, tu ai fost binevoitor cu ţara ta, 
 ai adus înapoi pe prizonierii din Iacob; 
3 ai iertat poporului tău nelegiuirea, 
4 i-ai acoperit toate păcatele; 
 ţi-ai potolit indignarea şi ai pus capăt mâniei tale. R. 
  
5 Întoarce-ne iarăşi la starea de altădată, 
 Dumnezeule, mântuitorul nostru. 
 Uită supărarea împotriva noastră! 
6 Oare vei continua să fii supărat pe noi, 
 vei ţine mânie din neam în neam? R. 
  
7 Nu vei veni oare să ne înviorezi iarăşi, 
 pentru ca poporul tău să se bucure de tine? 
8 Arată-ne, Doamne, îndurarea ta 
 şi dă-ne mântuirea ta. R. 
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 ALELUIA In 14,46-50 
  (Aleluia) Dacă mă iubeşte cineva va păzi cuvântul meu;  
     Tatăl meu îl va iubi şi vom veni la el. (Aleluia) 
  
 EVANGHELIA  Isus şi-a întins mâna către ucenicii săi şi a zis:  
       „Iată mama mea şi rudele mele”. 
  
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos  
 după sfântul Matei 12,46-50 
 
 
 
46  În timpul acela, 
  Isus predica mulţimilor  
 şi iată că mama şi rudele lui stăteau afară şi voiau să vorbească cu el.  
47 Cineva i-a zis:  
 „Iată, mama şi rudele tale stau afară şi vor să vorbească cu tine”.  
48 Isus i-a răspuns celui care îi adusese vestea:  
 „Cine este mama mea şi cine sunt rudele mele?”.  
49 Apoi şi-a întins mâna către ucenicii săi şi a zis:  
 „Iată mama mea şi rudele mele!  
50 Oricine face voia Tatălui meu, care este în ceruri,  
 acela îmi este frate, soră şi mamă!”. 
  

Cuvântul Domnului 
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MIERCURI 
  

ANUL I 
  
 LECTURA I   Iată, voi face să cadă o ploaie de pâine din cer. 
  
 Citire din cartea Exodului  16,1-5.9-15 
 
 
 
1  Întreaga comunitate a fiilor lui Israel  
  a plecat de la Elim şi a ajuns în pustiul Sin,  
 care se află între Elim şi Sinai,  
 în ziua a cincisprezecea a lunii a doua de la ieşirea din Egipt.  
2 Întreaga comunitate a fiilor lui Israel  
 cârtea în pustiu împotriva lui Moise şi a fratelui său Aron.  
3 Fiii lui Israel le-au zis:  
 „Mai bine am fi murit de mâna Domnului în ţara Egiptului,  
 când şedeam lângă oalele noastre cu carne  
 şi când mâncam pâine pe săturate.  
 Voi ne-aţi scos în acest pustiu  
 ca să murim de foame noi toţi care suntem adunaţi aici”.  
4 Domnul i-a zis lui Moise:  
 „Iată, voi face să cadă o ploaie de pâine din cer,  
 iar poporul să iasă zilnic, ca să-şi adune cât îi trebuie pentru o zi.  
 Astfel îi voi pune la încercare,  
 ca să văd dacă ascultă sau nu de Legea mea.  
5 Iar în ziua a şasea, când vor măsura cât au adunat,  
 vor găsi de două ori mai mult decât au adunat în fiecare zi”.  
9 Moise i-a zis apoi lui Aron:  
 „Porunceşte întregii obşti a fiilor lui Israel:  
 Prezentaţi-vă în faţa Domnului, căci el a auzit cârtirea voastră”.  
10 În timp ce Aron vorbea întregii comunităţi a fiilor lui Israel,  
 aceştia şi-au îndreptat privirea spre pustiu  
 şi iată gloria Domnului le-a apărut într-un nor.  
11 Domnul i-a spus atunci lui Moise:  
12 „Am auzit cârtirea fiilor lui Israel;  
 spune-le: «După asfinţitul soarelui veţi avea carne din belşug  
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 şi dimineaţa veţi mânca pâine pe săturate.  
 Veţi recunoaşte atunci că eu, Domnul, sunt Dumnezeul vostru»”.  
13 În aceeaşi seară a venit un stol de prepeliţe care a acoperit câmpia,  
 iar a doua zi dimineaţa era un strat de rouă în jurul taberei.  
14 Când stratul de rouă s-a ridicat,  
 a rămas pe suprafaţa pustiului o crustă fină,  
 ceva mărunt ca boabele de chiciură pe pământ.  
15 Când au văzut aceasta, fiii lui Israel şi-au zis unul către altul: 
 „Manhu?”, ceea ce înseamnă: „Ce-i aceasta?”, căci nu ştiau ce era. 
 Moise le-a zis:  
 „Aceasta este pâinea pe care Domnul v-o dă să o mâncaţi!”. 
  

Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 77,18-19.23-24.25-26.27-28 (R.: 24b) 
  
  R.:  Tu ne dai, Doamne,  
    pâine din ceruri. 
  
18 Fiii lui Israel l-au ispitit pe Dumnezeu în inima lor, 
 cerându-i mâncare după foamea lor. 
19 Au vorbit împotriva lui Dumnezeu şi au zis: 
 „Oare va putea Dumnezeu să ne aşeze masă în pustiu?”. R. 
  
23 El a poruncit norilor de sus 
 şi a deschis porţile cerului: 
24 pentru a-i hrăni, a plouat peste ei mană, 
 le-a dat pâine din ceruri. R. 
  
25 Au mâncat cu toţii pâinea celor tari; 
 Domnul le-a trimis hrană din belşug. 
26 A stârnit în văzduh vântul de la răsărit 
 şi, cu puterea lui, a dezlănţuit vântul de la miazăzi. R. 
  
27 A plouat peste ei nori de păsări, 
 atâta carne cât nisip pe malul mării: 
28 le-a făcut să cadă în mijlocul taberei lor, 
 de jur împrejurul corturilor lor. R. 
  
 



Miercuri 
ANUL AL II-LEA 

  
 LECTURA I   Vreau să fac din tine un profet pentru popoare.  
  
 Începutul Cărţii profetului Ieremia 1,1.4-10 
 
 
1  Cuvintele lui Ieremia, fiul lui Hilchia,  
  care era unul dintre preoţii din Anatot, din ţinutul lui  
 Beniamin. 
4 Domnul mi s-a adresat, zicându-mi:  
5 „Mai înainte de a te forma în sânul mamei tale, eu te-am cunoscut;  
 mai înainte de a te naşte, eu te-am consacrat;  
 vreau să fac din tine un profet pentru popoare”.  
6 Iar eu am răspuns:  
 „Ah, Doamne Dumnezeule, eu nu ştiu să vorbesc,  
 pentru că nu sunt decât un copil”. 
7 Însă Domnul mi-a spus:  
 „Să nu zici: «Sunt un copil», căci vei merge la toţi la care te voi  
 trimite 
 şi le vei spune tot ce îţi voi porunci eu.  
8 Să nu te temi de dânşii,  
 căci eu sunt cu tine, ca să te ocrotesc” – spune Domnul.  
9 Apoi Domnul şi-a întins mâna, mi-a atins buzele şi mi-a zis:  
 „Iată, pun cuvintele mele pe buzele tale.  
10 Să ştii că îţi dau astăzi putere asupra popoarelor şi împărăţiilor,  
 ca să smulgi şi să dobori, ca să dărâmi şi să distrugi,  
 ca să construieşti şi să plantezi”. 
  

Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 70,1-2.3-4a.5-6ab.15 şi 17 
  
  R.:  În tine mă încred, Doamne,  
    tu eşti ocrotitorul meu. 
  
1 La tine, Doamne, îmi aflu adăpostul, 
 nicicând nu voi fi dat de ruşine. 
2 Eliberează-mă şi apără-mă în dreptatea ta, 
 pleacă-ţi urechea spre mine şi salvează-mă. R. 
  
3 Fii pentru mine stâncă şi cetate de refugiu, 
 pentru că numai tu eşti stânca 
 şi cetatea mea de apărare. 
4a Scoate-mă, Dumnezeule, din mâna celui fărădelege. R. 
  
5 Pentru că tu, Doamne, eşti speranţa mea, 
 în tine mi-am pus încrederea din copilărie. 
6ab În tine mi-am găsit sprijin din sânul mamei mele, 
 de atunci tu ai fost ocrotitorul meu. R. 
  
15 Gura mea va vesti în toate zilele dreptatea şi îndurarea ta 
 a căror măsură nu o pot cunoaşte. 
17 Dumnezeule, m-ai învăţat din copilărie, 
 iar eu povestesc şi astăzi minunile tale. R. 
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 ALELUIA cf. Lc 8,11 
  (Aleluia) Sămânţa este cuvântul lui Dumnezeu, semănătorul este 

Cristos; 
     cine l-a aflat pe Cristos va trăi în veci. (Aleluia) 
  
 EVANGHELIA  Sămânţa a adus rod însutit. 
  
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos  
 după sfântul Matei 13,1-9 
 
 
 
1  În ziua aceea  
  Isus a ieşit din casă şi s-a aşezat pe malul lacului.  
2 În jurul lui s-a adunat o mulţime aşa de mare de oameni,  
 încât el s-a urcat şi s-a aşezat în barcă iar mulţimea stătea pe mal.  
3 El le-a spus multe lucruri în parabole:  
 „Iată, semănătorul a ieşit să semene.  
4 În timp ce semăna, o parte din seminţe au căzut lângă drum,  
 unde au venit păsările cerului şi le-au mâncat.  
5 Altele au căzut pe pământ pietros, unde era numai puţin pământ;  
 ele au încolţit îndată pentru că pământul nu era destul de adânc,  
6 dar când s-a ridicat soarele  
 le-a dogorât şi, pentru că nu aveau rădăcină, s-au uscat.  
7 Altele au căzut între spini iar spinii au crescut şi le-au înăbuşit.  
8 În sfârşit, altele au căzut în pământ bun  
 şi au dat roade, care o sută, care şaizeci, care treizeci.  
9 Cine are urechi să audă!”.  
  

Cuvântul Domnului 
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JOI 
  

ANUL I 
  
 LECTURA I   Domnul se va coborî pe muntele Sinai  

 în prezenţa întregului popor.  
  
 Citire din Carte Exodului 19,1-2.9abc.10-11.16-20b 
 
 
1  La trei luni după ieşirea din Egipt,  
  fiii lui Israel au pătruns în pustiul Sinai.  
2 Plecând din Rafidim, ei au ajuns în acest pustiu  
 şi şi-au stabilit tabăra acolo, chiar în faţa muntelui.  
9abc Domnul i-a spus lui Moise:  
 „Iată, eu voi veni la tine într-un nor des,  
 pentru ca poporul care mă va auzi vorbind  
 să aibă încredere în tine pentru totdeauna”.  
10 Domnul i-a mai spus lui Moise:  
 „Du-te la poporul meu şi porunceşte-i  
 să îndeplinească ritualul curăţirii azi şi mâine, să spele hainele,  
11 ca să fie pregătiţi pentru a treia zi,  
 căci în a treia zi, în prezenţa întregului popor,  
 Domnul se va coborî pe muntele Sinai”.  
16 A treia zi, dimineaţa, a început să tune şi să fulgere;  
 un nor greu a coborât deasupra muntelui  
 şi s-a auzit un sunet puternic de trompetă.  
17 În tabără tot poporul tremura,  
 Moise a poruncit să iasă tot poporul în afara taberei,  
 în întâmpinarea lui Dumnezeu  
 şi au rămas toţi în picioare, la poalele muntelui.  
18 Tot muntele Sinai era învăluit de fum,  
 căci Domnul se coborâse în mijlocul focului.  
 Fumul se înălţa, ca fumul unui cuptor înalt  
 şi tot muntele se cutremura îngrozitor.  
19 Sunetul de trompetă era din ce în ce mai puternic;  
 Moise vorbea şi Dumnezeu îi răspundea în tunet.  
20b Domnul s-a coborât pe muntele Sinai,  



Joi 
 chiar pe vârful muntelui  
 şi l-a chemat pe Moise, iar Moise s-a suit la el. 
  

Cuvântul Domnului 



Joi 
 
 PSALMUL RESPONSORIAL Dan 3,52.53-54.55-56 
  
  R.:  Lăudat şi preaînălţat să fii, Doamne, 
    în vecii vecilor. 
  
52 Binecuvântat să fii, Doamne, Dumnezeul părinţilor noştri.  
 Binecuvântat să fie numele tău glorios şi sfânt. R. 
  
53 Binecuvântat să fii în templul sfânt al măririi tale.  
54 Binecuvântat să fii pe tronul împărăţiei tale. R. 
  
55 Binecuvântat să fii tu, care pătrunzi adâncurile şi şezi peste heruvimi.  
56 Binecuvântat să fii pe firmamentul cerului. R. 
  
 



Joi 
ANUL AL II-LEA 

  
 LECTURA I   M-au părăsit pe mine izvorul de apă vie  
       şi şi-au săpat rezervoare sparte. 
  
 Citire din cartea profetului Ieremia 2,1-3.7-8.12-13 
 
 
1 Domnul mi s-a adresat spunându-mi:  
  „Mergi şi strigă la urechile Ierusalimului!  
 Aşa vorbeşte Domnul:  
2 «Mi-am adus aminte de gingăşia din anii tinereţii tale,  
 de iubirea din vremea logodnei tale,  
 când m-ai urmat în pustiu, într-un pământ necultivat.  
3 Israel era o comoară sfântă pentru Domnul, pârga recoltei sale.  
 Cine îndrăznea să mănânce din ea  
 trebuia să ispăşească pentru aceasta;  
 nenorocirea venea asupra lui» – spune Domnul.  
7 Eu v-am dus într-o ţară ca o grădină,  
 ca să vă înfruptaţi din roadele şi bunătăţile ei,  
 dar numai cât aţi ajuns într-însa, voi aţi pângărit-o,  
 aţi făcut din ţara mea un loc de sacrilegii.  
8 Preoţii n-au întrebat: «Unde este Domnul?»  
 şi apărătorii Legii nu mă mai cunoşteau,  
 păstorii poporului s-au răsculat împotriva mea,  
 profeţii au profeţit în numele zeului Baal  
 şi au urmat zeii, care nu au nici o putere.  
12 Voi cerurilor, îngroziţi-vă şi să se cutremure porţile voastre, spune  
 Domnul.  
13 Poporul meu a săvârşit o dublă nelegiuire:  
 M-au părăsit pe mine, izvorul de apă vie  
 şi şi-au săpat rezervoare, rezervoare sparte, care nu pot ţine apa!”. 
  

Cuvântul Domnului 



Joi 
 
 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 35,6-7ab.8-9.10-11 (R.: 10a) 
  
  R.:  Tu, Doamne,  
    eşti izvorul vieţii! 
  
6 Bunătatea ta, Doamne, ajunge până la ceruri 
 şi fidelitatea ta depăşeşte norii. 
7ab Dreptatea ta este ca munţii cei înalţi 
 şi judecăţile tale sunt ca adâncul mărilor. R. 
  
8 Cât de minunată este bunătatea ta, Dumnezeule, 
 oamenii îşi găsesc adăpost la umbra aripilor tale. 
9 Se delectează la ospeţele bogate ale casei tale, 
 tu îi adăpi din şuvoaiele desfătărilor tale. R. 
  
10 Căci la tine este izvorul vieţii, 
 în lumina ta vom vedea lumina. 
11 Continuă să-ţi reverşi bunătatea peste cei care te cunosc 
 şi dreptatea peste cei drepţi cu inima. R. 
  



Joi 
 
 ALELUIA cf. Mt 11,25 
  (Aleluia) Te preamăresc pe tine, Părinte,  
     stăpânul cerului şi al pământului,  
     pentru că ai descoperit celor mici misterele împărăţiei tale.
  (Aleluia) 
  
 EVANGHELIA  Vouă vi s-a dat să cunoaşteţi tainele împărăţiei 

cerului, 
       dar lor nu li s-a dat. 
  
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos  
 după sfântul Matei 13,10-17 
 
 
 
10  În timpul acela, 
  ucenicii s-au apropiat de Isus şi i-au spus:  
 „Pentru ce le vorbeşti în parabole?”.  
11 El le-a răspuns:  
 „Pentru că vouă vi s-a dat să cunoaşteţi tainele împărăţiei cerului,  
 dar lor nu li s-a dat.  
12 Celui care are i se va mai da şi-i va prisosi,  
 dar celui care nu are şi ceea ce are i se va lua.  
13 De aceea le vorbesc în parabole, pentru că, deşi văd, nu văd,  
 pentru că, deşi aud, nu aud şi nu înţeleg.  
14 Astfel se împlineşte în ei profeţia lui Isaia care zice:  
 «Cu urechile veţi auzi, dar nu veţi înţelege;  
 cu ochii veţi privi, dar nu veţi vedea.  
15 Acest popor şi-a împietrit inima, şi-a astupat urechile  
 şi şi-a acoperit ochii, pentru ca ochii lor să nu vadă,  
 urechile lor să nu audă şi inima lor să nu înţeleagă,  
 ca nu cumva să se convertească şi eu să-i vindec».  
  
16 Dar fericiţi sunteţi voi,  
 căci ochii voştri văd şi urechile voastre aud.  
17 Căci vă spun adevărul:  
 mulţi profeţi şi drepţi au dorit să vadă ceea ce vedeţi voi  
 şi n-au văzut, 



Joi 
 şi să audă ce auziţi voi şi n-au auzit.  
  

Cuvântul Domnului 
 



Vineri 

VINERI 
  

ANUL I 
  
 LECTURA I   Legea a fost dată prin Moise. 
  
 Citire din cartea Exodului  20,1-17 
 
 
 
1  În zilele acelea,  
  Dumnezeu s-a adresat lui Moise pe muntele Sinai  
 şi a rostit aceste cuvinte:  
2 „Eu sunt Domnul Dumnezeul tău,  
 care te-a scos din ţara Egiptului, din casa robiei.  
3 Să nu ai alţi dumnezei afară de mine.  
4 Să nu-ţi faci chip cioplit şi nimic ce să înfăţişeze  
 lucrurile care sunt sus în cer sau jos pe pământ,  
 sau în apele care sunt sub pământ.  
5 Să nu te închini înaintea lor şi să nu le slujeşti;  
 căci eu, Domnul Dumnezeul tău, sunt un Dumnezeu gelos,  
 care pedepsesc nelegiuirea părinţilor în copii  
 până la al treilea şi al patrulea neam al celor care mă urăsc,  
6 şi mă îndur până la al miilea neam  
 de cei care mă iubesc şi păzesc poruncile mele.  
7 Să nu spui numele Domnului Dumnezeului tău în zadar,  
 căci Domnul nu va lăsa nepedepsit  
 pe cel care va lua în zadar numele lui.  
8 Adu-ţi aminte de ziua de odihnă, ca să o sfinţeşti.  
9 Să lucrezi şase zile şi să-ţi faci toate muncile tale,  
10 dar ziua a şaptea este zi de odihnă,  
 închinată Domnului Dumnezeul tău;  
 să nu lucrezi în acea zi nimic,  
 nici tu, nici fiul tău, nici fiica ta, nici servitorul tău, nici servitoarea  
 ta,  
 nici vitele tale, nici străinul care este în casa ta.  
11 Căci în şase zile a făcut Dumnezeu cerurile,  
 pământul şi marea, şi tot ce este în ele,  



Vineri 
 iar în ziua a şaptea s-a odihnit.  
 De aceea a binecuvântat Domnul ziua de odihnă şi a sfinţit-o.  
12 Cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta,  
 ca să trăieşti mult în ţara pe care ţi-o dă Domnul Dumnezeul tău.  
13 Să nu ucizi.  
14 Să nu săvârşeşti adulter.  
15 Să nu furi.  
16 Să nu mărturiseşti fals împotriva aproapelui tău.  
17 Să nu pofteşti casa aproapelui tău;  
 să nu pofteşti femeia aproapelui tău, nici servitorul, nici servitoarea,  
 nici boul, nici măgarul şi nici un lucru ce este al lui”. 
  

Cuvântul Domnului 



Vineri 
 
 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 18,8.9.10.11 (R.: In 6,69) 
  
  R.:  Doamne, tu ai cuvintele  
    vieţii veşnice! 
  
8 Legea Domnului este desăvârşită, 
 înviorează sufletul; 
 mărturia Domnului este adevărată, 
 îl face înţelept pe cel neştiutor. R. 
  
9 Orânduirile Domnului sunt drepte, 
 înveselesc inima, 
 poruncile Domnului sunt strălucitoare,  
 luminează ochii. R. 
  
10 Frica de Domnul este curată; 
 rămâne în veacul veacului; 
 judecăţile Domnului sunt adevărate, 
 toate sunt drepte. R. 
  
11 Ele sunt mai preţioase decât aurul 
 şi decât toate pietrele scumpe, 
 mai dulci decât fagurele  
 şi decât mierea. R. 
  
 



Vineri 
ANUL AL II-LEA 

  
 LECTURA I   Vă voi da păstori după inima mea.  
       Toate popoarele se vor aduna în Ierusalim. 
  
 Citire din cartea profetului Ieremia 3,14-17 
 
 
14  Aşa vorbeşte Domnul:  
  „Întoarceţi-vă, fiii mei rătăciţi, căci eu sunt Stăpânul vostru;  
 eu voi lua câte unul din fiecare cetate  
 şi câte doi din fiecare trib  
 şi vă voi aduce în Sion.  
15 Vă voi da păstori după inima mea,  
 care vă vor conduce cu înţelepciune şi iscusinţă.  
16 După ce v-aţi înmulţit şi aţi ajuns la bunăstare în ţară,  
 nimeni nu mai striga în vremea aceea:  
 «Arca alianţei Domnului».  
 Nimeni nu se mai gândea la ea,  
 nimeni nu o mai amintea, nimeni nu se mai ocupa de ea;  
 toate acestea nu se mai făceau.  
17 Dar în viitor vor numi Ierusalimul «Tronul Domnului».  
 Toate popoarele se vor aduna pentru a invoca acolo numele  
 Domnului 
 şi nu vor mai urma pornirile rele ale inimii lor împietrite”. 
  

Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ier 31,10.11-12ab.13 (R.: 10d) 
  
  R.:  Domnul ne poartă de grijă,  
    căci el este păstorul nostru. 
  
10 Ascultaţi, popoarelor, cuvântul Domnului, 
 vestiţi-l în insulele îndepărtate şi spuneţi: 
 „Cel care l-a împrăştiat pe Israel, tot el îl va aduna 
 şi-l va păzi aşa cum păstorul îşi păzeşte turma. R. 
  
11 Căci Domnul l-a răscumpărat pe Iacob, 
 l-a eliberat din mâna celui mai tare. 
12ab Ei vor veni cu chiote de bucurie la Muntele Sionului, 
 vor curge spre bunătăţile Domnului. R. 
  
13 Fecioara se va prinde cu veselie în horă, 
 se vor bucura tinerii şi bătrânii laolaltă; 
 voi schimba jalea lor în bucurie, 
 îi voi mângâia şi-i voi înveseli după necazul lor”. R. 
  



Vineri 
 
 ALELUIA cf. Lc 8,15 
  (Aleluia) Fericiţi sunt cei care păstrează cuvântul lui Dumnezeu 
     într-o inimă curată şi generoasă,  
     şi aduc roade bogate prin răbdare. (Aleluia) 
  
 EVANGHELIA  Cine ascultă cuvântul şi-l înţelege aduce roade. 
  
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos  
 după sfântul Matei 13,18-23 
 
 
 
  În timpul acela, 
  Isus a spus ucenicilor săi: 
18 Ascultaţi ce vrea să spună parabola semănătorului.  
19 Când cineva aude cuvintele împărăţiei fără să le înţeleagă,  
 vine Cel Rău şi răpeşte cea ce s-a semănat în inima lui;  
 în cazul lui, sămânţa a căzut lângă drum.  
20 Sămânţa a căzut în pământ pietros  
 la acela care aude cuvânt şi-l primeşte îndată cu bucurie;  
21 dar în inima lui nu prinde rădăcini, căci el este nestatornic  
 şi – când este strâmtorat şi prigonit din cauza cuvântului –  
 îndată se poticneşte şi cade.  
22 Între spini  
 sămânţa a căzut la acela care – ce-i drept – aude cuvântul,  
 dar apoi grijile acestei lumi şi pofta de avere  
 înăbuşă cuvântul şi-l împiedică să aducă roade.  
23 În pământ bun  
 a căzut sămânţa la aceia care aud cuvântul şi-l înţeleg,  
 apoi aduc roade, care o sută, care şaizeci, care treizeci”. 
  

Cuvântul Domnului 
 



Sâmbătă 

SÂMBĂTĂ 
  

ANUL I 
  
 LECTURA I   Iată sângele legământului  
       pe care Domnul îl încheie cu voi. 
  
 Citire din cartea Exodului  24,3-8 
 
 
 
3  În zilele acelea, 
  Moise, coborând de pe muntele Sinai,  
 a transmis poporului toate cuvintele Domnului şi toate poruncile; 
 poporul a răspuns într-un singur glas:  
 „Toate cuvintele pe care le-a rostit Domnul le vom împlini!”.  
4 Moise a scris toate cuvintele Domnului.  
 A doua zi dimineaţă a construit un altar la poalele muntelui  
 şi a ridicat doisprezece stâlpi de piatră,  
 pentru cele douăsprezece triburi ale lui Israel.  
5 Apoi i-a pus pe câţiva tineri israeliţi să ofere arderi de tot  
 şi să sacrifice Domnului viţei ca jertfă de pace.  
6 Moise a luat jumătate din sânge şi l-a pus în vase,  
 iar cu cealaltă jumătate a stropit altarul.  
7 După aceea a luat Cartea Legământului şi a citit poporului din ea.  
 Iar ei au răspuns: „Toate câte le-a spus Domnul le vom face,  
 le vom aduce la îndeplinire!”.  
8 Moise a luat sângele, a stropit cu el poporul şi a zis:  
 „Iată sângele legământului,  
 pe care Domnul îl încheie cu voi pe temeiul tuturor acestor cuvinte!”. 
  

Cuvântul Domnului 



Sâmbătă 
 
 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 49,1-2.5-6.14-15 (R.: cf. 14a) 
  
  R.:  Primeşte, Doamne,  
    jertfa noastră de laudă! 
  
1 Dumnezeu, Domnul Dumnezeu vorbeşte, 
 el cheamă pământul de la răsăritul soarelui până la asfinţitul lui. 
2 Din Sion, coroana frumuseţii, 
 Domnul apare într-un nimb de strălucire. R. 
  
5 „Strângeţi în faţa mea pe credincioşii mei 
 care au pecetluit legământul cu mine printr-o jertfă! 
6 Cerurile vor vesti dreptatea lui; 
 însuşi Dumnezeu este judecătorul. R. 
  
14 Adu lui Dumnezeu jertfă de laudă 
 şi împlineşte făgăduinţele făcute Celui Preaînalt. 
15 Cheamă-mă în ziua necazului:  
 eu te voi salva, iar tu mă vei cinsti”. R. 
  
 



Sâmbătă 
ANUL AL II-LEA 

  
 LECTURA I   Această casă, care îmi poartă numele,  

 este oare în ochii voştri o peşteră de tâlhari? 
  
 Citire din cartea profetului Ieremia 7,1-11 
 
 
1  Iată cuvântul pe care Domnul i l-a adresat lui Ieremia:  
  „Mergi şi stai la intrarea în templu şi acolo strigă aceste cuvinte:  
2 Ascultaţi cuvântul Domnului, voi toţi oamenii din Iuda,  
 care intraţi prin aceste porţi, ca să vă închinaţi Domnului! 
3 Aşa vorbeşte Domnul oştirilor, Dumnezeul lui Israel:  
 Îndreptaţi purtarea şi faptele voastre  
 şi eu vă voi lăsa să locuiţi în acest loc.  
4 Nu vă încredeţi în cuvintele înşelătoare ale acelora care spun:  
 «Aici este templul Domnului!  
 Templul Domnului! Templul Domnului!» 
5 Dacă veţi îndrepta cu adevărat purtarea şi faptele voastre  
 şi veţi da sentinţe drepte la judecată,  
6 dacă nu-i veţi asupri pe cei străini stabiliţi între voi,  
 pe orfani şi pe văduve,  
 dacă în acest loc nu veţi condamna la moarte pe cel nevinovat,  
 dacă nu veţi alerga după dumnezei străini, spre pieirea voastră,  
7 atunci vă voi face să locuiţi în acest loc,  
 pe pământul pe care l-am dat părinţilor voştri cu mult timp în urmă 
 şi pentru totdeauna. 
8 Dar voi vă încredeţi în cuvinte înşelătoare care nu aduc nici un folos;  
9 voi puteţi să furaţi, să ucideţi, să săvârşiţi adulter,  
 să faceţi jurăminte false, să aduceţi jertfe lui Baal,  
 să vă închinaţi altor dumnezei pe care nu-i cunoaşteţi  
10 şi apoi să veniţi să vă prezentaţi în faţa mea în această casă,  
 care poartă numele meu, şi să spuneţi: «Suntem curaţi!»,  
 ca apoi să faceţi mai departe toate aceste nelegiuiri. 
11 Această casă, care îmi poartă numele,  
 este oare în ochii voştri o peşteră de tâlhari?  
 Eu, iată, eu am văzut!”, spune Domnul. 
  

Cuvântul Domnului 



Sâmbătă 
 
 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 83,3.4.5-6a şi 8a.11 (R.: 2) 
  
  R.:  Doamne, Dumnezeul nostru,  
    cât de plăcut este în casa ta! 
  
3 Sufletul meu suspină şi se topeşte de dorul casei Domnului, 
 inima mea şi trupul meu tresaltă de bucurie 
 când îmi aduc aminte de Dumnezeul cel viu. R. 
  
4 Până şi pasărea îşi găseşte un adăpost 
 şi rândunica un cuib pentru puii săi; 
 altarele tale, Stăpâne al universului, 
 Împăratul meu şi Dumnezeul meu! R. 
  
5 Fericiţi sunt cei care locuiesc în casa ta, 
 pentru că te pot lăuda mereu. 
6a Fericiţi sunt cei care îşi află tăria în tine. 
8a Pe măsură ce se apropie de casa ta, le creşte înflăcărarea. R. 
  
11 Căci pentru mine mai mult face o zi în lăcaşurile tale, 
 decât o mie de zile în altă parte; 
 prefer să stau în pragul casei Dumnezeului meu, 
 decât să locuiesc în casele păcătoşilor. R. 
  



Sâmbătă 
 
 ALELUIA Iac 1,21 
  (Aleluia) Primiţi cu umilinţă cuvântul semănat în voi,  
     căci el poate să vă mântuiască. (Aleluia) 
  
 EVANGHELIA  Lăsaţi neghina şi grâul să crească împreună  
       până la seceriş. 
  
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos  
 după sfântul Matei 13,24-30 
 
 
 
  În timpul acela, 
  Isus a spus mulţimii această parabolă:  
24 „Împărăţia cerurilor  
 este asemenea unui om care a semănat sămânţă bună în ogorul său.  
25 Dar în timp ce toţi dormeau, a venit duşmanul său  
 şi a semănat neghină printre grâu şi s-a dus.  
26 Când a crescut paiul şi a dat în spic, atunci s-a văzut şi neghina.  
27 Servitorii au mers la stăpân şi i-au spus:  
 «Stăpâne, n-ai semănat oare sămânţă bună în ogorul tău?  
 De unde are atunci neghină?»  
28 El le-a răspuns: «Un duşman a făcut aceasta!»  
 Servitorii i-au zis: «Vrei să mergem să o plivim?»  
29 Dar el a răspuns: «Nu, ca nu cumva plivind neghina  
 să smulgeţi o dată cu ea şi grâul.  
30 Lăsaţi-le să crească împreună până la seceriş.  
 În timpul seceratului voi spune secerătorilor:  
 Pliviţi întâi neghina, legaţi-o în snopi ca să o ardem,  
 iar grâul adunaţi-l în hambarul meu»”. 
  

Cuvântul Domnului 
 



Duminică - Anul A 

SĂPTĂMÂNA A XVII-A 
  

DUMINICĂ 
  

ANUL A 
  
 LECTURA I   Tu ai cerut înţelepciune. 
  
 Citire din cartea întâi a Regilor 3,5-12 
 
 
 
5  În timpul nopţii,  
  Domnul i-a apărut în vis lui Solomon şi i-a spus: 
 „Cere-mi ce vrei şi eu îţi voi da”.  
6 Solomon i-a răspuns:  
 „Tu ai arătat multă dragoste servitorului tău David, tatăl meu,  
 care a trăit în faţa ta, fiind fidel, drept şi cu inima sinceră faţă de tine. 
 Tu i-ai păstrat această mare dragoste  
 şi i-ai dat un fiu care şade acum pe tronul său.  
7 Aşadar, Doamne, Dumnezeul meu,  
 tu m-ai pus rege în locul lui David, tatăl meu.  
 Însă eu sunt foarte tânăr, nu ştiu să mă comport ca un rege.  
8 Şi iată-mă în fruntea poporului, pe care tu l-ai ales;  
 este un popor numeros,  
 atât de numeros, încât nu poate fi numărat şi nici apreciat.  
9 Dă-i slujitorului tău o inimă înţeleaptă,  
 ca să ştie să conducă poporul tău, să deosebească binele de rău.  
 Altfel, cum aş putea conduce poporul tău,  
 care este atât de puternic?”.  
  
10 Domnului i-a plăcut cererea lui Solomon  
11 şi i-a spus: „Deoarece tu ai dorit înţelepciune,  
 şi n-ai cerut nici viaţă lungă,  
 nici bogăţie, nici moartea duşmanilor tăi, 
 ci ai cerut pricepere, ca să dai hotărâri drepte,  
12 iată, eu voi face după cuvântul tău:  
 îţi dau inimă înţeleaptă şi pricepută; 
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Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 118,57 şi 72.76-77.127-128.129-130 (R.: cf.  
 97a) 
  
  R.:  Legea ta, Doamne,  
    este izvor de înţelepciune. 
  
57 Partea mea este Domnul: 
 eu am promis să păzesc cuvintele tale. 
72 Pentru mine mai mult preţuieşte Legea ta 
 decât mii de lucruri de aur şi de argint. R. 
  
76 Bunătatea ta să-mi fie mângâiere, 
 aşa cum ai promis slujitorului tău. 
77 Să se coboare asupra mea îndurarea ta, ca să am viaţă, 
 pentru că Legea ta este desfătarea mea. R. 
  
127 De aceea eu iubesc poruncile tale 
 mai mult decât aurul cel mai preţios. 
128 De aceea eu păzesc întocmai poruncile tale 
 şi urăsc orice cale a minciunii. R. 
  
129 Învăţăturile tale sunt minunate, 
 de aceea le păzesc cu fidelitate. 
130 Explicarea cuvintelor tale dă lumină, 
 dă pricepere celor neştiutori. R. 
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 LECTURA A II-A  A hotărât dinainte ca noi să purtăm chipul Fiului 

său. 
  
 Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Romani  8,28-30 
 
 
28  Fraţilor,  
  noi ştim că Dumnezeu  
 toate le îndreaptă spre binele celor care îl iubesc pe el,  
 adică al acelora care au fost chemaţi potrivit planului său.  
29 Într-adevăr, pe aceia pe care i-a ştiut mai dinainte  
 i-a şi predestinat să poarte chipul Fiului său,  
 ca Fiul să fie primul născut dintr-o mulţime de fraţi.  
30 Pe cei pe care i-a predestinat să aibă această asemănare  
 i-a şi chemat;  
 pe cei pe care i-a chemat i-a şi îndreptăţit;  
 pe cei pe care i-a îndreptăţit i-a şi condus la mărirea sa. 
  

Cuvântul Domnului 
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 ALELUIA cf. Mt 11,25 
  (Aleluia) Te preamăresc pe tine, Părinte,  
     stăpânul cerului şi al pământului,  
     pentru că ai descoperit celor mici misterele împărăţiei tale.
  (Aleluia) 
  
 EVANGHELIA  Vinde tot ce are şi cumpără ogorul acela. 
  
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos  
 după sfântul Matei 13,44-52 
 
 
 
  În timpul acela, 
  Isus a spus mulţimilor:  
44 „Împărăţia cerurilor  
 este asemenea cu o comoară ascunsă într-un ogor  
 pe care un om găsind-o,  
 o ascunde din nou  
 şi, cuprins de bucurie,  
 se duce şi vinde tot ce are şi cumpără ogorul acela.  
45 Împărăţia cerurilor  
 se mai aseamănă cu un negustor care caută mărgăritare frumoase.  
46 Când găseşte un mărgăritar de mare preţ,  
 se duce, vinde tot ce are şi-l cumpără.  
47 Împărăţia cerurilor  
 se mai poate asemăna cu un năvod aruncat în mare,  
 care strânge tot felul de peşti.  
48 Când s-a umplut, pescarii îl trag la ţărm,  
 se aşază şi aleg peştii buni în coşuri iar pe cei răi îi aruncă.  
  
49 Tot aşa va fi şi la sfârşitul lumii:  
 îngerii vor veni şi vor despărţi pe cei răi de cei drepţi,  
50 şi-i vor arunca în cuptorul cu foc.  
 Acolo vor plânge şi vor scrâşni din dinţi.  
51 Aţi înţeles toate acestea?”. 
 Ei au răspuns: „Da!”.  
52 Apoi le-a zis:  
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 „Orice cărturar care a devenit ucenic al împărăţiei cerurilor  
 este asemenea gospodarului care scoate din tezaurul său  
 lucruri noi şi vechi”. 
  

Cuvântul Domnului 
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sau forma scurtă: 
  
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos  
 după sfântul Matei 13,44-46 
 
 
 
  În timpul acela, 
  Isus a spus mulţimilor:  
44 „Împărăţia cerurilor  
 este asemenea cu o comoară ascunsă într-un ogor  
 pe care un om găsind-o,  
 o ascunde din nou  
 şi, cuprins de bucurie,  
 se duce şi vinde tot ce are şi cumpără ogorul acela.  
45 Împărăţia cerurilor  
 se mai aseamănă cu un negustor care caută mărgăritare frumoase.  
46 Când găseşte un mărgăritar de mare preţ,  
 se duce, vinde tot ce are şi-l cumpără”.  
  

Cuvântul Domnului 
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ANUL B 

  
 LECTURA I   Vor mânca şi va mai rămâne. 
  
 Citire din cartea a doua a Regilor 4,42-44 
 
 
 
42  În zilele acelea, 
  a venit un bărbat din Baal-Salisa la Elizeu, omul lui Dumnezeu,  
 şi i-a adus douăzeci de pâini de orz  
 şi grâu proaspăt, din noua recoltă, într-un sac.  
 Elizeu a poruncit servitorului său:  
 „Dă-le oamenilor să mănânce!”.  
43 Servitorul i-a răspuns:  
 „Cum o să ajungă acestea la o sută de oameni?”.  
 Elizeu a stăruit: „Dă-le să mănânce, căci aşa vorbeşte Domnul:  
 «Vor mânca şi va mai rămâne!»  
44 Le-a pus deci în faţa oamenilor iar ei au mâncat şi a mai rămas,  
 aşa cum spusese Domnul. 
  

Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 144,10-11.15-16.17-18 (R.: cf. 15) 
  
  R.:  Doamne, tu ne dai hrană  
    la vreme potrivită. 
  
10 Să te laude pe tine, Doamne, toată făptura 
 şi sfinţii tăi să te binecuvânteze; 
11 să proclame slava împărăţiei tale 
 şi să-ţi facă cunoscută puterea. R. 
  
15 Ochii tuturor se îndreaptă plini de speranţă spre tine, 
 tu le dai hrană la vreme potrivită; 
16 tu deschizi mâinile tale 
 şi saturi cu dărnicie orice vietate. R. 
  
17 Drept este Domnul pe toate căile sale, 
 milostiv în toate lucrările sale. 
18 Domnul este alături de cei care-l cheamă, 
 alături de cei care-l cheamă din toată inima. R. 
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 LECTURA A II-A  Este un singur trup, un singur Domn,  
        o singură credinţă, un singur botez. 
  
 Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Efeseni  4,1-6 
 
 
1  Fraţilor,  
  eu cel întemniţat pentru Domnul,  
 vă rog să urmaţi cum se cuvine  
 chemarea pe care aţi primit-o de la Dumnezeu;  
2 fiţi smeriţi, blânzi, răbdători, îngăduiţi-vă cu iubire unii pe alţii,  
3 străduiţi-vă, să păstraţi unitatea Duhului prin legătura păcii. 
4 Este un singur trup, un singur Duh,  
 după cum una este speranţa pe care aţi primit-o:  
 aceea a chemării voastre.  
5 Este un singur Domn, o singură credinţă, un singur botez,  
6 un singur Dumnezeu, Tată al tuturor,  
 care domneşte peste toate, lucrează prin toţi şi este prezent în noi toţi. 
  

Cuvântul Domnului 
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 ALELUIA Lc 7,14 
  (Aleluia) Un mare profet s-a ridicat printre noi  
     şi Domnul l-a vizitat pe poporul său. (Aleluia) 
  
 EVANGHELIA  Au împărţit celor care şedeau cât a voit fiecare. 
  
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Ioan 6,1-15 
 
 
 
1  În timpul acela, 
  Isus a trecut dincolo de Lacul Tiberiadei, numit şi Marea Galileii.  
2 O mare mulţime mergea după el,  
 pentru că văzuse minunile pe care le făcea cu cei bolnavi.  
3 Isus s-a suit pe munte şi acolo s-a aşezat împreună cu ucenicii săi.  
4 Paştele, marea sărbătoare a iudeilor, era aproape.  
5 Deci ridicându-şi Isus ochii şi văzând că vine către el mulţime mare,  
 a zis către Filip:  
 „De unde vom cumpăra pâine, ca să mănânce aceştia?”.  
6 El spunea aceasta numai ca să-l încerce căci el ştia ce avea să facă.  
7 Filip i-a răspuns: „Pâine de două sute de dinari n-ar ajunge  
 ca să ia fiecare câte puţin”.  
8 Andrei, fratele lui Simon Petru, unul dintre ucenici, i-a zis:  
9 „Este aici un băiat care are cinci pâini de orz şi doi peşti.  
 Dar ce sunt acestea la atâta lume?”.  
10 Isus a zis: „Spuneţi oamenilor să se aşeze.  
 Era iarbă multă în acel loc.  
 S-au aşezat deci un număr în care numai bărbaţii  
 erau cam la cinci mii.  
  
11 Atunci Isus a luat pâinile  
 şi, după ce a mulţumit, le-a împărţit celor ce şedeau jos;  
 de asemenea şi din peşti cât a voit fiecare.  
12 După ce s-au săturat, a zis ucenicilor săi:  
13 „Adunaţi firimiturile ce au rămas, ca nimic să nu se piardă”.  
 Au adunat şi au umplut douăsprezece coşuri  
 cu firimiturile rămase  
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 de la cei care au mâncat din cele cinci pâini de orz.  
14 Iar oamenii, văzând minunea pe care a făcut-o Isus, ziceau:  
 „Acesta este într-adevăr profetul care trebuie să vină în lume”.  
15 Cunoscând Isus că au de gând să vină  
 să-l ia cu sila şi să-l facă rege,  
 s-a retras din nou pe munte, el singur. 
  

Cuvântul Domnului 
 



Duminică - Anul C 
ANUL C 

  
 LECTURA I   Să nu se supere Domnul meu, dacă îndrăznesc să 

vorbesc. 
  
 Citire din cartea Genezei 18,20-32 
 
 
 
  În zilele acelea, 
  cei trei bărbaţi care îl vizitaseră pe Abraham  
 erau gata să plece spre Sodoma.  
20 Atunci Domnul i-a zis:  
 „Cât de mare este strigătul  
 care se ridică împotriva Sodomei şi Gomorei  
 şi cât de greu este păcatul lor!  
21 Mă voi coborî să văd dacă purtarea lor corespunde întocmai  
 cu strigătul ajuns până la mine, iar de nu, voi vedea!”. 
22 De acolo, bărbaţii s-au îndreptat spre Sodoma,  
 iar Abraham a mai rămas înaintea Domnului.  
23 El s-a apropiat şi i-a zis:  
 „Oare îl vei nimici pe cel drept împreună cu cel păcătos?  
24 Poate că se află cincizeci de drepţi în cetate;  
 vrei tu cu adevărat să-i nimiceşti şi pe ei?  
 Oare nu vei cruţa cetatea pentru cei cincizeci de drepţi care sunt în  
 ea?  
25 Departe de tine să faci un lucru ca acesta:  
 să-l faci pe cel drept să moară împreună cu cel păcătos,  
 să-l tratezi pe cel drept în acelaşi fel ca pe cel păcătos!  
 Departe de tine aşa ceva!  
 Oare judecătorul întregului pământ va da o sentinţă nedreaptă?”. 
26 Domnul i-a răspuns:  
 „Dacă voi găsi cincizeci de drepţi în Sodoma,  
 pentru ei voi cruţa toată cetatea!”. 
27 Abraham a reluat:  
 „Voi îndrăzni să vorbesc cu Domnul,  
 eu care nu sunt decât praf şi cenuşă!  
28 Poate că din cincizeci de drepţi vor lipsi cinci.  
 Pentru aceştia cinci care lipsesc vei nimici toată cetatea?”.  
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 Domnul i-a răspuns:  
 „N-o voi distruge, dacă voi găsi patruzeci şi cinci”. 
29 Abraham a insistat:  
 „Poate că se vor găsi numai patruzeci”. 
 Domnul i-a răspuns:  
 „Pentru cei patruzeci, n-o voi distruge!”. 
30 Abraham i-a zis:  
 „Să nu se supere Domnul meu, dacă îndrăznesc să mai vorbesc.  
 Poate că vor fi numai treizeci!”. 
 Domnul i-a răspuns:  
 „Dacă voi găsi treizeci de drepţi, n-o voi distruge!”. 
31 Abraham i-a zis atunci:  
 „Voi îndrăzni să mai vorbesc încă o dată Domnului meu.  
 Poate se vor găsi numai douăzeci!”. 
 Domnul i-a răspuns:  
 „Pentru cei douăzeci, n-o voi distruge!”. 
32 Atunci i-a mai zis Abraham:  
 „Să nu se supere Domnul meu, nu voi mai vorbi decât o singură dată. 
 Poate se vor găsi numai zece!”. 
 Domnul i-a răspuns:  
 „Pentru cei zece, nu voi distruge cetatea Sodoma!”. 
  

Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 137,1-2a.2bc-3.6-7ab.7c-8 (R.: cf. 3a) 
  
  R.:  Ascultă-mă, Doamne,  
    când strig către tine! 
  
1 Te laud, Doamne, din toată inima, 
 pentru că ai ascultat cuvintele mele. 
2a Îţi cânt înaintea îngerilor, 
 mă prostern spre templul tău cel sfânt. R. 
  
2bc Laud numele tău pentru bunătatea şi fidelitatea ta, 
 căci ţi s-a mărit faima prin împlinirea făgăduinţelor tale. 
3 În ziua în care te-am chemat m-ai ascultat, 
 m-ai îmbărbătat şi mi-ai întărit sufletul. R. 
  
6 Oricât de sus ar fi Domnul, el îi vede pe cei smeriţi 
 şi îi recunoaşte din depărtare pe cei îngâmfaţi. 
7ab Chiar dacă trebuie să trec printr-o mare strâmtorare, 
 tu îmi ocroteşti viaţa. R. 
  
7c Dreapta ta mă mântuieşte. 
8 Domnul va duce la bun sfârşit ceea ce a început în mine. 
 Doamne, bunătatea ta este veşnică. 
 Nu părăsi, Doamne, lucrarea mâinilor tale. R. 
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 LECTURA A II-A  Dumnezeu v-a dat viaţa împreună cu Cristos, 
        iertându-vă păcatele. 
  
 Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Coloseni 2,12-14 
 
 
12  Fraţilor,  
  prin Botez voi aţi fost înmormântaţi cu Cristos;  
 împreună cu el voi aţi şi înviat,  
 pentru că aţi crezut în puterea lui Dumnezeu,  
 care l-a înviat pe el din morţi.  
13 Voi eraţi morţi din cauza păcatelor voastre  
 şi pentru că trupul vostru nu primise tăierea împrejur.  
 Însă Dumnezeu v-a dat viaţă împreună cu Cristos;  
14 el ne-a iertat toate păcatele,  
 el a distrus dovada scrisă a datoriei care ne copleşea,  
 împreună cu condiţiile ei apăsătoare:  
 a anulat-o, pironind-o pe crucea lui Cristos. 
  

Cuvântul Domnului 
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 ALELUIA cf. Rom 8,15 
  (Aleluia) L-am primit pe Duhul Sfânt, prin care am devenit copii 

adoptivi  
     şi prin care îl numim pe Dumnezeu „Tatăl nostru”.  
  (Aleluia) 
  
 EVANGHELIA   Cereţi şi vi se va da! 
  
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos  
 după sfântul Luca 11,1-13 
 
 
 
1  Într-o zi, Isus se afla în rugăciune.  
  Când a terminat, unul dintre ucenicii săi l-a rugat:  
 „Doamne, învaţă-ne să ne rugăm,  
 aşa cum şi Ioan Botezătorul i-a învăţat pe ucenicii săi”.  
2 El le-a răspuns: Când vă rugaţi spuneţi:  
 „Tată, sfinţească-se numele tău,  
 vie împărăţia ta.  
3 Dă-ne zilnic pâinea de care avem nevoie.  
4 Iartă-ne păcatele, căci şi noi iertăm oricui ne-a greşit,  
 şi nu ne duce pe noi în ispită”.  
5 Isus le-a mai spus:  
 „Dacă unul dintre voi are vreun prieten  
 şi merge la el în miez de noapte ca să-i spună:  
 «Prietene, împrumută-mi trei pâini,  
6 căci unul dintre prietenii mei, aflat în călătorie,  
 a venit la mine şi n-am nimic să-i pun înainte»,  
7 şi dacă dinăuntru, celălalt îi răspunde:  
 «Lasă-mă în pace, uşa e deja încuiată,  
 copiii mei şi cu mine ne-am culcat.  
 Nu pot să mă scol şi să-ţi dau ce-mi ceri»,  
8 vă spun:  
 Chiar dacă nu s-ar scula ca să-i dea, pentru că-i este prieten,  
 se va scula totuşi din cauza insistenţei lui şi-i va dat tot ce-i trebuie.  
9 De aceea vă spun:  
 Cereţi şi vi se va da,  
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 căutaţi şi veţi găsi,  
 bateţi şi vi se va deschide.  
10 Căci cel care cere primeşte,  
 cel care caută găseşte  
 şi celui care bate i se va deschide.  
11 Sau este printre voi vreun tată care i-ar da un şarpe fiului său,  
 când îi cere un peşte,  
12 sau un scorpion, când îi cere un ou?  
13 Deci dacă voi, care sunteţi răi, ştiţi să daţi lucruri bune copiilor  
 voştri, 
 cu cât mai mult nu-l va da Tatăl ceresc pe Duhul Sfânt,  
 acelora care i-l cer”. 
  

Cuvântul Domnului 
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LUNI 
  

ANUL I 
  
 LECTURA I   Acest popor a săvârşit un mare păcat:  
       şi-a făcut un dumnezeu de aur. 
  
 Citire din cartea Exodului  32,15-24.30-35 
 
 
 
15  În zilele acelea, 
  Moise s-a coborât de pe munte,  
 având în mână cele două table ale legii;  
 aceste table erau scrise pe ambele feţe;  
16 ele erau lucrarea lui Dumnezeu,  
 de asemenea şi scrisul, care era gravat pe ele, era al lui Dumnezeu.  
17 Iosue, auzind aclamaţiile poporului, i-a zis lui Moise:  
 „În tabără sunt strigăte de bătălie”. 
18 Moise a răspuns:  
 „Nu sunt strigăte de victorie, nici strigăte de înfrângere,  
 ceea ce aud sunt glasurile a două coruri care cântă”.  
19 Când s-a apropiat de tabără, a văzut un viţel de aur  
 şi oameni care dansau.  
 El s-a aprins de mânie,  
 a aruncat cele două table ale Legii şi le-a sfărâmat la poalele  
 muntelui.  
20 Apoi a apucat viţelul pe care îl făcuseră,  
 l-a ars în foc, l-a prefăcut în cenuşă,  
 iar cenuşa a pus-o în apa pe care a dat-o fiilor lui Israel s-o bea.  
21 Şi i-a zis fratelui său Aron:  
 „Ce ţi-a făcut acest popor că l-ai târât într-un păcat aşa de mare?”.  
  
22 Aron i-a răspuns:  
 „Să nu se supere domnul meu!  
 Tu ştii bine că poporul acesta este înclinat spre rău!  
23 Ei mi-au zis:  
 «Fă-ne un dumnezeu, care să meargă în fruntea noastră.  
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 Căci lui Moise, bărbatul care ne-a scos din Egipt,  
 nu ştim ce i s-a întâmplat».  
24 Eu le-am spus:  
 «Acela dintre voi care are aur să-l dea».  
 Ei mi l-au dat, eu l-am topit în foc şi a ieşit acest viţel”.  
30 A doua zi Moise a spus poporului:  
 „Aţi săvârşit un mare păcat. Acum mă voi urca la Domnul;  
 poate voi obţine iertarea păcatului vostru”.  
31 Moise s-a întors la Domnul şi i-a zis:  
 „Acest popor a săvârşit un mare păcat;  
 şi-a făcut un dumnezeu de aur.  
32 Dar acum, dacă ai vrea, să ierţi păcatul lor...  
 Dacă nu, şterge-mă din cartea ta!”.  
33 Domnul i-a răspuns lui Moise:  
 „Pe acela îl voi şterge din cartea mea care a păcătuit împotriva mea.  
34 Acum du-te şi condu poporul către locul pe care ţi l-am arătat  
 şi îngerul meu va merge înaintea ta;  
 dar în ziua în care îi voi trage la răspundere,  
 îi voi pedepsi pentru păcatul lor. 
  

Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 105,19-20.21-22.23 (R.: 1a) 
  
  R.:  Iartă, Doamne,  
    păcatele săvârşite de poporul tău. 
   sau 
    Aleluia. 
  
19 Părinţii noştri au făcut un viţel în Horeb, 
 s-au închinat înaintea unui chip turnat, 
20 şi au schimbat slava lor adevărată 
 cu chipul unui bou care mănâncă iarbă. R. 
  
21 Au uitat de Dumnezeu, mântuitorul lor, 
 care a făcut lucruri mari în Egipt, 
22 minuni în ţara lui Ham, 
 semne minunate la Marea Roşie. R. 
  
23 El a hotărât să-i nimicească, dar Moise, alesul său, 
 a intervenit înaintea lui, 
 potolindu-i mânia, ca să nu-i distrugă. R. 
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ANUL AL II-LEA 

  
 LECTURA I   Poporul meu va fi ca acel brâu putred,  
       care nu mai este bun de nimic. 
  
 Citire din cartea profetului Ieremia 13,1-11 
 
 
1  Domnul mi-a vorbit astfel:  
  „Du-te şi-ţi cumpără un brâu de in şi încinge-ţi mijlocul,  
 fără să-l pui în apă”.  
2 Eu am cumpărat brâul, aşa cum mi-a poruncit Domnul,  
 şi mi-am încins mijlocul.  
3 Apoi cuvântul Domnului mi-a fost adresat din nou:  
4 „Cu brâul pe care l-ai cumpărat şi cu care eşti încins,  
 ridică-te şi du-te la Eufrat şi ascunde-l acolo în crăpătura unei  
 stânci”.  
5 Am plecat deci să-l ascund lângă Eufrat,  
 aşa cum mi-a poruncit Domnul.  
6 După mai multă vreme, Domnul mi-a spus:  
 „Du-te la Eufrat şi adu înapoi  
 brâul pe care l-ai ascuns acolo din porunca mea”.  
7 Atunci m-am dus la Eufrat,  
 am căutat brâul  
 şi l-am luat din locul în care îl ascunsesem.  
 Dar brâul putrezise şi nu mai era bun de nimic.  
8 Atunci mi-a fost adresat cuvântul Domnului:  
9 „Aşa spune Domnul:  
 Iată, aşa voi face să putrezească  
 mândria lui Iuda şi a Ierusalimului, 
 oricât de mare ar fi ea.  
  
10 Acest popor rău, care nu vrea să asculte cuvintele mele,  
 care rămâne cu inima împietrită  
 şi care merge după zei străini ca să le slujească şi să li se închine,  
 va ajunge ca acest brâu care nu mai este bun de nimic.  
11 Căci aşa cum îşi alipeşte omul brâul de coapsele sale,  
 aşa mi-am alipit eu toată casa lui Israel şi toată casa lui Iuda,  
 ca să fie poporul meu, faima mea, lauda mea şi podoaba mea,  



Luni 
 dar ei nu au voit să mă asculte”. 
  

Cuvântul Domnului 



Luni 
 
 PSALMUL RESPONSORIAL Dt 32,18-19.20.21 (R.: 18a) 
  
  R.:  L-ai uitat pe Domnul,  
    l-ai părăsit pe creatorul tău! 
  
18 Ai dat uitării stânca, pe Dumnezeu, care te-a adus pe lume, 
 l-ai uitat pe Dumnezeul care te-a creat. 
19 Văzând aceasta, Domnul s-a aprins de mânie 
 împotriva fiilor şi a fiicelor sale. R. 
  
20 El a zis: „Îmi voi întoarce faţa de la ei 
 şi apoi voi vedea ce li se va întâmpla în viitor; 
 căci ei sunt un neam înrăit, 
 sunt fii lipsiţi de credinţă. R. 
  
21 Mi-au trezit gelozia, cinstind un dumnezeu care nu există, 
 mi-au aprins mânia cu idolii lor care nu sunt nimic; 
 le voi trezi gelozia printr-un popor de nimic 
 le voi aprinde mânia prin oameni fără minte”. R. 
  



Luni 
 
 ALELUIA Iac 1,18 
  (Aleluia) Tatăl ne-a dat viaţă prin cuvântul adevărului,  
     ca să facă din noi, cei dintâi chemaţi dintre toate făpturile  
     sale. 
  (Aleluia) 
  
 EVANGHELIA  Grăuntele de muştar se face un pom,  
       încât păsările cerului îşi fac cuib în ramurile lui. 
  
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos  
 după sfântul Matei 13,31-35 
 
 
 
31  În timpul acela, 
  Isus a spus mulţimii această parabolă:  
 „Împărăţia cerului este asemenea unui grăunte de muştar  
 pe care un om l-a semănat în ogorul său.  
32 Acesta este cel mai mic dintre toate seminţele, dar după ce a crescut 
 este mai mare decât celelalte plante şi se face un pom,  
 încât păsările cerului îşi fac cuiburile în ramurile lui”.  
33 Le-a mai spus şi o altă parabolă:  
 „Împărăţia cerului este asemenea cu plămădeala  
 pe care o femeie o pune în trei măsuri mari de făină,  
 ca să dospească tot aluatul”.  
34 Toate acestea le-a spus mulţimii în parabole  
 şi nimic nu le spunea fără să se folosească de parabole,  
35 ca să se împlinească cele spuse de profetul care zice:  
 „Voi vorbi în parabole şi voi vesti cele ascunse de la începutul lumii”.  
  

Cuvântul Domnului 
 



Marţi 

MARŢI 
  

ANUL I 
  
 LECTURA I   Domnul vorbea cu Moise faţă în faţă. 
  
 Citire din cartea Exodului  33,7-11; 34,5b-9.28 
 
 
 
7  În zilele acelea, 
  Moise lua cortul  
 şi-l întindea la o oarecare depărtare în afara taberei.  
 I s-a dat numele de „cortul întâlnirii”  
 şi oricine voia să ceară sfat de la Domnul trebuia să iasă din tabără,  
 ca să ajungă la cortul întâlnirii.  
8 Când Moise ieşea, ca să meargă la cort,  
 toată lumea se ridica în picioare.  
 Fiecare rămânea astfel la intrarea cortului său  
 şi-l urmărea pe Moise cu privirea,  
 până când acesta intra în cort.  
9 După ce Moise intra, coloana de nor cobora,  
 se oprea la intrarea în cort şi Dumnezeu vorbea cu Moise.  
10 Tot poporul vedea coloana de nor, care rămânea la intrarea în cort;  
 toţi se ridicau şi se prosternau, fiecare în faţa cortului său.  
11 Domnul vorbea cu Moise faţă în faţă,  
 aşa cum vorbeşte omul cu vecinul său.  
 Apoi Moise se întorcea în tabără,  
 dar servitorul său, tânărul Iosue, fiul lui Nun, nu pleca din cort.  
34,5b Într-o zi Domnul s-a coborât din nor,  
 s-a oprit aproape de Moise şi a rostit el însuşi numele său;  
  
6 el a trecut prin faţa lui Moise, spunând:  
 „Iahve, Domnul Dumnezeu, este bun şi îndurător,  
 încet la mânie, fidel şi plin de dragoste.  
7 El îşi ţine cuvântul până la a mia generaţie;  
 suportă greşeala, nelegiuirea şi păcatul,  
 dar nu lasă să treacă nimic,  



Marţi 
 căci pedepseşte greşeala părinţilor în fii şi nepoţi  
 până la a treia şi a patra generaţie”.  
8 Moise s-a prosternat îndată la pământ  
9 şi a spus: „Dacă este adevărat, Doamne, că am aflat har înaintea ta,  
 atunci mergi împreună cu noi;  
 ce-i drept, suntem un popor îndărătnic,  
 dar tu iartă-ne vinovăţia şi păcatul  
 şi fă din noi un popor care să-ţi aparţină”.  
28 Moise a rămas pe Sinai împreună cu Domnul  
 patruzeci de zile şi patruzeci de nopţi;  
 n-a mâncat pâine şi nici nu a băut apă.  
 Pe tablele de piatră a scris cuvintele legământului:  
 cele zece porunci. 
  

Cuvântul Domnului 



Marţi 
 
 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 102,6-7.8-9.10-11.12-13 (R.: 8a) 
  
  R.:  Bun şi îndurător este Domnul! 
  
6 Domnul este drept în tot ce săvârşeşte 
 şi apără cauza celor asupriţi. 
7 El a făcut cunoscute lui Moise căile sale 
 şi faptele sale minunate fiilor lui Israel. R. 
  
8 Domnul este bun şi îndurător, 
 el este îndelung răbdător şi plin de dragoste. 
9 El nu dojeneşte la nesfârşit, 
 nici nu poartă pe veci mânie. R. 
  
10 El nu se poartă cu noi după greşelile noastre, 
 nu ne pedepseşte după fărădelegile noastre. 
11 Cât de mare este distanţa de la cer la pământ, 
 tot aşa de mare este mila sa 
 faţă de cei care se tem de dânsul. R. 
  
12 Cât este de departe răsăritul de apus, 
 atât de mult îndepărtează de la noi păcatele noastre. 
13 Aşa cum un tată îşi iubeşte copiii, 
 aşa îi iubeşte Domnul pe cei care se tem de el. R. 
  
 



Marţi 
ANUL AL II-LEA 

  
 LECTURA I   Aminteşte-ţi, Doamne,  
       de legământul tău cu noi şi nu-l desface. 
  
 Citire din cartea profetului Ieremia 14,17-22 
 
 
17  Domnul mi-a vorbit astfel:  
  „Spune poporului aceste cuvinte:  
 «Ochii mei varsă lacrimi zi şi noapte fără încetare,  
 căci o mare nenorocire s-a abătut asupra fecioarei,  
 asupra fiicei poporului meu; rana ei este fără leac.  
18 Dacă ies la câmp, iată văd oameni străpunşi de sabie;  
 dacă mă întorc în cetate, văd oameni chinuiţi de foame.  
 Chiar profetul şi preotul străbat o ţară pe care nu o cunosc»”.  
19 „Doamne, oare l-ai respins pe Iuda pentru totdeauna?  
 Ţi s-a făcut scârbă de Sion?  
 Pentru ce ne-ai lovit astfel, că nu mai există vindecare pentru noi? 
 Aşteptam pacea, dar nu vine nimic bun!  
 Aşteptam timpul vindecării dar iată numai spaimă!  
20 Noi recunoaştem, Doamne, nelegiuirea, vinovăţia părinţilor noştri;  
 am păcătuit împotriva ta!  
21 Pentru cinstea numelui tău, nu ne părăsi.  
 Nu profana tronul măririi tale.  
 Aminteşte-ţi de legământul tău cu noi şi nu-l desface!  
22 Este oare printre idolii păgânilor vreunul care să poată da ploaia? 
 Oare cerul dă ploaia de la sine sau tu, Doamne, Dumnezeul nostru? 
 Noi nădăjduim în tine, căci tu ai făcut toate lucrurile”. 
  

Cuvântul Domnului 



Marţi 
 
 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 78,8.9.11.13 (R.: 9bc) 
  
  R.:  Iartă-ne, Doamne,  
    pentru cinstea numelui tău preasfânt. 
  
8 Nu-ţi mai aminti de fărădelegile noastre de demult, 
 ci să ne întâmpine degrabă îndurarea ta, 
 căci suntem cu totul lipsiţi de putere. R. 
  
9 Ajută-ne, Dumnezeule, Mântuitorul nostru, 
 spre slava numelui tău, 
 eliberează-ne şi iartă-ne păcatele  
 pentru numele tău. R. 
  
11 Să ajungă până la tine gemetele celor prinşi în război, 
 scapă cu braţul tău puternic pe cei daţi la moarte. R. 
  
13 Iar noi, poporul tău şi turma pe care tu o păzeşti, 
 te vom lăuda în veci 
 şi vom vesti din neam în neam mărirea ta. R. 
  



Marţi 
 
 ALELUIA cf. Lc 8,11 
  (Aleluia) Sămânţa este cuvântul lui Dumnezeu, semănătorul este 

Cristos; 
     cine l-a aflat pe Cristos va trăi în veci. (Aleluia) 
  
 EVANGHELIA   Aşa cum se adună neghina şi se arde în foc,  
       aşa va fi la sfârşitul lumii. 
  
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos  
 după sfântul Matei 13,36-43 
 
 
 
36  În timpul acela, 
  părăsind mulţimea, Isus a venit acasă.  
 Ucenicii lui s-au apropiat de el şi i-au spus:  
 „Explică-ne parabola neghinei din ogor”.  
37 El le-a zis: „Cel care seamănă sămânţa bună este Fiul Omului.  
38 Ogorul este lumea;  
 sămânţa bună sunt fiii împărăţiei;  
 neghina sunt fiii Celui Rău.  
39 Duşmanul care a semănat-o este Diavolul;  
 secerişul este sfârşitul lumii, iar secerătorii sunt îngerii.  
40 Aşa cum se adună neghina şi se arde în foc, aşa va fi la sfârşitul lumii.  
41 Fiul Omului va trimite pe îngerii săi  
 şi vor culege pe toţi cei care au dus pe alţii la păcat  
 şi pe cei care săvârşesc răul  
42 şi îi vor arunca în cuptorul aprins.  
 Acolo va fi plâns şi scrâşnire din dinţi.  
43 Atunci cei drepţi vor străluci ca soarele în împărăţia Tatălui lor.  
 Cine are urechi să audă!”. 
  

Cuvântul Domnului 
 



Miercuri 

MIERCURI 
  

ANUL I 
  
 LECTURA I   Fiii lui Israel, văzând faţa strălucitoare a lui Moise,  
       nu îndrăzneau să se apropie de el. 
  
 Citire din cartea Exodului  34,29-35 
 
 
29  Când Moise a coborât de pe muntele Sinai,  
  având în mâini cele două table ale Legii,  
 el nu ştia că faţa lui strălucea de lumină, pentru că vorbise cu  
 Domnul.  
30 Aron şi toţi fiii lui Israel l-au văzut pe Moise  
 venind cu faţa strălucitoare.  
 Şi deoarece nu îndrăzneau să se apropie,  
31 Moise i-a chemat.  
 Aron şi toţi fruntaşii comunităţii au venit atunci la el  
 şi Moise le-a vorbit.  
32 Apoi toţi fiii lui Israel s-au apropiat şi le-a transmis toate poruncile  
 pe care Domnul i le dăduse pe muntele Sinai.  
33 Când a terminat de vorbit, şi-a acoperit faţa cu un văl.  
34 Şi ori de câte ori se prezenta în faţa Domnului, ca să vorbească cu el, 
 Moise îşi scotea vălul până când pleca.  
35 Atunci transmitea fiilor lui Israel hotărârile pe care le primise,  
 iar fiii lui Israel îi vedeau faţa strălucind.  
 Apoi îşi acoperea faţa din nou cu vălul,  
 până când mergea iarăşi să vorbească cu Domnul. 
  

Cuvântul Domnului 



Miercuri 
 
 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 98,5.6.7.9 (R.: cf. 9c) 
  
  R.:  Sfânt eşti, Doamne,  
    Dumnezeul nostru! 
  
5 Preamăriţi-l pe Domnul, Dumnezeul nostru, 
 aruncaţi-vă la picioarele tronului său, 
 căci el este sfânt! R. 
  
6 Moise, preotul Aron 
 şi Samuel care invocau numele Domnului, 
 îl chemau pe Domnul şi el îi asculta. R. 
  
7 El le-a vorbit din coloana de nor, 
 iar ei au păzit cuvintele lui 
 şi Legea primită de la el. R. 
  
9 Preamăriţi-l pe Domnul, Dumnezeul nostru, 
 şi închinaţi-vă spre muntele lui cel sfânt! 
 căci sfânt este Domnul Dumnezeul nostru! R. 
  
 



Miercuri 
ANUL AL II-LEA 

  
 LECTURA I   Pentru ce este suferinţa mea fără de sfârşit?  
       Dacă te vei întoarce la mine, vei fi din nou slujitorul  
       meu. 
  
 Citire din cartea profetului Ieremia 15,10.16-21 
 
 
10  Ieremia s-a plâns:  
  „Vai de mine, mamă!  
 Pentru ce m-ai născut pe mine,  
 care sunt motiv de neînţelegere şi de ceartă pentru toată ţara!  
 Nu-s dator nimănui şi nimeni nu mi-e dator, şi totuşi toţi mă  
 blestemă.  
16 Când întâlneam cuvintele tale, ele erau hrana mea;  
 cuvintele tale erau bucuria şi desfătarea inimii mele,  
 căci numele tău a fost invocat asupra mea, Doamne, Dumnezeul  
 oştirilor.  
17 Niciodată nu m-am aşezat în cercul batjocoritorilor ca să mă distrez; 
 apucat de mâna ta, şed singuratic, pentru că tu m-ai umplut de  
 indignare.  
18 Pentru ce este suferinţa mea fără sfârşit, rana mea aşa de rea,  
 încât nu vrea să se vindece?  
 Ai devenit pentru mine ca un pârâu care dispare, cu ape  
 nestatornice!  
19 La toate acestea Domnul mi-a răspuns: «Dacă te vei întoarce la mine,  
 te voi face să revii şi vei fi din nou slujitorul meu.  
 Dacă vei şti să deosebeşti ceea ce este de valoare  
 de ceea ce este vrednic de dispreţ, tu vei fi gura mea.  
 Ei se vor întoarce la tine şi nu tu te vei întoarce la ei.  
20 Eu te voi face ca un zid tare de bronz în faţa acestui popor;  
 ei vor lupta împotriva ta, dar nu te vor putea învinge,  
 căci eu sunt cu tine ca să te salvez şi să te eliberez.  
21 Te voi smulge din mâinile celor răi,  
 te voi elibera din mâinile celor nemiloşi»”. 
  

Cuvântul Domnului 



Miercuri 
 
 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 58,2-3.4-5a.10-11.17.18 (R.: 17d) 
  
  R.:  Tu, Doamne, eşti scăparea mea  
    când mă aflu în strâmtorare. 
  
2 Dumnezeule, scapă-mă de duşmanii mei, 
 apără-mă de cei care se ridică împotriva mea. 
3 Scapă-mă de răufăcători, 
 păzeşte-mă de oamenii însetaţi de sânge. R. 
  
4 Iată-i că stau la pândă să-mi ia viaţa; 
 cei puternici se ridică împotriva mea, 
 fără să fiu vinovat, fără să fi păcătuit, Doamne! 
5a Fără nici o pricină, ei aleargă, se pregătesc să mă atace. R. 
  
10 Mă îndrept spre tine, tăria mea, 
 numai tu, Dumnezeule, eşti scăparea mea. 
11 Îndurarea lui Dumnezeu îmi vine în ajutor, 
 Dumnezeu mă va face să-i privesc cu dispreţ pe duşmanii mei. R. 
  
17 Dar eu voi cânta puterea ta, 
 dis-de-dimineaţă voi lăuda bunătatea ta; 
 tu eşti un turn de scăpare pentru mine,  
 un loc de adăpost, în ziua necazului. R. 
  
18 Tăria mea, pe tine vreau să te laud! 
 Căci tu, Dumnezeule, eşti turnul meu de scăpare, 
 Dumnezeul meu, plin de îndurare! R. 
  



Miercuri 
 
 ALELUIA In 15,15b 
  (Aleluia) V-am numit prietenii mei, spune Domnul;  
     deoarece toate câte le-am auzit de la Tatăl meu  
     vi le-am făcut cunoscute vouă. (Aleluia) 
  
 EVANGHELIA  Vinde tot ce are şi cumpără ogorul acela. 
  
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos  
 după sfântul Matei 13,44-46 
 
 
 
  În timpul acela, 
  Isus a spus mulţimilor: 
44 „Împărăţia cerurilor  
 este asemenea cu o comoară ascunsă într-un ogor  
 pe care un om găsind-o,  
 o ascunde din nou  
 şi, cuprins de bucurie,  
 se duce şi vinde tot ce are şi cumpără ogorul acela.  
45 Împărăţia cerurilor  
 se mai aseamănă cu un negustor care caută mărgăritare frumoase.  
46 Când găseşte un mărgăritar de mare preţ,  
 se duce, vinde tot ce are şi-l cumpără”. 
  

Cuvântul Domnului 
 



Joi 

JOI 
  

ANUL I 
  
 LECTURA I   Norul a acoperit cortul întâlnirii  
       şi slava Domnului a umplut locuinţa. 
  
 Citire din cartea Exodului  40,16-21.34-38 
 
 
 
16  În zilele acelea, 
  Moise a făcut toate aşa cum îi poruncise Domnul.  
17 În anul al doilea după ieşirea din Egipt,  
 în prima zi a lunii întâi a fost ridicat cortul lui Dumnezeu.  
18 Moise a ridicat cortul astfel:  
 i-a pus tălpile, grinzile şi scândurile şi a înfipt stâlpii.  
19 Deasupra cortului a întins acoperişul aşa cum îi poruncise Domnul.  
20 A luat tablele legii şi le-a pus în arcă.  
 A aşezat pârghiile în verigile arcei şi i-a pus capacul deasupra.  
21 A dus arca în cort şi a întins perdeaua ca să acopere arca,  
 aşa cum îi prescrisese Domnul.  
34 Norul a acoperit cortul întâlnirii  şi slava Domnului a umplut cortul.  
35 Moise nu putea pătrunde în cortul întâlnirii   
 din cauza norului care stătea deasupra lui  
 şi a slavei Domnului care umplea cortul.  
36 După fiecare oprire, când norul se ridica şi se îndepărta de cort,  
 fiii lui Israel porneau la drum.  
37 Dacă norul nu se ridica, ei rămâneau pe loc,  
 până în ziua în care se ridica norul.  
38 În timpul zilei norul Domnului rămânea deasupra cortului,  
 iar noaptea era în nor un foc strălucitor, pe care îl putea vedea  
 întregul Israel.  
 Aşa a fost în tot timpul călătoriei lor. 
  

Cuvântul Domnului 



Joi 
 
 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 83,3.4.5-6a şi 8a.11 (R.: 2) 
  
  R.:  Doamne, Dumnezeul nostru,  
    cât de plăcut este în casa ta! 
  
3 Sufletul meu suspină şi se topeşte de dorul casei Domnului, 
 inima mea şi trupul meu tresaltă de bucurie 
 când îmi aduc aminte de Dumnezeul cel viu. R. 
  
4 Până şi pasărea îşi găseşte un adăpost 
 şi rândunica un cuib pentru puii săi; 
 altarele tale, Stăpâne al universului, 
 Împăratul meu şi Dumnezeul meu! R. 
  
5 Fericiţi sunt cei care locuiesc în casa ta, 
 pentru că te pot lăuda mereu. 
6a Fericiţi sunt cei care îşi află tăria în tine. 
8a Pe măsură ce se apropie de casa ta, le creşte înflăcărarea. R. 
  
11 Căci pentru mine mai mult face o zi în lăcaşurile tale, 
 decât o mie de zile în altă parte; 
 prefer să stau în pragul casei Dumnezeului meu, 
 decât să locuiesc în casele păcătoşilor. R. 
  
 



Joi 
ANUL AL II-LEA 

  
 LECTURA I   Cum este argila în mâinile olarului  
       aşa sunteţi voi în mâna mea. 
  
 Citire din cartea profetului Ieremia 18,1-6 
 
 
1  Cuvântul Domnului i-a fost adresat lui Ieremia:  
2  „Du-te şi coboară în casa olarului,  
 acolo vei auzi cuvintele mele”.  
3 Am coborât deci în casa olarului şi iată,  
 el lucra la roata sa.  
4 Vasul pe care îl modela din argilă cu mâna sa s-a stricat;  
 atunci el a luat-o de la capăt şi a făcut altul cum i s-a părut mai bine.  
5 Atunci mi-a fost adresat acest cuvânt al Domnului:  
6 „Casa lui Israel, oare eu nu v-aş putea trata pe voi ca acest olar?  
 spune Domnul.  
 Iată, cum este argila în mâinile olarului,  
 aşa sunteţi voi în mâna mea, casa lui Israel”. 
  

Cuvântul Domnului 



Joi 
 
 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 145,2.3-4.5-6ab (R.: 5a) 
  
  R.:  Fericit este omul  
    care se încrede în Domnul. 
   sau 
    Aleluia. 
  
2 Laudă, suflete al meu, pe Domnul! 
 Voi lăuda pe Domnul în toată viaţa mea, 
 voi cânta Dumnezeului meu cât voi trăi. R. 
  
3 Nu vă puneţi încrederea în cei puternici, 
 în oameni, căci ei nu vă pot salva. 
4 Suflarea lor trece, iar ei se întorc în ţărână 
 şi în aceeaşi zi se destramă planurile lor. R. 
  
5 Fericit este acela care are ca sprijin pe Dumnezeul lui Iacob, 
 fericit este acela care îşi pune încrederea în Domnul Dumnezeul său. 
6ab Domnul a făcut cerul şi pământul,  
 marea şi toate câte se află în ele. R. 
  



Joi 
 
 ALELUIA cf. Fap 16,14b 
  (Aleluia) Deschide, Doamne, inimile noastre,  
     ca să pătrundă în ele cuvântul Fiului tău. (Aleluia) 
  
 EVANGHELIA  Pescarii aleg peştii buni în coşuri  
       iar pe cei răi îi aruncă. 
  
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos  
 după sfântul Matei 13,47-53 
 
 
 
  În timpul acela, 
  Isus a spus mulţimii:  
47 „Împărăţia cerurilor  
 se mai poate asemăna cu un năvod aruncat în mare,  
 care strânge tot felul de peşti.  
48 Când s-a umplut, pescarii îl trag la ţărm,  
 se aşază şi aleg peştii buni în coşuri iar pe cei răi îi aruncă.  
49 Tot aşa va fi şi la sfârşitul lumii:  
 îngerii vor veni şi vor despărţi pe cei răi de cei drepţi,  
50 şi-i vor arunca în cuptorul cu foc.  
 Acolo vor plânge şi vor scrâşni din dinţi.  
51 Aţi înţeles toate acestea?”.  
 Ei au răspuns: „Da!”.  
52 Apoi le-a zis:  
 „Orice cărturar care a devenit ucenic al împărăţiei cerurilor  
 este asemenea gospodarului care scoate din tezaurul său  
 lucruri noi şi vechi”.  
53 Când a terminat de spus aceste parabole Isus a plecat mai departe. 
  

Cuvântul Domnului 
 



Vineri 

VINERI 
  

ANUL I 
  
 LECTURA I   Acestea sunt sărbătorile Domnului  
       în care să ţineţi adunările sfinte,  
       să aduceţi jertfă şi să nu lucraţi. 
  
 Citire din cartea Leviticului 23,1-2.5-11.15-16.27.34b-37 
 
 
1  Domnul i-a vorbit astfel lui Moise:  
2  „Spune fiilor lui Israel:  
 Acestea sunt sărbătorile Domnului, zilele adunării sfinte,  
 la care să-i chemaţi pe fiii lui Israel la datele hotărâte.  
5 În ziua a paisprezecea a lunii întâi, la asfinţitul soarelui,  
 este Paştele în cinstea Domnului.  
6 Ziua a cincisprezecea a aceleeaşi luni  
 este sărbătoarea Azimelor în cinstea Domnului;  
 timp de şapte zile să mâncaţi pâine nedospită.  
7 În ziua întâi să ţineţi o adunare sfântă  
 şi să nu faceţi nici o muncă servilă.  
8 Timp de şapte zile să aduceţi Domnului ca jertfă  
 mâncăruri pregătite la foc.  
 În ziua a şaptea să convocaţi o adunare sfântă  
 şi să nu faceţi nici o muncă servilă”.  
9 Domnul i-a spus lui Moise:  
10 „Spune fiilor lui Israel:  
 După ce veţi fi intrat în ţara pe care v-o dau,  
 când veţi începe secerişul,  
 primul snop din recolta voastră să-l aduceţi preotului.  
11 El îl va prezenta Domnului,  
 îl va ridica în faţa lui pentru a atrage asupra voastră bunăvoinţa sa. 
 Această prezentare o va face în prima zi după sâmbătă.  
15 Începând cu prima zi după sâmbătă,  
 din ziua în care veţi prezenta snopul vostru,  
 să număraţi şapte săptămâni întregi.  
16 În prima zi după a şaptea sâmbătă, adică în ziua a cincizecea,  



Vineri 
 să oferiţi din nou Domnului o jertfă de mâncare.  
27 Ziua a zecea a lunii a şaptea este Ziua Împăcării;  
 să convocaţi o adunare sfântă,  
 să vă înfrânaţi şi să oferiţi Domnului ca jertfă mâncăruri pregătite la  
 foc.  
34b Începând cu ziua a cincisprezecea din luna a şaptea,  
 timp de şapte zile este sărbătoarea Corturilor în cinstea Domnului.  
35 În prima zi să ţineţi o adunare sfântă  
 şi să nu faceţi nici o muncă servilă.  
36 Timp de şapte zile să oferiţi Domnului ca jertfă  
 mâncăruri pregătite la foc.  
 În ziua a opta să ţineţi o adunare sfântă  
 şi să aduceţi o jertfă Domnului.  
37 Acestea sunt sărbătorile Domnului  
 în care să-i chemaţi pe fiii lui Israel  
 ca să ofere Domnului mâncăruri pregătite la foc, arderi de tot,  
 ofrande de mâncare, victime şi jertfe de băutură,  
 conform cu ritualul propriu fiecărei zile”. 
  

Cuvântul Domnului 



Vineri 
 
 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 80,3-4.5-6ab.10-11ab (R.: 2a) 
  
  R.:  Preamăriţi-l pe Domnul  
    cu cântece de bucurie! 
  
3 Începeţi cântarea, bateţi toba, 
 sunaţi din harpa cea plăcută şi din alăută. 
4 Sunaţi din trâmbiţă la lună nouă, 
 când revine ziua noastră de sărbătoare. R. 
  
5 Aceasta este o lege pentru Israel, 
 o poruncă a Dumnezeului lui Iacob! 
6ab El a orânduit sărbătoarea aceasta pentru Iosif, 
 când a ieşit din ţara Egiptului. R. 
  
10 Să nu admiţi nici un alt dumnezeu, 
 să nu te închini nici unui dumnezeu străin! 
11ab  Eu sunt Domnul Dumnezeul tău, 
 care te-am scos din ţara Egiptului. R. 
  
 



Vineri 
ANUL AL II-LEA 

  
 LECTURA I   Tot poporul s-a adunat împotriva lui Ieremia  
       în templul Domnului. 
  
 Citire din cartea profetului Ieremia 26,1-9 
 
 
1  La începutul domniei lui Ioachim, fiul lui Iosia, regele lui Iuda,  
  din partea Domnului i-au fost adresate lui Ieremia aceste  
 cuvinte:  
2 „Aşa vorbeşte Domnul:  
 «Stai în pridvorul templului şi tuturor locuitorilor din cetăţile lui  
 Iuda, 
 care vin să se închine în templu,  
 spune-le toate aceste cuvinte  
 pe care eu ţi le-am poruncit să le vesteşti! 
 Să nu laşi afară nici un cuvânt!  
3 Poate te vor asculta şi se va întoarce fiecare de pe calea lui cea rea;  
 şi în acest caz voi renunţa la nenorocirea  
 pe care o pregătesc împotriva lor din cauza răutăţii faptelor lor.  
4 Aşadar, să le spui: Aşa vorbeşte Domnul:  
 dacă nu mă ascultaţi,  
 dacă nu urmaţi Legea pe care v-am dat-o,  
5 dacă nu ascultaţi cuvintele profeţilor, slujitorii mei,  
 pe care îi trimit necontenit şi pe care voi nu i-aţi ascultat,  
6 voi face cu acest templu ce am făcut cu cel din Şilo,  
 şi voi face din această cetate un exemplu de blestem  
 pentru toate naţiunile pământului!»”  
7 Preoţii, profeţii şi tot poporul  
 l-au auzit pe Ieremia rostind aceste cuvinte în templul Domnului.  
  
8 Şi când Ieremia a terminat de spus întregului popor  
 tot ceea ce Domnul îi poruncise să spună,  
 preoţii, profeţii şi tot poporul l-au prins şi au strigat:  
 „La moarte cu tine!  
9 Pentru ce profeţeşti în numele Domnului  
 că templul acesta va ajunge ca acela din Şilo  
 şi că cetatea aceasta va fi pustiită şi lăsată fără locuitori?”.  



Vineri 
 Şi tot poporul s-a strâns grămadă împotriva lui Ieremia  
 în templul Domnului. 
  

Cuvântul Domnului 



Vineri 
 
 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 68,5.8-10.14 (R.: 14c) 
  
  R.:  În marea ta bunătate,  
    ascultă-mă, Doamne! 
  
5 Cei ce mă urăsc fără temei 
 sunt mai mulţi decât firele de păr de pe capul meu; 
 numeroşi sunt cei care mă acuză pe nedrept: 
 trebuie să le dau înapoi, deşi n-am furat nimic. R. 
  
8 Pentru tine sufăr batjocură 
 şi ocara îmi acoperă faţa. 
9 Am ajuns un străin pentru fraţii mei, 
 un necunoscut pentru fiii mamei mele; 
10 căci râvna pentru casa ta m-a mistuit, 
 ocările celor care te insultă au căzut asupra mea. R. 
  
14 Dar eu către tine îmi înalţ rugăciunea, Doamne, 
 căci acum e timpul să-ţi arăţi bunăvoinţa. 
 În marea ta bunătate, răspunde-mi, Dumnezeule, 
 tu care mă poţi mântui cu adevărat. R. 
  



Vineri 
 
 ALELUIA 1 Pt 1,25 
  (Aleluia) Cuvântul Domnului rămâne în veci,  
     iar acest cuvânt este evanghelia care v-a fost predicată. 
  (Aleluia) 
  
 EVANGHELIA  Nu este el oare fiul tâmplarului? 
       De unde are el toate acestea? 
  
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos  
 după sfântul Matei 13,54-58 
 
 
 
54  În timpul acela, 
  Isus a venit în cetatea sa 
 şi a început să-i înveţe pe oameni în sinagogă;  
 toţi erau uimiţi şi ziceau:  
 „De unde are el această înţelepciune şi puterea de a face minuni?  
55 Nu este el oare fiul tâmplarului?  
 Nu este Maria mama lui,  
 şi Iacob, Iosif, Simon şi Iuda nu sunt ei verii lui?  
56 Şi verişoarele lui nu trăiesc toate printre noi?  
 De unde are el toate acestea?”.  
57 Şi erau indignaţi din pricina lui.  
 Atunci Isus le-a zis:  
 „Nicăieri nu este profetul mai dispreţuit decât în patria şi în casa  
 lui”.  
58 Şi nu a făcut multe minuni acolo din cauza necredinţei lor. 
  

Cuvântul Domnului 
 



Sâmbătă 

SÂMBĂTĂ 
  

ANUL I 
  
 LECTURA I   În anul jubiliar,  
       fiecare dintre voi să se întoarcă la proprietatea sa. 
  
 Citire din cartea Leviticului 25,1.8-17 
 
 
1  Domnul i-a vorbit lui Moise pe muntele Sinai:  
8  „Să număraţi şapte săptămâni de ani,  
 de şapte ori câte şapte ani, adică patruzeci şi nouă de ani.  
9 În ziua a zecea din luna a şaptea,  
 în sărbătoarea Împăcării, sunaţi din trompeta cu care se dă de veste;  
 în această zi sunaţi din trompetă în toată ţara.  
10 Declaraţi anul al cincizecilea ca un an sfânt  
 şi proclamaţi libertatea pentru toţi locuitorii ţării.  
 Acesta să fie anul vostru jubiliar;  
 fiecare dintre voi să se întoarcă la proprietatea lui,  
 fiecare dintre voi să se întoarcă la familia lui.  
11 Acest al cincizecilea an să fie pentru voi un an jubiliar;  
 Nu veţi semăna şi nu veţi secera grâul care va creşte de la sine;  
 şi nu veţi culege via care n-a fost îngrijită.  
12 Jubileul va fi pentru voi un an sfânt;  
 veţi mânca numai ceea ce creşte de la sine pe câmp.  
13 În acest an jubiliar,  
 fiecare dintre voi să se întoarcă la proprietatea sa.  
14 Dacă trebuie să vinzi sau să cumperi în acest interval,  
 să nu faci nici o nedreptate fratelui tău.  
  
15 Cel care cumpără să ţină cont de anii scurşi de la jubileu;  
 cel care vinde să ţină cont de anii care au rămas.  
16 Cu cât anii rămaşi vor fi mai mulţi, cu atât preţul va fi mai mare;  
 cu cât vor fi mai puţini, cu atât preţul va fi mai mic,  
 căci vânzarea se face după numărul recoltelor.  
17 Nimeni să nu facă vreo nedreptate fratelui său.  
 Temeţi-vă de Dumnezeu, căci eu sunt Domnul Dumnezeul vostru”. 



Sâmbătă 
  

Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 66,2-3.5.7-8 (R.: 4) 
  
  R.:  Toate popoarele să te laude  
    şi să-ţi mulţumească! 
  
2 Dumnezeu să aibă milă de noi şi să ne binecuvânteze, 
 să-şi întoarcă spre noi faţa senină; 
3 ca să se cunoască pe pământ calea ta 
 şi mântuirea ta la toate popoarele. R. 
  
5 Neamurile să tresalte de bucurie şi să cânte 
 pentru că judeci popoarele cu dreptate 
 şi călăuzeşti neamurile pe faţa pământului. R. 
  
7 Pământul şi-a dat roadele sale; 
 Dumnezeu, Dumnezeul nostru ne binecuvântează; 
8 Dumnezeu să ne binecuvânteze; 
 toate marginile pământului să-l cinstească. R. 
  
 



Sâmbătă 
ANUL AL II-LEA 

  
 LECTURA I   Cu adevărat Domnul m-a trimis  
       să rostesc toate aceste cuvinte. 
  
 Citire din cartea profetului Ieremia 26,11-16.24 
 
 
 
11  În zilele acelea, 
  preoţii şi profeţii au zis către căpetenii şi către întregul popor  
 cu privire la Ieremia: „Acest om trebuie condamnat la moarte,  
 pentru că a profeţit împotriva acestei cetăţi,  
 aşa cum aţi auzit cu urechile voastre”.  
12 Ieremia a răspuns, adresându-se tuturor căpeteniilor şi întregului  
 popor:  
 „Domnul m-a trimis să profeţesc împotriva acestui templu  
 şi împotriva acestei cetăţi, şi să spun toate cuvintele pe care le-aţi  
 auzit.  
13 Acum, aşadar, îndreptaţi-vă purtarea şi faptele voastre,  
 şi ascultaţi glasul Domnului Dumnezeului vostru;  
 atunci Domnul va renunţa la nenorocirea  
 pe care a hotărât-o împotriva voastră.  
14 Cât mă priveşte, iată-mă în mâinile voastre,  
 faceţi cu mine ce vi se pare bun şi drept.  
15 Dar să ştiţi bine că, dacă mă veţi ucide,  
 vă veţi încărca cu sânge nevinovat voi înşivă, această cetate şi locuitorii  
 lui,  
 căci cu adevărat Domnul m-a trimis  
 să rostesc cu glas puternic toate aceste cuvinte la urechile voastre”.  
16 Atunci căpeteniile şi poporul au spus preoţilor şi profeţilor:  
 „Omul acesta nu trebuie condamnat la moarte,  
 căci ne-a vorbit în numele Domnului Dumnezeului nostru”.  
24 Aşadar, Ahicam, fiul lui Şafan, l-a apărat pe Ieremia  
 ca să nu fie dat în mâna poporului, care voia să-l ucidă. 
  

Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 68,15-16.30-31.33-34 (R.: cf. 14) 
  
  R.:  La vreme potrivită,  
    ascultă-mă, Doamne! 
  
15 Scoate-mă din mlaştină, ca să nu mă afund, 
 scapă-mă de la pieire, din adâncul prăpastiei. 
16 Să nu dea valurile peste mine, să nu mă înghită adâncul 
 şi gura prăpastiei să nu se închidă deasupra mea. R. 
  
30 Eu sunt nenorocit, copleşit de suferinţă; 
 ridică-mă, Dumnezeule, mântuirea mea! 
31 Atunci voi lăuda numele lui Dumnezeu prin cântări 
 şi-l voi preamări, aducându-i mulţumiri. R. 
  
33 Să vadă cei săraci şi să se bucure! 
 Căutaţi-l pe Dumnezeu şi inimile voastre se vor bucura de viaţă. 
34 Căci Domnul îi ascultă pe cei săraci 
 şi nu uită de cei care sunt în închisoare. R. 
  



Sâmbătă 
 
 ALELUIA Mt 5,10 
  (Aleluia) Fericiţi cei prigoniţi pentru dreptate,  
     căci a lor este împărăţia cerurilor. (Aleluia) 
  
 EVANGHELIA  Irod a poruncit să i se taie capul lui Ioan 

Botezătorul. 
       Ucenicii lui Ioan l-au înştiinţat pe Isus. 
  
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos  
 după sfântul Matei 14,1-12 
 
 
 
1  În timpul acela, 
  Irod tetrarhul a auzit despre faima lui Isus  
2 şi a spus curtenilor săi:  
 „Acest bărbat este Ioan Botezătorul, el a înviat din morţi,  
 de aceea are puterea de a face minuni”.  
3 Căci Irod îl arestase pe Ioan, îl pusese în lanţuri şi îl aruncase în  
 închisoare,  
 din cauza Irodiadei, soţia fratelui său Filip,  
4 pentru că Ioan îi spusese: „N-ai dreptul să trăieşti cu ea”.  
5 Irod căuta să-l dea la moarte, dar se temea de popor, care îl considera  
 profet.  
6 Când îşi sărbătorea însă ziua de naştere,  
 fiica Irodiadei a dansat în faţa oaspeţilor şi i-a plăcut lui Irod aşa de  
 mult,  
7 încât s-a jurat să-i dea tot ceea ce îi va cere.  
8 Îndemnată de mama ei, a spus:  
 „Dă-mi aici, pe tavă, capul lui Ioan Botezătorul!”.  
9 Regele s-a întristat, dar pentru că se jurase în faţa tuturor oaspeţilor, 
 a poruncit să i se dea capul.  
10 A trimis să i se taie capul lui Ioan în închisoare.  
11 Capul acestuia i-a fost adus pe tavă,  
 el l-a dat fetei, iar aceasta l-a dat mamei sale.  
12 Ucenicii lui Ioan au venit, i-au luat trupul şi l-au înmormântat.  
 Apoi s-au dus la Isus şi l-au înştiinţat de toate acestea. 
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Preasfânta Treime - Anul A 

ÎN SĂRBĂTORILE DOMNULUI 
DIN TIMPUL DE PESTE AN 

  
PRIMA DUMINICĂ DUPĂ RUSALII 

PREASFÂNTA TREIME 
  

ANUL A 
  
 LECTURA I   Iahve, Domnul Dumnezeu, este bun şi îndurător. 
  
 Citire din cartea Exodului  34,4b-6.8-9 
 
 
 
4b  În zilele acelea, 
  Moise s-a sculat dis-de-dimineaţă şi s-a urcat pe muntele Sinai,  
 aşa cum îi poruncise Domnul,  
 aducând cu sine cele două table de piatră. 
5 Atunci Domnul s-a coborât din nor,  
 s-a oprit aproape de Moise şi a rostit el însuşi numele său;  
6 el a trecut prin faţa lui Moise, spunând:  
 „Iahve, Domnul Dumnezeu,  
 este bun şi îndurător, încet la mânie, fidel şi plin de dragoste”. 
8 Moise s-a prosternat îndată la pământ  
9 şi a spus: „Dacă este adevărat, Doamne, că am aflat har înaintea ta, 
 atunci mergi împreună cu noi; ce-i drept,  
 suntem un popor îndărătnic, dar tu iartă-ne vinovăţia şi păcatul  
 şi fă din noi un popor care să-ţi aparţină” 
  

Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Dan 3,52.53-54.55-56 
  
  R.:  Lăudat şi preaînălţat să fii, Doamne, 
    în vecii vecilor. 
  
52 Binecuvântat să fii, Doamne, Dumnezeul părinţilor noştri.  
 Binecuvântat să fie numele tău glorios şi sfânt. R. 
  
53 Binecuvântat să fii în templul sfânt al măririi tale.  
54 Binecuvântat să fii pe tronul împărăţiei tale. R. 
  
55 Binecuvântat să fii tu, care pătrunzi adâncurile şi şezi peste heruvimi.  
56 Binecuvântat să fii pe firmamentul cerului. R. 
  



Preasfânta Treime - Anul A 
 
 LECTURA A II-A  Să fie cu voi harul lui Isus Cristos,  
        dragostea lui Dumnezeu şi împărtăşirea Duhului  
        Sfânt. 
  
 Citire din Scrisoarea a doua a sfântului apostol Paul  
 către Corinteni 13,11-13 
 
 
11  Fraţilor preaiubiţi,  
 bucuraţi-vă, căutaţi desăvârşirea, încurajaţi-vă unii pe alţii,  
 fiţi uniţi în cuget, trăiţi în pace  
 şi Dumnezeul dragostei şi al păcii va fi cu voi.  
12 Salutaţi-vă unii pe alţii cu o sărutare sfântă.  
 Toţi credincioşii vă trimit salutări. 
13 Harul Domnului nostru Isus Cristos,  
 dragostea lui Dumnezeu  
 şi împărtăşirea Duhului Sfânt să fie cu voi toţi. 
  

Cuvântul Domnului 
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 ALELUIA Ap 1,8 
  (Aleluia) Slavă Tatălui şi Fiului şi Duhului Sfânt!  
     Slavă lui Dumnezeu, care este, care era şi care vine! (Aleluia) 
  
 EVANGHELIA  Dumnezeu a trimis pe Fiul său  
       ca lumea să fie mântuită prin el. 
  
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Ioan 3,16-18 
 
 
 
  În timpul acela, 
  Isus i-a spus lui Nicodim:  
16 „Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea,  
 încât l-a dat pe Fiul său unul-născut,  
 pentru ca oricine crede în el să nu piară,  
 ci să aibă viaţa veşnică.  
17 Căci Dumnezeu a trimis pe Fiul său în lume,  
 nu ca să osândească lumea,  
 ci ca lumea să fie mântuită prin el.  
18 Cine crede în el nu este osândit;  
 dar cine nu crede este deja osândit,  
 pentru că nu a crezut în numele Fiului unul-născut al lui Dumnezeu.  
  

Cuvântul Domnului 
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ANUL B 

  
 LECTURA I   Domnul este Dumnezeu sus în cer şi jos pe pământ  
       şi nu este altul afară de el. 
  
 Citire din cartea Deuteronomului 4,32-34.39-40 
 
 
32  Moise a vorbit poporului israelit, spunând:  
  „Cercetează timpurile străvechi, care au fost înainte de  
 tine, 
 din ziua în care Dumnezeu l-a creat pe om pe pământ,  
 de la un capăt la altul al lumii şi vezi dacă s-a mai întâmplat  
 un lucru atât de mare, ori s-a mai auzit aşa ceva? 
33 Oare este vreun popor care să fi auzit ca tine  
 glasul Domnului vorbind din mijlocul focului şi să fi rămas în viaţă?  
34 Sau a mai încercat vreun dumnezeu să-şi aleagă un popor,  
 să vină şi să-l ia din mijlocul altui popor prin încercări, minuni  
 şi fapte mai presus de fire, prin lupte, cu forţa mâinii sale  
 şi cu vigoarea braţului său, prin arătări înspăimântătoare,  
 aşa cum ai văzut că a făcut pentru tine Domnul Dumnezeul tău în  
 Egipt? 
39 Să ştii deci astăzi şi să meditezi aceasta în inima ta:  
 Domnul este Dumnezeu sus în cer, ca şi jos pe pământ,  
 şi nu este altul afară de el.  
40 De aceea păzeşte în toate zilele Legea şi poruncile Domnului,  
 pe care ţi le dau eu astăzi,  
 ca să-ţi meargă bine ţie şi fiilor tăi  
 şi să ai viaţă lungă  
 pe pământul pe care Domnul Dumnezeul tău ţi-l va da pe veci”. 
  

Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 32,4-5.6 şi 9.18-19.20 şi 22 (R.: 12b) 
  
  R.:  Fericit este poporul  
    pe care Domnul şi l-a ales de moştenire! 
   sau 
  R.:  Fericit este poporul lui Dumnezeu! 
  
4 Drept este cuvântul Domnului 
 şi în toate lucrările sale se arată adevărul. 
5 El iubeşte dreptatea şi adevărul, 
 pământul este plin de bunătatea Domnului. R. 
  
6 Prin cuvântul lui a luat fiinţă cerul 
 şi la glasul său au apărut oştirile sale. 
9 Căci el a spus şi toate s-au făcut, 
 toate au luat fiinţă la porunca lui. R. 
  
18 Iată, ochii Domnului sunt îndreptaţi spre cei care se tem de dânsul, 
 spre cei care nădăjduiesc în mila lui, 
19 ca să-i scape de la moarte 
 şi să-i hrănească în timp de foamete. R. 
  
20 Sufletul nostru îl aşteaptă pe Domnul, 
 pentru că el este ajutorul şi apărătorul nostru. 
22 Fie, Doamne, mila ta asupra noastră, 
 pentru că şi speranţa noastră este în tine. R. 
  



Preasfânta Treime - Anul B 
 
 LECTURA A II-A  Aţi primit un duh care face din voi fii. 
  
 Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Romani  8,14-17 
 
 
14  Fraţilor,  
  toţi cei călăuziţi de Duhul lui Dumnezeu  
 sunt fii ai lui Dumnezeu.  
15 Căci n-aţi primit un duh de robie ca iarăşi să vă temeţi,  
 ci aţi primit Duhul înfierii, prin care strigăm «Abba, Tată!»  
16 Duhul însuşi dă mărturie împreună cu duhul nostru  
 că suntem copiii lui Dumnezeu.  
17 Copii şi deci moştenitori:  
 moştenitori ai lui Dumnezeu şi împreună-moştenitori cu Cristos,  
 de vreme ce suferim împreună cu el  
 ca să fim şi preamăriţi împreună cu el. 
  

Cuvântul Domnului 



Preasfânta Treime - Anul B 
 
 ALELUIA Ap 1,8 
  (Aleluia) Slavă Tatălui şi Fiului şi Duhului Sfânt!  
     Slavă lui Dumnezeu, care este, care era şi care vine!  
  (Aleluia) 
  
 EVANGHELIA   Botezaţi în numele Tatălui  
       şi al Fiului şi al Duhului Sfânt. 
  
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Matei 28,16-20 
 
 
 
16  În timpul acela, 
  cei unsprezece apostoli au mers în Galileea,  
 la muntele unde le poruncise lor Isus să meargă.  
17 Când l-au văzut, s-au aruncat la pământ,  
 deşi unii dintre ei erau în îndoială. 
18 Isus s-a apropiat de ei şi le-a spus aceste cuvinte:  
 „Mi s-a dat toată puterea în cer şi pe pământ.  
19 Aşadar, mergeţi şi convertiţi popoarele,  
 botezându-le în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh,  
20 învăţaţi-le să păzească toate câte vi le-am poruncit vouă  
 şi iată, eu cu voi sunt în toate zilele,  
 până la sfârşitul veacurilor. Amin”. 
  

Cuvântul Domnului 
 



Preasfânta Treime - Anul C 
ANUL C 

  
 LECTURA I  Înţelepciunea a fost plăsmuită înainte de fi fost făcut 

pământul. 
  
 Citire din cartea Proverbelor  8,22-31 
 
 
22  Aşa vorbeşte înţelepciunea lui Dumnezeu:  
 „Domnul m-a creat la începutul lucrărilor sale,  
 înaintea tuturor celorlalte făpturi.  
23 Din veşnicie am fost plăsmuită,  
 dintru început, înainte de a se fi născut pământul. 
24 Am luat fiinţă mai înainte de a exista adâncurile  
 şi înaintea izvoarelor cu apă bogată.  
25 Înainte de a fi fost ridicaţi munţii şi înaintea colinelor eu m-am  
 născut.  
26 Atunci când Dumnezeu nu zidise încă nici pământul, nici câmpiile  
 şi nici cel dintâi fir de praf din lume. 
27 Când a întocmit cerurile, eu eram de faţă.  
 Când a trasat orizontul peste suprafaţa apelor,  
28 când a întărit norii în înălţimi,  
 când a făcut să ţâşnească din adâncuri izvoarele,  
29 când a pus hotar mărilor, ca apele să nu mai treacă peste ţărmuri, 
 când a aşezat temeliile pământului:  
30 eu eram alături de el, ca un sfetnic apropiat,  
 fiind în fiecare zi desfătarea lui,  
 bucurându-mă înaintea lui fără încetare,  
31 veselindu-mă pe rotocolul pământului  
 şi găsindu-mi plăcerea printre oameni”. 
  

Cuvântul Domnului 



Preasfânta Treime - Anul C 
 
 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 8,4-5.6-7.8-9 (R.: 2a) 
  
  R.:  Doamne, Dumnezeul nostru,  
    cât de minunat este numele tău pe tot pământul! 
  
4 Când privesc cerurile, lucrările mâinilor tale, 
 luna şi stelele pe care le-ai făcut, 
5 mă întreb: Ce este omul că te gândeşti la el, 
 sau fiul omului că îl iei în seamă? R. 
  
6 Cu puţin l-ai făcut mai mic decât pe îngeri 
 şi l-ai încununat cu slavă şi cu cinste. 
7 I-ai dat în stăpânire lucrările mâinilor tale, 
 toate le-ai pus la picioarele sale. R. 
  
8 I-ai dat în stăpânire oile şi boii laolaltă 
 precum şi fiarele câmpului, 
9 păsările cerului şi peştii mării, 
 tot ce străbate căile apelor. R. 
  



Preasfânta Treime - Anul C 
 
 LECTURA A II-A  Prin Cristos dragostea lui Dumnezeu  
        s-a revărsat în inimile noastre prin Duhul Sfânt. 
  
 Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Romani  5,1-5 
 
 
1  Fraţilor,  
  Dumnezeu ne-a îndreptăţit prin credinţă;  
 prin urmare, noi suntem în pace cu Dumnezeu  
 prin Domnul nostru Isus Cristos,  
2 care, prin credinţă, ne-a deschis cale liberă spre acest har,  
 în care ne aflăm;  
 iar lauda noastră  
 este speranţa că vom avea parte de mărirea fiilor lui Dumnezeu. 
3 Dar nu numai atât, noi ne lăudăm chiar şi în suferinţele noastre,  
 ştiind bine că suferinţa aduce răbdare,  
4 răbdarea biruinţă în încercări, această biruinţă aduce speranţă,  
5 iar speranţa nu dezamăgeşte,  
 căci dragostea lui Dumnezeu a fost revărsată în inimile noastre  
 prin Duhul Sfânt, care ne-a fost dăruit. 
  

Cuvântul Domnului 



Preasfânta Treime - Anul C 
 
 ALELUIA Ap 1,8 
  (Aleluia) Slavă Tatălui şi Fiului şi Duhului Sfânt!  
     Slavă lui Dumnezeu, care este, care era şi care vine! (Aleluia) 
  
 EVANGHELIA  Tot ce are Tatăl este al meu;  
       Duhul Sfânt va lua din ceea ce este al meu  
       şi vă va face cunoscut vouă. 
  
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Ioan 16,12-15 
 
 
 
  În timpul acela, 
  Isus a spus ucenicilor săi:  
12 „Multe lucruri aş mai avea de spus,  
 dar acum nu le puteţi înţelege.  
13 Însă când va veni Duhul adevărului,  
 el vă va ajuta să înţelegeţi tot adevărul.  
 De fapt, el nu va vorbi de la sine,  
 ci va spune ceea ce va auzi şi vă va face să cunoaşteţi cele viitoare.  
14 El mă va preamări pe mine,  
 pentru că va lua din ceea ce este al meu şi vă va face cunoscut vouă.  
15 Tot ce are Tatăl este al meu;  
 de aceea am spus că va lua din ceea ce este al meu  
 şi vă va face cunoscut vouă”. 
  

Cuvântul Domnului 
 



Preasfântul Trup şi Sânge al lui Cristos - Anul A 

JOI DUPĂ PREASFÂNTA TREIME 
  

PREASFÂNTUL TRUP ŞI SÂNGE 
AL LUI CRISTOS 

  
ANUL A 

  
 LECTURA I   Domnul te-a hrănit cu mană în pustiu. 
  
 Citire din cartea Deuteronomului 8,2-3.14b-16a 
 
 
2  Moise a spus poporului israelit:  
  „Aminteşte-ţi de drumul lung,  
 pe care Domnul Dumnezeul tău te-a făcut să-l străbaţi  
 timp de patruzeci de ani în pustiu,  
 el a voit să te facă supus şi te-a pus la încercare,  
 ca să vadă cum ai să te hotărăşti: dacă ţii poruncile lui sau nu.  
3 Te-a făcut să cunoşti sărăcia, să simţi foamea şi apoi te-a hrănit cu  
 mană,  
 pe care nici tu, nici părinţii tăi nu aţi cunoscut-o,  
 ca să afli că omul nu trăieşte numai cu pâine,  
 ci cu tot cuvântul care vine din gura Domnului.  
14b Să nu uiţi pe Domnul Dumnezeul tău,  
 care te-a scos din Egipt, din casa robiei.  
15 El te-a făcut să treci prin pustiul acesta întins şi înfricoşător,  
 locuit de şerpi veninoşi şi scorpioni, pământ uscat de soare şi fără  
 apă; 
 el ţi-a scos apă din stânca cea de cremene.  
16a El ţi-a dat mană în pustiu, această hrană necunoscută de părinţii tăi”. 
  

Cuvântul Domnului 



Preasfântul Trup şi Sânge al lui Cristos - Anul A 
 
 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 147,12-13.14-15.19-20 (R.: cf. 12a) 
  
  R.:  Poporul lui Dumnezeu,  
    laudă-l pe Domnul! 
  
12 Laudă, Ierusalime, pe Domnul, 
 laudă, Sioane, pe Dumnezeul tău. 
13 Căci el întăreşte zăvoarele porţilor tale, 
 El binecuvântează pe fiii tăi în mijlocul tău. R. 
  
14 El dă pace ţinutului tău 
 şi te satură cu cel mai bun grâu. 
15 El îşi trimite poruncile pe pământ, 
 cuvântul lui aleargă cu iuţeală mare. R. 
  
19 El vesteşte lui Iacob cuvântul său, 
 lui Israel legile şi poruncile sale. 
20 El n-a făcut aşa cu celelalte popoare 
 şi ele nu cunosc poruncile sale. R. 
  



Preasfântul Trup şi Sânge al lui Cristos - Anul A 
 
 LECTURA A II-A  Noi cei mulţi formăm un singur trup,  
        pentru că este o singură pâine. 
  
 Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Paul  
 către Corinteni 10,16-17 
 
 
16  Fraţilor,  
  potirul aducerii de mulţumire, pe care îl binecuvântăm,  
 nu este el oare împărtăşirea cu sângele lui Cristos?  
 Şi pâinea pe care o frângem  
 nu este ea oare împărtăşirea cu trupul lui Cristos?  
17 Noi cei mulţi formăm un singur trup,  
 pentru că este o singură pâine,  
 iar noi toţi ne împărtăşim din aceeaşi pâine. 
  

Cuvântul Domnului 
 



Preasfântul Trup şi Sânge al lui Cristos - Anul A 
SECVENŢA 

  
Secvenţa este facultativă; când se spune, se poate alege şi numai forma scurtă, 

citindu-se doar ultimele două strofe. 
  
1 Pe Isus Mântuitorul, viaţa noastră şi păstorul, 
 cu iubire să-l cinstim, să-i cântăm, să-l preamărim! 
 Slava lui e-atât de mare, că nicicând n-am fi în stare, 
 vredniceşte ca să-i dăm cinstea ce i-o datorăm. 
  
2  Azi creştinătatea cântă cea mai mare şi mai sfântă 
  din fântânile de har: Taina sfântului altar; 
  pâinea vieţii, pâinea vie, ce cu-atâta bucurie 
  în iubirea-i de nespus, tuturor ne-o dă Isus. 
  
3 Inimile să tresalte în cântările înalte: 
 glasul plin, melodios, să răsune bucuros. 
 Căci e ziua cea aleasă, când Cristos la sfânta masă, 
 milostiv ne-a dăruit darul cel nepreţuit. 
  
4  Cina fără de pereche azi încheie Legea veche. 
  Regele-preot, Isus, jertfă nouă ne-a adus. 
  Ce-a fost vechi de-acuma trece, e lumină-n noaptea rece; 
  şi ce-n semn s-a arătat, e-mplinit şi-adevărat. 
  
5 Ce-a făcut Isus la Cină, din porunca lui divină, 
 veşnic se va repeta întru amintirea sa. 
 Ca zălog al mântuirii şi icoană-a răstignirii 
 Domnului vom oferi jertfa sfintei Liturghii. 
  
6  Cum ne-nvaţă şi credinţa, chipul şi-a schimbat fiinţa: 
  pâinea-i trupul lui Cristos, vinul, sânge preţios. 
  Simţul nu ne lămureşte, dar credinţa ne-ntăreşte 
  cu lumina ei din cer, să primim acest mister. 
  
7 Pâinea, vinul, ţin ascunse lucruri mari şi nepătrunse; 
 chipuri ce se osebesc, prin fiinţă se unesc. 
 Trupul lui Cristos hrăneşte, sângele ne răcoreşte; 
 dar şi-n pâine ca şi-n vin e Cristos întreg, deplin. 



Preasfântul Trup şi Sânge al lui Cristos - Anul A 
  
8  Cine se împărtăşeşte, pe Cristos întreg primeşte; 
  tot izvorul harului se revarsă-n pieptul lui. 
  Şi din pâine-aceasta vie, cât ia unul, iau şi-o mie. 
  Toată lumea de-ar lua, taina sfântă n-ar seca. 
  
9 Însă taina cea măreaţă nu la toţi împarte viaţă, 
 ci doar celor ce-o primesc cu un cuget creştinesc. 
 Cei buni iau din ea răsplată, cei răi aspră judecată; 
 căci menirea i-ai schimbat, când nevrednic ai luat. 
  
10  Şi când pâine-n părţi se frânge, viaţa nu i se atinge; 
  o fărâmă de primeşti, prin puterea ei trăieşti. 
  Chipul pâinii se zdrobeşte, dar Cristos se dăruieşte 
  cu toată fiinţa sa, prin oricare părticea. 
  
11 Iată pâinea îngerească, hrană-n valea pământească 
 pentru vrednicii creştini, nu de aruncat la câini. 
 În figuri el ni s-arată: Isaac cel jertfit de tată, 
 mielul cel nevinovat, mană ce-n pustiu s-a dat. 
  
12  Bun păstor, Isuse bune, ca pe-a tale oi tu du-ne 
  spre livezile cereşti, unde milostiv domneşti. 
  Şi la masa ta regească, ochii noştri te-ntâlnească: 
  cu toţi să ne veselim, pe vecie-ai tăi să fim! 
  



Preasfântul Trup şi Sânge al lui Cristos - Anul A 
 
 ALELUIA In 6,51-52 
  (Aleluia) Eu sunt pâinea cea vie care am coborât din cer, spune 

Domnul; 
     cine mănâncă din această pâine va trăi în veci. (Aleluia) 
  
 EVANGHELIA  Trupul meu este adevărata mâncare  
       şi sângele meu este adevărata băutură. 
  
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Ioan 6,51-59 
 
 
 
  În timpul acela, 
  Isus a spus mulţimii:  
51 „Eu sunt pâinea cea vie care s-a coborât din cer.  
 Cine mănâncă din pâinea aceasta va trăi în veci;  
 iar pâinea pe care o voi da eu pentru viaţa lumii este trupul meu”.  
52 Iudeii se certau zicând:  
 „Cum poate acesta să ne dea trupul să-l mâncăm?”.  
53 Isus le-a zis: „Adevăr, adevăr vă spun:  
 dacă nu mâncaţi trupul Fiului Omului  
 şi nu beţi sângele lui,  
 nu veţi avea viaţă în voi.  
54 Cine mănâncă trupul meu şi bea sângele meu  
 are viaţa veşnică  
 şi eu îl voi învia în ziua de apoi.  
55 Trupul meu cu adevărat este mâncare  
 şi sângele meu cu adevărat băutură.  
56 Cine mănâncă trupul meu şi bea sângele meu  
 rămâne în mine şi eu rămân în el.  
  
57 Precum m-a trimis pe mine Tatăl cel viu şi eu trăiesc prin Tatăl,  
 la fel şi cel care mă va mânca pe mine va trăi prin mine.  
58 Aceasta este pâinea care se coboară din cer,  
 nu ca aceea din care au mâncat părinţii voştri.  
 Ei au murit;  
 cine mănâncă din această pâine va trăi în veci”.  



Preasfântul Trup şi Sânge al lui Cristos - Anul A 
59 Acestea le-a zis pe când învăţa în sinagoga din Cafarnaum. 
  

Cuvântul Domnului 
 



Preasfântul Trup şi Sânge al lui Cristos - Anul B 
ANUL B 

  
 LECTURA I  Iată sângele legământului pe care Domnul îl încheie cu 

voi. 
  
 Citire din cartea Exodului  24,3-8 
 
 
 
  În zilele acelea, 
  coborând de pe muntele Sinai,  
3 Moise a transmis poporului toate cuvintele Domnului  
 şi toate poruncile;  
 poporul a răspuns într-un singur glas:  
 „Toate cuvintele pe care le-a rostit Domnul le vom împlini!”.  
4 Moise a scris toate cuvintele Domnului.  
 A doua zi dimineaţă a construit un altar la poalele muntelui  
 şi a ridicat doisprezece stâlpi de piatră,  
 pentru cele douăsprezece triburi ale lui Israel.  
5 Apoi i-a pus pe câţiva tineri israeliţi să ofere arderi de tot  
 şi să sacrifice Domnului viţei ca jertfă de pace.  
6 Moise a luat jumătate din sânge şi l-a pus în vase,  
 iar cu cealaltă jumătate a stropit altarul.  
7 După aceea a luat Cartea Legământului şi a citit poporului din ea.  
 Iar ei au răspuns: „Toate câte le-a spus Domnul le vom face,  
 le vom aduce la îndeplinire!”.  
8 Moise a luat sângele, a stropit cu el poporul şi a zis:  
 „Iată sângele legământului,  
 pe care Domnul îl încheie cu voi pe temeiul tuturor acestor cuvinte!”. 
  

Cuvântul Domnului 



Preasfântul Trup şi Sânge al lui Cristos - Anul B 
 
 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 115,12-13.15-16bc.17-18 (R.: cf. 13) 
  
  R.:  Doamne, tu ne potoleşti setea  
    cu potirul mântuirii. 
  
12 Ce-i voi da în schimb Domnului, 
 pentru tot binele pe care mi l-a făcut? 
13 Voi lua potirul mântuirii 
 şi voi invoca numele Domnului. R. 
  
15 Lucru de preţ este în faţa Domnului 
 moartea slujitorilor săi. 
16bc Eu sunt slujitorul tău şi fiul slujnicei tale. 
 Tu ai sfărâmat lanţurile mele. R. 
  
17 Îţi voi aduce jertfă de laudă 
 şi voi invoca numele Domnului. 
18 Voi împlini cele făgăduite Domnului, 
 de faţă cu tot poporul său. R. 
  



Preasfântul Trup şi Sânge al lui Cristos - Anul B 
 
 LECTURA A II-A  Sângele lui Cristos va curăţi conştiinţa noastră. 
  
 Citire din Scrisoarea către Evrei  9,11-15 
 
 
11  Fraţilor,  
  Cristos, devenit marele preot al bunurilor viitoare,  
 trecând printr-un cort mai mare şi mai desăvârşit,  
 care nu este făcut de mână de om,  
 adică nu este din această lume,  
12 a intrat o dată pentru totdeauna în Sfânta Sfintelor 
 nu cu sânge de ţapi şi viţei, ci cu propriul lui sânge, 
 dobândind o mântuire veşnică.  
13 Căci dacă sângele de ţapi şi de tauri 
 şi cenuşa de juncă cu care sunt stropiţi cei întinaţi,  
 îi sfinţeşte dându-le curăţia trupului, 
14 cu atât mai mult sângele lui Cristos, 
 care prin Duhul veşnic  
 s-a oferit pe sine fără prihană lui Dumnezeu, 
 va curăţi conştiinţa voastră de faptele moarte  
 pentru a sluji Dumnezeului celui viu. 
15 De aceea el este mijlocitorul unei alianţe noi.  
 El a murit ca să ispăşească păcatele săvârşite împotriva vechii  
 alianţe;  
 astfel cei chemaţi pot primi moştenirea veşnică deja promisă. 
  

Cuvântul Domnului 



Preasfântul Trup şi Sânge al lui Cristos - Anul B 
 

SECVENŢA (la alegere; vezi mai sus pag. 923) 
  
 ALELUIA In 6,51-52 
  (Aleluia) Eu sunt pâinea cea vie care am coborât din cer, spune 

Domnul; 
     cine mănâncă din această pâine va trăi în veci. (Aleluia) 
  
 EVANGHELIA  Acesta este trupul meu. Acesta este sângele meu. 
  
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos  
 după sfântul Marcu  14,12-16.22-26 
 
 
 
12  În prima zi a sărbătorii Azimelor,  
  când era sacrificat mielul pascal, ucenicii l-au întrebat pe Isus: 
 „Unde vrei să mergem să-ţi pregătim masa de Paşti?”.  
13 Isus a trimis doi dintre ucenicii săi zicându-le:  
 „Mergeţi în cetate: acolo vă va ieşi în cale  
 un om purtând un urcior cu apă; mergeţi pe urma lui  
14 şi unde va intra spuneţi stăpânului casei:  
 «Învăţătorul ne-a trimis să te întrebăm:  
 unde este o sală unde aş putea să iau masa împreună cu ucenicii  
 mei?»  
15 Şi el vă va arăta o încăpere mare, la etaj, cu masa gata aşternută. 
 Acolo să ne pregătiţi”.  
16 Ucenicii au plecat şi, ajungând în cetate,  
 totul s-a petrecut după cum li se spusese.  
 Acolo au pregătit masa de Paşti.  
22 În timp ce stăteau la masă,  
 Isus a luat pâinea, a binecuvântat-o, a frânt-o şi le-a dat-o lor, zicând: 
 „Luaţi, acesta este trupul meu”.  
23 Apoi luând paharul şi, mulţumind, l-a dat lor şi au băut din el toţi.  
24 El le-a zis:  
 „Acesta este sângele meu,  
 sângele noului legământ vărsat pentru voi toţi.  
25 Adevăr, adevăr vă spun:  
 nu voi mai bea din rodul viţei de vie  
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 până în ziua în care voi bea un vin nou în împărăţia lui Dumnezeu”. 
26 După ce au cântat psalmii de mulţumire,  
 au plecat spre Muntele Măslinilor. 
  

Cuvântul Domnului 
 



Preasfântul Trup şi Sânge al lui Cristos - Anul C 
ANUL C 

  
 LECTURA I   Melchisedec a oferit pâine şi vin. 
  
 Citire din cartea Genezei 14,18-20 
 
 
 
18  În zilele acelea,  
 Melchisedec, regele Salemului, a oferit pâine şi vin;  
 el era preot al Dumnezeului cel Preaînalt.  
19 El l-a binecuvântat pe Abraham cu aceste cuvinte:  
20 „Binecuvântat să fie Abraham de Dumnezeul cel Preaînalt,  
 care a făcut cerul şi pământul,  
 şi binecuvântat să fie Dumnezeu cel Preaînalt  
 care i-a dat pe duşmanii tăi în mâinile tale!”.  
 Şi Abraham i-a dat a zecea parte din tot ce luase. 
  

Cuvântul Domnului 



Preasfântul Trup şi Sânge al lui Cristos - Anul C 
 
 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 109,1.2.3.4 (R.: 4bc) 
  
  R.:  Tu eşti preot în veci 
    după rânduiala lui Melchisedec. 
  
1 Aşa vorbeşte Domnul către Stăpânul meu: 
 „Şezi la dreapta mea, până voi pune pe duşmanii tăi 
 aşternut picioarelor tale”. R. 
  
2 Domnul întinde din Sion sceptrul puterii tale, 
 spunând: „Domneşte în mijlocul duşmanilor tăi!”. R. 
  
3 În ziua puterii tale 
 tu domneşti strălucind de sfinţenie; 
 înainte de luceafărul dimineţii, 
 ca roua te-am născut. R. 
  
4 Domnul s-a jurat şi nu-i va părea rău: 
 „Tu eşti preot în veci 
 după rânduiala lui Melchisedec!”. R. 
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 LECTURA A II-A  Ori de câte ori mâncaţi din această pâine...  
        moartea Domnului o proclamaţi până la venirea  
        lui. 
  
 Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Paul  
 către Corinteni 11,23-26 
 
 
23  Fraţilor,  
  eu Paul, v-am transmis ceea ce am primit de la Domnul:  
 că Domnul Isus, în noaptea în care a fost vândut, a luat pâinea  
24 şi, mulţumind, a frânt-o şi a spus:  
 „Acesta este trupul meu dat pentru voi;  
 faceţi aceasta în amintirea mea”.  
25 După cină a făcut la fel cu potirul, zicând:  
 „Acest potir este noul legământ încheiat prin sângele meu;  
 ori de câte ori veţi bea din el,  
 faceţi aceasta în amintirea mea”.  
26 Astfel ori de câte ori mâncaţi din această pâine  
 şi beţi din acest potir, 
 moartea Domnului o vestiţi  
 până la venirea lui. 
  

Cuvântul Domnului 



Preasfântul Trup şi Sânge al lui Cristos - Anul C 
 

SECVENŢA (la alegere; vezi mai sus pag. 923) 
  
 ALELUIA In 6,51-52 
  (Aleluia) Eu sunt pâinea cea vie care am coborât din cer, spune 

Domnul; 
     cine mănâncă din această pâine va trăi în veci. (Aleluia) 
  
 EVANGHELIA  Toţi au mâncat pe săturate. 
  
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos  
 după sfântul Luca 9,11b-17 
 
 
 
11b În timpul acela, 
  Isus vorbea mulţimii despre împărăţia lui Dumnezeu  
 şi-i vindeca pe toţi cei care aveau nevoie de ajutorul lui.  
12 Când ziua era pe sfârşite,  
 cei doisprezece s-au apropiat de el şi i-au spus:  
 „Dă drumul mulţimii ca să meargă prin satele şi cătunele dimprejur 
 pentru a fi găzduiţi peste noapte  
 şi pentru a găsi ceva de mâncare,  
 căci aici suntem într-un ţinut pustiu”.  
13 Dar Isus le-a spus:  
 „Daţi-le voi de mâncare!”.  
 Ei i-au răspuns:  
 „Nu avem mai mult de cinci pâini şi doi peşti.  
 Doar dacă am merge noi înşine să cumpărăm hrană  
 pentru toată mulţimea aceasta!”.  
14 Şi erau cam cinci mii de bărbaţi.  
 Atunci Isus a spus ucenicilor:  
 „Spuneţi să se aşeze în grupuri de câte cincizeci”.  
15 Ei au făcut întocmai şi i-au pus pe toţi să se aşeze.  
16 Isus a luat cele cinci pâini şi cei doi peşti  
 şi, ridicându-şi ochii spre cer,  
 le-a binecuvântat, le-a frânt şi le-a dat ucenicilor săi  
 ca să le împartă mulţimii.  
17 Toţi au mâncat pe săturate  
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 şi, adunând firimiturile care au rămas,  
 au umplut douăsprezece coşuri. 
  

Cuvântul Domnului 
 



Preasfânta Inimă a lui Isus - Anul A 

VINERI DUPĂ DUMINICA A II-A DUPĂ RUSALII 
  

PREASFÂNTA INIMĂ A LUI ISUS 
  

ANUL A 
  
 LECTURA I   Domnul v-a iubit şi v-a ales. 
  
 Citire din cartea Deuteronomului 7,6-11 
 
 
 
  În zilele acelea, 
  Moise a spus poporului israelit:  
6 „Tu eşti un popor consfinţit Domnului Dumnezeului tău,  
 pe tine te-a ales, ca, între toate popoarele care trăiesc pe pământ,  
 tu să fii poporul care îi aparţine lui în mod deosebit.  
7 Dacă Domnul v-a îndrăgit, dacă el v-a ales, aceasta a făcut-o,  
 nu pentru că voi aţi fi poporul cel mai numeros dintre toate,  
 căci voi sunteţi cel mai mic dintre toate popoarele,  
8 dar din dragoste către voi  
 şi din fidelitate faţă de jurământul pe care l-a făcut părinţilor voştri, 
 v-a scos Domnul cu puterea mâinii sale  
 şi v-a eliberat din casa sclaviei şi din mâna lui Faraon, regele Egiptului.  
9 Să ştii deci că Domnul Dumnezeul vostru  
 este Dumnezeul cel adevărat, Dumnezeul fidel, care îşi ţine  
 legământul  
 şi îndurarea lui ţine până la al miilea neam  
 pentru cei care îl iubesc şi-i păzesc poruncile,  
10 dar pe cel care îi este duşman se răzbună şi-l nimiceşte;  
 răzbunarea lui nu întârzie.  
11 Să păziţi deci legile, poruncile şi hotărârile  
 pe care vi le prescriu eu astăzi, ca să le împliniţi”. 
  

Cuvântul Domnului 



Preasfânta Inimă a lui Isus - Anul A 
 
 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 102,1-2.3-4.6-7.8 şi 10 (R.: 17) 
  
  R.:  Dumnezeu este bunătate  
    şi îndurare nesfârşită. 
  
1 Binecuvântează, suflete al meu, pe Domnul 
 şi toată fiinţa mea să laude numele lui cel sfânt! 
2 Binecuvântează, suflete al meu, pe Domnul 
 şi nu uita nicicând de darurile lui. R. 
  
3 El îţi iartă toate păcatele 
 şi te vindecă de orice infirmitate. 
4 El îţi scapă viaţa de la pierzare 
 şi te încununează cu bunătate şi îndurare. R. 
  
6 Domnul săvârşeşte dreptatea 
 şi apără cauza celor asupriţi. 
7 El a făcut cunoscute lui Moise căile sale 
 şi faptele sale minunate fiilor lui Israel. R. 
  
8 Domnul este îndurător şi milostiv, 
 el este îndelung răbdător şi plin de dragoste. 
10 El nu răsplăteşte după greşelile noastre, 
 nici nu pedepseşte după fărădelegile noastre. R. 
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 LECTURA A II-A  Dumnezeu ne-a iubit mai întâi pe noi.  
  
 Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Ioan 4,7-16 
 
 
7  Preaiubiţilor,  
  să ne iubim unii pe alţii, pentru că dragostea este de la Dumnezeu  
 şi oricine iubeşte este născut din Dumnezeu şi îl cunoaşte pe Dumnezeu.  
8 Cel care nu iubeşte nu-l cunoaşte pe Dumnezeu,  
 căci Dumnezeu este iubire.  
9 Dragostea lui Dumnezeu faţă de noi s-a arătat prin faptul că  
 Dumnezeu l-a trimis pe unicul său Fiu în lume, ca să avem viaţă prin el.  
10 Dragostea nu stă în faptul că noi l-am iubit pe Dumnezeu,  
 ci în faptul că el ne-a iubit pe noi  
 şi l-a trimis pe Fiul său ca jertfă de ispăşire pentru păcatele noastre. 
11 Preaiubiţilor, dacă Dumnezeu ne-a iubit pe noi,  
 şi noi suntem datori să ne iubim unul pe altul.  
12 Pe Dumnezeu nimeni nu l-a văzut vreodată,  
 dar dacă ne iubim unul pe altul,  
 Dumnezeu rămâne în noi şi dragostea lui în noi este desăvârşită.  
13 Noi cunoaştem că rămânem în el şi el în noi,  
 prin faptul că ne-a dat din duhul său.  
14 Noi am văzut şi mărturisim că Tatăl l-a trimis pe Fiul ca mântuitor al  
 lumii.  
15 Cine mărturiseşte că Isus este Fiul lui Dumnezeu,  
 Dumnezeu rămâne în el şi el în Dumnezeu.  
16 Noi am cunoscut iubirea pe care o are Dumnezeu faţă de noi  
 şi am crezut într-însa.  
 Dumnezeu este iubire şi cel care rămâne în iubire rămâne în Dumnezeu  
 şi Dumnezeu rămâne în el. 
  

Cuvântul Domnului 
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 ALELUIA Mt 11,29ab 
  (Aleluia) Luaţi jugul meu asupra voastră şi învăţaţi de la mine,  
     căci sunt blând şi smerit cu inima. (Aleluia) 
  
 EVANGHELIA  Sunt blând şi smerit cu inima. 
  
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos  
 după sfântul Matei 11,25-30 
 
 
 
  În timpul acela, 
  Isus a luat cuvântul şi a spus:  
25 „Te preamăresc pe tine, Părinte, stăpânul cerului şi al pământului, 
 pentru că ai lăsat ascunse acestea celor înţelepţi şi pricepuţi  
 şi le-ai descoperit celor mici.  
26 Da, Părinte, căci aşa ai voit tu în bunătatea ta.  
27 Toate mi-au fost date de către Tatăl meu;  
 şi nimeni nu-l cunoaşte pe Fiul, decât numai Tatăl;  
 nici pe Tatăl nu-l cunoaşte nimeni, decât numai Fiul  
 şi acela căruia Fiul vrea să-i descopere.  
28 Veniţi la mine toţi cei osteniţi şi împovăraţi  
 şi eu vă voi da odihnă.  
29 Luaţi jugul meu asupra voastră  
 şi învăţaţi de la mine căci eu sunt blând şi smerit cu inima  
 şi veţi găsi odihnă pentru sufletele voastre.  
30 Căci jugul meu e dulce şi povara mea este uşoară”. 
  

Cuvântul Domnului 
 



Preasfânta Inimă a lui Isus - Anul B 
ANUL B 

 
 LECTURA I   L-am iubit pe Israel de când era copil. 
  
 Citire din cartea profetului Osea  11,1.3-4.8c-9 
 
 
1  Aşa vorbeşte Domnul:  
  „L-am iubit pe Israel de când era copil,  
 şi din Egipt l-am chemat pe fiul meu.  
3 Eu l-am învăţat să meargă ţinându-l cu mâinile mele,  
 şi el nu a înţeles că eu aveam grijă de el.  
4 L-am condus cu bunătate, cu legături de gingăşie,  
 l-am tratat ca un părinte care îşi ridică odorul la obraz,  
 m-am aplecat asupra lui, dându-i de mâncare.  
8c Nu, inima mea se zvârcoleşte în mine  
 şi părerea de rău mă consumă.  
9 Nu mă voi lăsa cuprins de focul mâniei mele,  
 nu-l voi mai distruge pe Israel,  
 căci eu sunt Dumnezeu, nu sunt om.  
 În mijlocul vostru eu sunt Dumnezeul cel sfânt  
 şi nu voi veni să vă nimicesc”. 
  

Cuvântul Domnului 



Preasfânta Inimă a lui Isus - Anul B 
 
 PSALMUL RESPONSORIAL Is 12,2-3.4bcd.5-6 (R.: 3) 
  
  R.:  Cântaţi cu bucurie şi veselie  
    căci mare şi sfânt este Domnul. 
  
2 Iată, Dumnezeu este mântuitorul meu: 
 voi fi plin de încredere şi nu mă voi teme de nimic, 
 căci Domnul este tăria şi lauda mea, 
 în el am aflat mântuirea. 
3 Cu bucurie veţi scoate apă din izvoarele mântuirii. R. 
  
4bcd Şi veţi spune atunci:  
 „Lăudaţi pe Domnul şi chemaţi numele lui, 
 vestiţi printre neamuri lucrările sale. R. 
  
5 Cântaţi Domnului, căci a făcut lucruri minunate; 
 să ştie aceasta tot pământul. 
6 Strigaţi cu bucurie şi veselie, locuitori ai Sionului, 
 căci Dumnezeu este în mijlocul vostru. R. 
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 LECTURA A II-A  Veţi cunoaşte dragostea lui Cristos 
        care întrece tot ce se poate cunoaşte. 
  
 Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Efeseni 3,8-12.14-19 
 
 
8  Fraţilor,  
  mie, celui mai neînsemnat dintre toţi sfinţii,  
 mi-a fost dat acest har, 
 să le predic păgânilor nemărginita bogăţie a lui Cristos  
9 şi să le pun tuturor în lumină  
 înfăptuirea misterului ascuns de veacuri în Dumnezeu, Creatorul a  
 toate.  
10 Astfel, de acum înainte,  
 chiar puterile şi tăriile vor cunoaşte prin intermediul Bisericii, 
 feluritele manifestări ale înţelepciunii lui Dumnezeu.  
11 Acesta este planul veşnic  
 pe care Dumnezeu l-a înfăptuit în Cristos Isus, Domnul nostru.  
12 Iar credinţa noastră în Cristos e aceea  
 care ne dă curajul să ne apropiem de Dumnezeu cu toată încrederea. 
14 De aceea îmi plec genunchiul înaintea Tatălui,  
15 din care provine orice paternitate, în cer şi pe pământ.  
16 El, care este bogat în slavă, să vă sprijine cu puterea Duhului său, 
 pentru a întări omul duhovnicesc din voi. 
17 Isus Cristos să locuiască în inimile voastre prin credinţă.  
 Rămâneţi înrădăcinaţi şi întemeiaţi în iubire.  
18 Astfel veţi putea înţelege, împreună cu toţi credincioşii,  
 care este lungimea, lăţimea, înălţimea şi adâncimea,  
19 şi veţi cunoaşte dragostea lui Cristos,  
 care întrece tot ce se poate cunoaşte.  
 Atunci veţi fi copleşiţi de plinătatea lui Dumnezeu. 
  

Cuvântul Domnului 
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 ALELUIA Mt 11,29ab 
  (Aleluia) Luaţi jugul meu asupra voastră şi învăţaţi de la mine,  
     căci sunt blând şi smerit cu inima. (Aleluia) 
 sau 
  
 ALELUIA 1 In 4,10b 
  (Aleluia) Dumnezeu ne-a iubit mai întâi pe noi  
     şi l-a trimis pe Fiul său ca jertfă de ispăşire  
     pentru păcatele noastre. (Aleluia) 
  
 EVANGHELIA  Din coasta străpunsă a lui Isus a ieşit sânge şi apă. 
  
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos  
 după sfântul Ioan 19,31-35 
 
 
 
31  În timpul acela, 
  fiindcă era vineri,  
 ca să nu rămână trupurile pe cruce în zi de sâmbătă,  
 cu atât mai mult cu cât sâmbăta aceea era ziua cea mare a Paştelui, 
 iudeii l-au rugat pe Pilat să le dea jos de pe cruce,  
 după ce li se vor fi zdrobit fluierele picioarelor. 
32 Au venit soldaţii şi au zdrobit fluierele picioarelor celui dintâi  
 şi apoi ale celui de al doilea, care fuseseră răstigniţi împreună cu el.  
33 Când au venit la Isus, l-au găsit mort;  
 de aceea nu i-au mai zdrobit fluierele picioarelor,  
34 ci unul dintre soldaţi i-a străpuns coasta cu suliţa  
 şi îndată a ţâşnit din ea sânge şi apă.  
35 Cel care a văzut dă mărturie pentru ca şi voi să credeţi. 
  

Cuvântul Domnului 
 



Preasfânta Inimă a lui Isus - Anul C 
ANUL C 

  
 LECTURA I  Eu voi paşte oile mele, ele ascultă glasul meu, spune 

Domnul; 
      eu le cunosc şi ele mă urmează pe mine. 
  
 Citire din cartea profetului Ezechiel  34,11-16 
 
 
11  Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu: 
  „Iată, eu însumi voi căuta oile mele şi mă voi îngriji de ele.  
12 Cum se îngrijeşte păstorul de turma sa, atunci când oile sunt risipite, 
 aşa voi avea eu grijă de oile mele şi le voi aduna din toate locurile,  
 în care au fost risipite în zilele înnorate şi întunecate. 
13 Le voi scoate dintre popoare, le voi aduna de prin ţinuturi străine.  
 Le voi aduce înapoi în ţara lor  
 şi le voi paşte pe munţii lui Israel,  
 prin văi şi prin locurile cele mai bune ale acestei ţări.  
14 Le voi paşte în păşune bună  
 şi staulul lor va fi pe munţii cei înalţi ai lui Israel;  
 acolo se vor odihni ele în staulul cel bun  
 şi vor avea păşune bogată în munţii lui Israel. 
15 Eu voi paşte oile mele şi le voi conduce la odihnă,  
 spune Domnul Dumnezeu. 
16 Voi merge în căutarea oii pierdute,  
 pe cea rătăcită o voi întoarce la staul,  
 pe cea rănită o voi pansa şi pe cea bolnavă o voi îngriji;  
 o voi păzi pe cea grasă şi puternică;  
 le voi paşte aşa cum se cuvine”. 
  

Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 22,1-3a.3b-4.5.6 (R.: 1) 
  
  R.:  Domnul este păstorul meu,  
    nu voi duce lipsă de nimic! 
  
1 Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic! 
2 El mă conduce la păşuni verzi 
 şi mă îndreaptă spre ape liniştite, 
3a îmi întăreşte sufletul. R. 
  
3b Mă călăuzeşte pe cărări drepte pentru cinstea numelui său. 
4 Chiar dacă ar fi să umblu prin valea întunecată a morţii, 
 nu mă tem de nici un rău, căci tu eşti cu mine, 
 toiagul şi nuiaua ta mă apără. R. 
  
5 Tu îmi întinzi masă în faţa duşmanilor mei, 
 îmi ungi capul cu untdelemn 
 şi paharul meu mă umple de bucurie. R. 
  
6 Fericirea şi îndurarea mă vor însoţi 
 în toate zilele vieţii mele 
 şi voi locui în casa Domnului 
 până la sfârşitul zilelor mele. R. 
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 LECTURA A II-A  Dumnezeu şi-a dovedit dragostea sa faţă de noi. 
  
 Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Romani  5,5-11 
 
 
5  Fraţilor,  
  dragostea lui Dumnezeu a fost revărsată în inimile noastre  
 prin Duhul Sfânt, care ne-a fost dăruit.  
6 Pe când eram încă neputincioşi,  
 Cristos – la timpul hotărât de Dumnezeu –  
 a murit pentru noi cei păcătoşi.  
7 Cu greu moare cineva pentru un om drept;  
8 totuşi poate că pentru un om bun să aibă cineva curajul să-şi dea  
 viaţa. 
 Dar dovada că Dumnezeu ne iubeşte  
 stă în faptul că Cristos a murit pentru noi,  
 pe când noi eram încă păcătoşi.  
9 Cu atât mai mult acum,  
 după ce am fost îndreptăţiţi prin sângele lui Cristos,  
 vom fi salvaţi prin mijlocirea lui de mânia lui Dumnezeu.  
10 Într-adevăr, dacă Dumnezeu ne-a împăcat cu sine  
 prin moartea Fiului său, atunci când noi eram încă duşmanii săi,  
 cu atât mai mult acum, după ce am fost împăcaţi cu el,  
 vom fi salvaţi prin viaţa lui.  
11 Mai mult, Dumnezeu este mândria noastră,  
 datorită lui Isus Cristos Domnul nostru,  
 care ne-a împăcat cu Dumnezeu. 
  

Cuvântul Domnului 
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 ALELUIA Mt 11,29ab 
  (Aleluia) Luaţi jugul meu asupra voastră şi învăţaţi de la mine,  
     căci sunt blând şi smerit cu inima. (Aleluia) 
  sau 
  
 ALELUIA 1 In 4,10b 
  (Aleluia) Dumnezeu ne-a iubit mai întâi pe noi  
     şi l-a trimis pe Fiul său ca jertfă de ispăşire  
     pentru păcatele noastre. (Aleluia) 
  
 EVANGHELIA  Bucuraţi-vă împreună cu mine,  
       căci am găsit oaia cea pierdută. 
  
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos  
 după sfântul Luca 15,3-7 
 
 
 
3  În timpul acela, 
  vorbind fariseilor şi cărturarilor, Isus le-a spus această parabolă:  
4 „Dacă unul dintre voi are o sută de oi şi pierde una din ele,  
 nu le lasă oare pe cele nouă zeci şi nouă în pustiu  
 şi merge să o caute pe cea pierdută până o găseşte?  
5 Şi când a găsit-o, cu bucurie o pune pe umeri  
6 şi, sosind acasă, îi cheamă pe prieteni şi pe vecini şi le spune: 
 «Bucuraţi-vă împreună cu mine, căci am găsit oaia cea pierdută».  
7 Vă spun: tot aşa va fi bucurie şi în cer  
 pentru un păcătos care se converteşte,  
 mai mult decât pentru nouă zeci şi nouă de drepţi  
 care nu au nevoie de convertire”. 
  

Cuvântul Domnului 
 



Aleluia 
 

ALELUIA 
 
 1. ALELUIA  1 Sam 3,9; In 6,69b 
  (Aleluia) Vorbeşte, Doamne, căci slujitorul tău ascultă;  
     tu ai cuvintele vieţii veşnice. (Aleluia) 
 
 2. ALELUIA  Ps 24,4a.5a 
  (Aleluia) Arată-mi, Doamne, căile tale  
     şi învaţă-mă adevărul tău. (Aleluia) 
 
 3. ALELUIA  Ps 94,8ab 
  (Aleluia) Astăzi nu vă împietriţi inimile,  
     dar ascultaţi glasul Domnului. (Aleluia) 
 
 4. ALELUIA  Ps 118,34 
  (Aleluia) Dă-mi înţelepciune să cunosc Legea ta, Doamne,  
     şi s-o împlinesc din toată inima. (Aleluia) 
 
 5. ALELUIA  Ps 118,36a.29b 
  (Aleluia) Atrage-mi, Doamne, inima spre învăţăturile tale  
     şi ajută-mă să merg pe calea ta. (Aleluia) 
 
 6. ALELUIA  Ps 118,105 
  (Aleluia) Cuvântul tău, Doamne, este o făclie pentru paşii mei,  
     o lumină pe cărarea vieţii mele. (Aleluia) 
 
 7. ALELUIA  Ps 129,5 
  (Aleluia) Speranţa mea este în Domnul;  
     eu mă încred în cuvântul său. (Aleluia) 
 
 8. ALELUIA  Mt 4,4b 
  (Aleluia) Nu numai cu pâine trăieşte omul,  
     dar şi cu tot cuvântul care vine din gura lui Dumnezeu. 
  (Aleluia) 
 
 9. ALELUIA  Mt 4,16; Is 9,1 
  (Aleluia) Poporul care mergea în întuneric  



Aleluia 
     a văzut înălţându-se o lumină mare;  
     asupra celor care locuiau în ţara umbrei  
     a strălucit o lumină mare. (Aleluia) 
 
 10. ALELUIA Mt 4,19 
  (Aleluia) Veniţi după mine, spune Domnul,  
     şi vă voi face pescari de oameni. (Aleluia) 
 
 11. ALELUIA Mt 4,23 
  (Aleluia) Isus predica evanghelia despre împărăţia lui Dumnezeu  
     şi-i vindeca pe cei bolnavi şi suferinzi. (Aleluia) 
 
 12. ALELUIA Mt 5,3 
  (Aleluia) Fericiţi cei săraci cu duhul,  
     căci a lor este împărăţia cerurilor. (Aleluia) 
 
 13. ALELUIA Mt 5,10 
  (Aleluia) Fericiţi cei prigoniţi pentru dreptate,  
     căci a lor este împărăţia cerurilor. (Aleluia) 
 
 14. ALELUIA Mt 5,12a 
  (Aleluia) Bucuraţi-vă şi veseliţi-vă,  
     căci mare va fi în ceruri răsplata voastră. (Aleluia) 
 
 15. ALELUIA Mt 5,16 
  (Aleluia) Astfel să strălucească lumina voastră înaintea oamenilor, 
     ca văzând ei faptele voastre bune,  
     să-l preamărească pe Tatăl vostru. (Aleluia) 
 
 16. ALELUIA Mt 8,17 
  (Aleluia) Isus a purtat durerile noastre,  
     a fost împovărat cu suferinţele noastre. (Aleluia) 
 
 17. ALELUIA cf. Mt 11,25 
  (Aleluia) Te preamăresc pe tine, Părinte,  
     stăpânul cerului şi al pământului,  
     pentru că ai descoperit celor mici misterele împărăţiei tale.
  (Aleluia) 



Aleluia 
 
 18. ALELUIA Mt 11,28 
  (Aleluia) Veniţi la mine toţi cei osteniţi şi împovăraţi, spune Domnul; 
     şi eu vă voi da odihnă. (Aleluia) 
 
 19. ALELUIA Mt 11,29ab 
  (Aleluia) Luaţi jugul meu asupra voastră şi învăţaţi de la mine,  
     căci sunt blând şi smerit cu inima. (Aleluia) 
 
 20. ALELUIA Mc 1,15 
  (Aleluia) Împărăţia lui Dumnezeu este aproape, spune Domnul; 
     întoarceţi-vă la Dumnezeu şi credeţi în evanghelie. (Aleluia) 
 
 21. ALELUIA cf. Mc 9,6 
  (Aleluia) Cerurile s-au deschis şi glasul Tatălui a răsunat:  
     Acesta este Fiul meu cel preaiubit, de el să ascultaţi. (Aleluia) 
 
 22. ALELUIA Mc 10,45 
  (Aleluia) Fiul Omului a venit să-i slujească pe alţii  
     şi să-şi dea viaţa pentru răscumpărarea tuturor. (Aleluia) 
 
 23. ALELUIA Lc 4,18a 
  (Aleluia) Duhul Domnului este asupra mea;  
     el m-a trimis să vestesc săracilor evanghelia. (Aleluia) 
 
 24. ALELUIA Lc 4,18ab 
  (Aleluia) Duhul Domnului m-a trimis să vestesc săracilor 

evanghelia;  
     să propovăduiesc celor închişi eliberarea. (Aleluia) 
 
 25. ALELUIA Lc 6,23ab 
  (Aleluia) Bucuraţi-vă şi veseliţi-vă;  
     căci mare este în ceruri răsplata voastră. (Aleluia) 
 
 26. ALELUIA Lc 7,14 
  (Aleluia) Un mare profet s-a ridicat printre noi  
     şi Domnul l-a vizitat pe poporul său. (Aleluia) 
 
 



Aleluia 
 27. ALELUIA Lc 7,16 
  (Aleluia) Un profet mare s-a ridicat între noi;  
     Dumnezeu a vizitat poporul său. (Aleluia) 
 
 28. ALELUIA cf. Lc 8,11 
  (Aleluia) Sămânţa este cuvântul lui Dumnezeu, semănătorul este 

Cristos; 
     cine l-a aflat pe Cristos va trăi în veci. (Aleluia) 
 
 29. ALELUIA cf. Lc 8,15 
  (Aleluia) Fericiţi sunt cei care păstrează cuvântul lui Dumnezeu 
     într-o inimă curată şi generoasă,  
     şi aduc roade bogate prin răbdare. (Aleluia) 
 
 30. ALELUIA In 1,14.12b 
  (Aleluia) Cuvântul s-a făcut trup şi a locuit între noi.  
     Celor care l-au primit le-a dat putere să devină fii ai lui  
     Dumnezeu. 
  (Aleluia) 
 
 31. ALELUIA In 1,41.17b 
  (Aleluia) L-am chemat pe Mesia (ceea ce înseamnă Cristos); 
     harul şi adevărul au venit printr-însul. (Aleluia) 
 
 32. ALELUIA In 3,16 
  (Aleluia) Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea,  
     încât l-a dat pe Fiul său unul-născut; 
     cine crede într-însul are viaţa veşnică. (Aleluia) 
 
 33. ALELUIA In 6,51-52 
  (Aleluia) Eu sunt pâinea cea vie care am coborât din cer, spune 

Domnul; 
     cine mănâncă din această pâine va trăi în veci. (Aleluia) 
 
 34. ALELUIA In 6,64b.69b 
  (Aleluia) Cuvintele tale, Doamne, sunt duh şi viaţă;  
     tu ai cuvintele vieţii veşnice. (Aleluia) 
 
 



Aleluia 
 35. ALELUIA In 8,12 
  (Aleluia) Eu sunt lumina lumii, spune Domnul;  
     cine mă urmează va avea lumina vieţii. (Aleluia) 
 
 36. ALELUIA In 10,14 
  (Aleluia) Eu sunt păstorul cel bun, spune Domnul. 
     Eu cunosc oile mele, iar ele mă cunosc pe mine. (Aleluia) 
 
 37. ALELUIA In 10,27 
  (Aleluia) Oile mele ascultă glasul meu, spune Domnul;  
     eu le cunosc pe ele şi ele mă urmează. (Aleluia) 
 
 38. ALELUIA In 11,25a.26 
  (Aleluia) Eu sunt învierea şi viaţa, spune Domnul;  
     cine crede în mine nu va muri în veci. (Aleluia) 
 
 39. ALELUIA In 12,31b-32 
  (Aleluia) Acum stăpânitorul lumii acesteia  
     va fi dat afară, spune Domnul,  
     iar eu după ce voi fi înălţat de la pământ,  
     îi voi atrage la mine pe toţi oamenii. (Aleluia) 
 
 40. ALELUIA In 13,34 
  (Aleluia) Poruncă nouă vă dau vouă, spune Domnul; 
     să vă iubiţi unul pe altul, cum v-am iubit şi eu pe voi. 
   (Aleluia) 
 
 41. ALELUIA In 14,6 
  (Aleluia) Eu sunt calea, adevărul şi viaţa, spune Domnul,  
     nimeni nu vine la Tatăl, decât prin mine. (Aleluia) 
 
 42. ALELUIA In 14,16 
  (Aleluia) Îl voi ruga pe Tatăl şi vă va da alt Apărător,  
     care să rămână cu voi în veci. (Aleluia) 
 
 43. ALELUIA In 14,23 
  (Aleluia) Dacă mă iubeşte cineva, va păzi cuvântul meu, spune 

Domnul; 



Aleluia 
     Tatăl meu îl va iubi şi vom veni la el. (Aleluia)  
 
 44. ALELUIA In 14,46-50 
  (Aleluia) Dacă mă iubeşte cineva va păzi cuvântul meu;  
     Tatăl meu îl va iubi şi vom veni la el. (Aleluia) 
 
 45. ALELUIA In 15,4.5b 
  (Aleluia) Rămâneţi în mine şi eu în voi, spune Domnul;  
     cine rămâne în mine aduce roade multe. (Aleluia) 
 
 46. ALELUIA In 15,5 
  (Aleluia) Eu sunt viţa, voi sunteţi mlădiţele, spune Domnul,  
     cine rămâne în mine şi eu în el, acela aduce roade multe. 
  (Aleluia) 
 
 47. ALELUIA In 15,15b 
  (Aleluia) V-am numit prietenii mei, spune Domnul;  
     deoarece toate câte le-am auzit de la Tatăl meu  
     vi le-am făcut cunoscute vouă. (Aleluia) 
 
 48. ALELUIA In 15,16 
  (Aleluia) Eu v-am ales pe voi din lume,  
     ca să mergeţi şi să aduceţi roade, dar roade care să  
     rămână. 
 
 49. ALELUIA In 15,26b.27a 
  (Aleluia) Duhul adevărului va da mărturie despre mine, spune 

Domnul;  
     de asemenea veţi da şi voi mărturie despre mine. (Aleluia) 
 
 50. ALELUIA In 16,13a; 14,26b 
  (Aleluia) Când va veni Duhul adevărului, vă va învăţa tot adevărul  
     şi vă va aduce aminte de tot ceea ce v-am spus eu, spune  
     Domnul. 
  (Aleluia) 
 
 51. ALELUIA In 15,15b 
  (Aleluia) V-am numit prietenii mei, spune Domnul;  



Aleluia 
     deoarece toate câte le-am auzit de la Tatăl meu  
     vi le-am făcut cunoscute vouă. (Aleluia) 
 
 52. ALELUIA In 17,17ba 
  (Aleluia) Cuvântul tău, Doamne, este adevăr;  
     sfinţeşte-ne pe noi prin adevărul acesta. (Aleluia) 
 
 53. ALELUIA cf. Fap 16,14b 
  (Aleluia) Deschide, Doamne, inimile noastre,  
     ca să pătrundă în ele cuvântul Fiului tău. (Aleluia) 
 
 54. ALELUIA cf. Rom 8,15 
  (Aleluia) L-am primit pe Duhul Sfânt, prin care am devenit copii 

adoptivi  
     şi prin care îl numim pe Dumnezeu „Tatăl nostru”.  
  (Aleluia) 
 
 55. ALELUIA 2 Cor 5,19 
  (Aleluia) Dumnezeu a împăcat lumea cu sine prin Cristos,  
     iar nouă ne-a încredinţat misiunea de a vesti lumii  
     împăcarea.  
  (Aleluia) 
 
 56. ALELUIA 2 Cor 8,9 
  (Aleluia) Isus Cristos, deşi era bogat, s-a făcut sărac,  
     pentru ca prin sărăcia lui noi să ne îmbogăţim. (Aleluia) 
 
 57. ALELUIA Gal 6,14 
  (Aleluia) Eu mă laud numai cu crucea Domnului nostru Isus Cristos, 
     prin care lumea este răstignită pentru mine şi eu pentru  
     lume. 
  (Aleluia) 
 
 58. ALELUIA cf. Ef 1,17-18 
  (Aleluia) Tatăl Domnului nostru Isus Cristos  
     să pătrundă inimile noastre cu lumina sa,  
     ca să putem înţelege speranţa  
     pe care ne-o dă chemarea noastră. (Aleluia) 



Aleluia 
 
 59. ALELUIA Fil 2,15-16 
  (Aleluia) Păziţi cuvântul vieţii, 
     ca să fiţi în mijlocul lumii ca nişte făclii mereu aprinse.  
  (Aleluia) 
 
 60. ALELUIA Col 3,15a.16a 
  (Aleluia) Pacea lui Cristos să domnească în inimile voastre.  
     Cuvântul lui Cristos să locuiască în voi în toată bogăţia sa. 
  (Aleluia) 
 
 61. ALELUIA Col 3,16a.17c 
  (Aleluia) Cuvântul lui Cristos să locuiască în voi în toată bogăţia sa; 
     aduceţi-i mulţumiri lui Dumnezeu Tatăl prin Isus Cristos. 
  (Aleluia) 
 
 62. ALELUIA 1 Tes 2,13 
  (Aleluia) Primiţi cuvântul lui Dumnezeu, căci nu este un cuvânt 

omenesc, 
     ci, într-adevăr, Dumnezeu este cel care vă vorbeşte. 
  (Aleluia) 
 
 63. ALELUIA 2 Tes 2,14 
  (Aleluia) Prin predicarea evangheliei,  
     Dumnezeu ne-a chemat să moştenim slava Domnului nostru 

Isus Cristos. (Aleluia) 
 
 64. ALELUIA 2 Tim 1,10b 
  (Aleluia) Domnul nostru Isus Cristos a distrus moartea,  
     iar prin evanghelia sa, a dat vieţii o nouă strălucire.  
  (Aleluia) 
 
 65. ALELUIA Evr 4,12 
  (Aleluia) Cuvântul lui Dumnezeu este viu şi plin de putere:  
     el judecă sentimentele şi gândurile inimii. (Aleluia) 
 
 66. ALELUIA Iac 1,18 
  (Aleluia) Tatăl ne-a dat viaţă prin cuvântul adevărului,  



Aleluia 
     ca să facă din noi, cei dintâi chemaţi dintre toate făpturile  
     sale. 
  (Aleluia) 
 
 67. ALELUIA Iac 1,21 
  (Aleluia) Primiţi cu umilinţă cuvântul semănat în voi,  
     căci el poate să vă mântuiască. (Aleluia) 
 
 68. ALELUIA 1 Pt 1,25 
  (Aleluia) Cuvântul Domnului rămâne în veci,  
     iar acest cuvânt este evanghelia care v-a fost predicată. 
  (Aleluia) 
 
 70. ALELUIA 1 Pt 2,9 
  (Aleluia) Voi, popor al lui Dumnezeu, împărăţie de preoţi,  
     vestiţi în lume faptele măreţe ale Domnului,  
     care v-a chemat din întuneric la minunata sa lumină.  
  (Aleluia) 
 
 71. ALELUIA 1 Pt 4,14 
  (Aleluia) Dacă sunteţi insultaţi pentru numele lui Cristos, fericiţi 

sunteţi,  
     deoarece Duhul lui Dumnezeu se odihneşte peste voi. 
  (Aleluia) 
 
 72. ALELUIA 1 In 2,5 
  (Aleluia) În acela care păzeşte cuvântul lui Cristos  
     dragostea lui Dumnezeu este desăvârşită. (Aleluia) 
 
 73. ALELUIA 1 In 4,10b 
  (Aleluia) Dumnezeu ne-a iubit mai întâi pe noi  
     şi l-a trimis pe Fiul său ca jertfă de ispăşire  
     pentru păcatele noastre. (Aleluia) 
 
 74. ALELUIA Ap 1,5ab 
  (Aleluia) Isuse Cristoase, martor credincios, întâiul născut din morţi; 
     tu ne iubeşti şi ne speli păcatele în sângele tău. (Aleluia) 
 



Aleluia 
 75. ALELUIA Ap 1,8 
  (Aleluia) Slavă Tatălui şi Fiului şi Duhului Sfânt!  
     Slavă lui Dumnezeu, care este, care era şi care vine!  
  (Aleluia) 
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   LECTURI 
 
  Vechiul Testament 
Geneza 

1,1–2,2 - Dumnezeu a zis şi s-a făcut întocmai. 239 
1,20–2,4 - Să-l facem pe om după chipul şi asemănarea noastră. 246 
2,4b-9.15-17 - Domnul Dumnezeu l-a luat pe om şi l-a condus în grădina Edenului. 253 
2,18-25 - A condus-o pe Eva la Adam. Ei vor fi un singur trup. 259 
3,1-8 - Veţi fi ca Dumnezeu, cunoscând binele şi răul. 265 
3,9-15 - Voi pune duşmănie între tine şi femeie, între seminţia ta şi seminţia ei. 483 
3,9-24 - Domnul l-a trimis din grădina Edenului ca să lucreze pământul. 270 

 4,1-15.25 - Cain s-a aruncat asupra fratelui său Abel şi l-a ucis. 292 
6,5-8; 7,1-5.10 - Îl voi şterge de pe faţa pământului pe omul pe care l-am creat. 298 
8,6-13.20-22 - Noe a privit şi a văzut că pământul era uscat. 304 
9,1-13 - Curcubeul meu va sluji ca semn al legământului dintre mine şi pământ. 310 

 11,1-9 - Să coborâm şi să le încurcăm limbile. 316 
 12,1-9 - Abraham a plecat după cum i-a poruncit Domnul. 601 

13,2.5-18 - Să nu fie ceartă între noi, căci suntem fraţi. 608 
14,18-20 - Melchisedec a oferit pâine şi vin.  932 
15,1-12.17-18 - Abraham a crezut ce i-a spus Domnul şi pentru aceasta Domnul l-a 

socotit drept şi a încheiat un legământ cu Abraham. 615 
16,1-12.15-16 - Agar i-a născut lui Abraham un fiu şi Abraham i-a dat numele de Ismael.

 622 
 16,6b-12.15-16 - Agar i-a născut lui Abraham un fiu şi Abraham i-a dat numele de Ismael. 
   624 

17,1.9-10.15-22 - Toţi copiii de parte bărbătească vor primi tăierea împrejur. Sara îţi 
va naşte un fiu. 631 

18,1-10a - Doamne, nu trece fără să te opreşti la slujitorul tău. 813 
18,1-15 - Oare este vreo minune pe care Domnul să nu o poată înfăptui? Voi veni din 

nou la tine şi Sara va avea un fiu! 638 
18,16-33 - Oare îl vei nimici pe cel drept împreună cu cel păcătos? 660 
18,20-32 - Să nu se supere Domnul meu, dacă îndrăznesc să vorbesc. 866 
19,15-29 - Domnul a făcut să cadă din cer asupra Sodomei şi Gomorei ploaie de sulf şi 

de foc. 666 
21,5.8-20 - Nu se cuvine ca fiul sclavei Agar să împartă moştenirea cu fiul meu, Isaac.

 673 
22,1-18 - Jertfa patriarhului nostru Abraham. 679 
23,1-4.19; 24,1-8.10b.62-67 - Isaac a îndrăgit-o pe Rebeca şi astfel i-a fost alinată 

durerea pricinuită de pierderea mamei sale. 685 
27,1-5.15-29 - Iacob l-a înlăturat pe fratele său Esau, răpindu-i binecuvântarea. 691 
28,10-22a - Iacob a văzut o scară, şi pe îngerii lui Dumnezeu care urcau şi coborau şi 

pe Dumnezeu care i-a vorbit. 711 
32,22-31 - Te vei numi „Israel” pentru că te-ai luptat cu Dumnezeu şi ai învins. 717 
41,55-57; 42,5-7a.17-24a - Acum, ispăşim greşeala făcută faţă de fratele nostru. 723 
44,18-21.23b-29; 45,1-5 - Dumnezeu m-a trimis în Egipt ca să vă scap viaţa. 729 
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46,1-7.28-30 - De acum pot să mor liniştit căci am văzut faţa ta. 736 
49,29-33; 50,15-25 - Dumnezeu va avea grijă de voi şi vă va scoate din ţara aceasta.

 743 
Exod 

1,8-14.22 - Faraonul a spus: Să luăm măsuri împotriva israeliţilor, ca să nu se înmulţească.
 767 

2,1-15a - I-a dat numele Moise, pentru că a fost scos din apă. Făcându-se mare s-a 
întors la fraţii săi. 773 

 3,1-6.9-12 - Îngerul Domnului a apărut în mijlocul unui foc, care se ridica dintr-un tufiş. 
   780 
 3,13-20 - Cel care se numeşte „Eu sunt” m-a trimis la voi. 786 

11,10 – 12,1-14 - Veţi înjunghia mielul către seară; voi vedea sângele şi voi trece mai 
departe.  792 

12,37-42 - Aceasta este noaptea în care Domnul a scos pe fiii lui Israel din Egipt. 798 
 14,5-18 - Egiptenii vor şti că eu sunt Domnul, când voi triumfa asupra faraonului. 817 

14,21 – 15,1 - Fiii lui Israel au trecut prin Marea Roşie ca pe uscat. 823 
16,1-5.9-15 - Iată, voi face să cadă o ploaie de pâine din cer. 829 
19,1-2.9abc.10-11.16-20b - Domnul se va coborî pe muntele Sinai în prezenţa întregului 

popor. 835 
19,2-6a - Veţi fi pentru mine o împărăţie de preoţi şi un popor sfânt. 530 
20,1-17 - Legea a fost dată prin Moise. 842 
24,3-8 - Iată sângele legământului pe care Domnul îl încheie cu voi. 848, 927 

 32,15-24.30-35 - Acest popor a săvârşit un mare păcat: şi-a făcut un dumnezeu de aur. 
   872 

33,7-11; 34,5b-9.28 - Domnul vorbea cu Moise faţă în faţă 879 
 34,4b-6.8-9 - Iahve, Domnul Dumnezeu, este bun şi îndurător. 908 

34,29-35 - Fiii lui Israel, văzând faţa strălucitoare a lui Moise, nu îndrăzneau să se 
apropie de el. 885 

40,16-21.34-38 - Norul a acoperit cortul întâlnirii  şi slava Domnului a umplut locuinţa.
 890 

Levitic 
13,1-2.45-46 - Leprosul va locui singur în afara taberei. 283 
19,1-2.17-18 - Să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi. 329 
23,1-2.5-11.15-16.27.34b-37 - Acestea sunt sărbătorile Domnului în care să ţineţi 

adunările sfinte, să aduceţi jertfă şi să nu lucraţi. 895 
25,1.8-17 - În anul jubiliar, fiecare dintre voi să se întoarcă la proprietatea sa. 902 

Deuteronom 
4,32-34.39-40 - Domnul este Dumnezeu sus în cer şi jos pe pământ şi nu este altul afară 

de el. 912 
5,12-15 - Respectă ziua Domnului. 430 
7,6-11 - Domnul v-a iubit şi v-a ales. 937 
8,2-3.14b-16a - Domnul te-a hrănit cu mană în pustiu. 920 

 11,18.26-28 - Vă pun în faţă ca să alegeţi binecuvântarea sau blestemul. 425 
18,15-20 - Voi ridica un profet şi voi pune cuvintele mele pe buzele lui. 175 
30,10-14 - Cuvântul acesta este chiar lângă tine ca să-l împlineşti. 762 
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1 Samuel 

1,1-8 - Potrivnica o întrista pe Ana pentru că nu avea copii. 29 
1,9-20 - Domnul şi-a amintit de Ana şi ea l-a născut pe Samuel. 34 

 3,1-10.19-20 - Vorbeşte, Doamne, sluga ta ascultă. 40 
3,3b-10.19 - Vorbeşte, Doamne, sluga ta ascultă. 66 
4,1-11 - Israel a fost bătut şi arca lui Dumnezeu a fost luată. 46 
8,4-7.10-22 - Veţi striga şi vă veţi plânge de regele pe care l-aţi cerut, dar Domnul nu 

vă va răspunde. 52 
9,1-4.17-19; 10,1a - Acesta este bărbatul despre care a vorbit Domnul. Saul va domni 

peste poporul său. 58 
15,16-23 - Ascultarea este mai de preţ decât jertfa. Domnul te va îndepărta; nu vei mai 

fi rege! 78 
16,1-13 - Samuel l-a uns pe David în prezenţa fraţilor săi şi Duhul Domnului a început 

să lucreze în el. 85 
17,32-33.37.40-51 - David l-a învins pe Goliat cu o piatră aruncată cu praştia. 91 
18,6-9; 19,1-7 - Tatăl meu, Saul, vrea să te omoare. 98 
24,3-21 - Nu voi ridica mâna împotriva lui, căci a fost consacrat Domnului prin ungere.

 105 
26,2.7-9.12-13.22-23 - Domnul te-a dat în mâinile mele, însă eu n-am vrut să ridic 

mâna asupra ta. 338 
2 Samuel 

1,1-4.11-12.17.19.23-27 - Cum au căzut aceşti eroi în luptă! 112 
 5,1-7.10 - Tu vei fi păstorul poporului meu Israel. 136 

6,12b-15.17-19 - David şi întreg poporul lui Israel au adus la Ierusalim arca Domnului.
 142 

 7,4-17 - Eu voi pune după tine un urmaş şi-i voi întări domnia. 147 
 7,18-19.24-29 - Cine sunt eu, Doamne Dumnezeul meu, şi ce este casa mea?  154 

11,1-4a.5-10a.13-17 - M-ai dispreţuit şi ai luat-o pe soţia lui Urie, ca să fie soţia ta.
 160 

12,1-7a.10-17 - Am păcătuit împotriva Domnului. 167 
12,7-10.12-13 - Domnul ţi-a iertat păcatul: tu nu vei muri. 539 
15,13-14.30; 16,5-13a - Să fugim dinaintea lui Absalom. Lăsaţi-l pe Şimei să blesteme, 

dacă Domnul i-a poruncit. 189 
18,9-10.14b.24-25a.30-32; 19,1-3 - Fiul meu, Absalom, de ce n-am murit eu în locul tău?

 196 
24,2.9-17 - Eu am păcătuit numărând poporul; însă această turmă ce a făcut? 203 

1 Regi 
 2,1-4.10-12 - Eu mă duc pe calea pe care merg toţi oamenii. Fii curajos, Solomon, fii bărbat. 
   209 
 3,4-13 - Dă-i slujitorului tău o inimă înţelegătoare, ca să ştie să conducă poporul tău. 
   221 
 3,5-12 - Tu ai cerut înţelepciune. 854 

8,1-7.9-13 - Au dus arca în sanctuarul numit Sfânta Sfintelor; norul a umplut templul 
Domnului. 242 

8,22-23.27-30 - Doamne, tu ai spus: „Numele meu va fi acolo”. 249 
 8,41-43 - Ascultă, Doamne, rugăciunea celui străin! 436 
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10,1-10 - Regina din Saba a văzut înţelepciunea adâncă a lui Solomon. 255 
11,4-13 - Fiindcă n-ai păzit legământul meu, voi lua de la tine împărăţia, totuşi voi lăsa 

o seminţie fiului tău de dragul slujitorului meu, David. 261 
11,29-32; 12,19 - Israel s-a îndepărtat de casa lui David.  267 
12,26-32; 13,33-34 - Ieroboam a făcut doi viţei de aur. 273 
17,1-6 - Ilie, slujitorul Domnului. 495 

 17,7-16 - Făina din vas nu s-a terminat, aşa cum a vorbit Domnul prin gura lui Ilie. 
   500 

17,17-24 - Iată, fiul tău trăieşte! 488 
18,20-39 - Poporul acesta să ştie că tu eşti Dumnezeul cel adevărat. 506 
18,41-46 - Ilie s-a rugat şi Dumnezeu a dat ploaie. 514 

 19,9.11-16 - Stai pe munte în calea Domnului! 521 
19,19-21 - Elizeu a mers după Ilie şi a început să-i slujească.  527 
21,1-16 - Nabot a fost bătut cu pietre şi omorât. 549 
21,17-29 - Profetul Ilie îl ameninţă pe Ahab pentru păcatul săvârşit. 556 

2 Regi 
 2,1.6-14 - Ilie s-a urcat la cer într-un car de foc.  562 
 4,8-11.14-16a - Acest bărbat este un om al lui Dumnezeu, un sfânt; să-l invităm la noi! 
   646 
 4,42-44 - Vor mânca şi va mai rămâne.  861 

11,1-4.9-20 - L-au uns rege pe Ioas şi au strigat: „Trăiască regele!”. 577 
17,5-8.13-15a.18 - Domnul a aruncat departe triburile lui Israel şi n-a mai rămas decât 

tribul lui Iuda. 604 
 19,9b-11.14-21.30-36 - Eu voi ocroti această cetate de dragul meu şi al lui David. 611 

19,16b.19-21 - Elizeu a mers după Ilie şi i-a slujit. 656 
22,8-13; 23,1-3 - Regele a citit cartea înaintea poporului şi a încheiat un legământ în 

faţa Domnului. 618 
24,8-17 - Nabucodonosor i-a dus robi în Babilon pe Ioiachin şi pe toţi bărbaţii de frunte.

 626 
25,1-12 - Poporul din Iuda a fost dus în robia Babilonului. 634 

2 Cronici 
24,17-25 - L-au ucis pe Zaharia între templu şi altar. 584 

Nehemia 
 8,2-4a.5-6.8-10 - Se citea din cartea Legii lui Dumnezeu şi toţi înţelegeau ceea ce se citea. 
   126 
Iob 
 7,1-4.6-7 - Sunt chinuit de coşmaruri de seara până la revărsatul zorilor. 229 

38,1.8-11 - Aici se va sfărâma trufia valurilor tale. 593 
Proverbe 

8,22-31 - Înţelepciunea a fost plăsmuită înainte de fi fost făcut pământul. 916 
Tobia 

1,1a.2; 2,1-9 - Tobit se temea mai mult de Dumnezeu decât de rege. 441 
 2,10-23 - Tobit nu a murmurat împotriva lui Dumnezeu din cauza nenorocirii care l-a lovit. 
   448 
 3,1-11.16-17a - Rugăciunile lor au fost plăcute în faţa lui Dumnezeu. 453 
 6,10-11a; 7,1.9-17; 8,4-10 - Dumnezeu v-a condus pe amândoi la mine. 461 
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11,5-17 - Tu m-ai pus la încercare şi tu m-ai vindecat; iată că eu îl văd din nou pe fiul 
meu, Tobia. 467 

12,1.5-15.20 - Mă întorc la cel care m-a trimis; voi însă preamăriţi-l pe Dumnezeu. 473 
Isaia 

1,11-17 - Spălaţi-vă, înlăturaţi dinaintea ochilor mei faptele voastre rele. 769 
 6,1-8 - Sunt un om cu buze necurate şi ochii mei l-au văzut pe Stăpânul universului. 233, 746 
 7,1-9 - De nu vă ţineţi de mine nu vă puteţi menţine. 776 
 8,23b – 9,3 - În Galileea, locul de răscruce al păgânilor, s-a văzut o lumină mare. 116 

10,5-7.13-16 - Oare se laudă securea în faţa celui care taie cu ea? 783 
26,7-9.12.16-19 - Cei care zac în pulberea pământului vor tresălta de bucurie. 789 
38,1-6.21-22.7-8 - Ţi-am auzit rugăciunea şi ţi-am văzut lacrimile. 795 
43,18-19.21-22.24b-25 - Eu îţi voi ierta fărădelegile tale de dragul meu. 333 

 49,3.5-6 - Voi face din tine lumina popoarelor, ca să le duci mântuirea mea.  62 
49,14-15 - Eu nu te voi uita. 377 
55,10-11 - Ploaia face pământul să rodească. 750 
58,7-10 - Lumina ta va răsări ca zorile.  225 
62,1-5 - Domnul se va bucura de tine, cum se bucură mirele de mireasă. 70 
66,10-14c - Eu voi îndrepta spre Ierusalim pacea ca un şuvoi. 705 

Ieremia 
1,1.4-10 - Vreau să fac din tine un profet pentru popoare. 832 
1,4-5.17-19 - Vreau să fac din tine un profet pentru popoare. 179 

 2,1-3.7-8.12-13 - M-au părăsit pe mine izvorul de apă vie şi şi-au săpat rezervoare sparte. 
   838 
 3,14-17 - Vă voi da păstori după inima mea. Toate popoarele se vor aduna în Ierusalim. 
   845 
 7,1-11 - Această casă, care îmi poartă numele, este oare în ochii voştri o peşteră de tâlhari? 
   850 

13,1-11 - Poporul meu va fi ca acel brâu putred, care nu mai este bun de nimic. 875 
14,17-22 - Aminteşte-ţi, Doamne, de legământul tău cu noi şi nu-l desface.  882 
15,10.16-21 - Pentru ce este suferinţa mea fără de sfârşit? Dacă te vei întoarce la mine, 

vei fi din nou slujitorul meu. 887 
17,5-8 - Blestemat să fie omul care-şi pune încrederea în om; binecuvântat să fie omul 

care-şi pune încrederea în Domnul. 287 
18,1-6 - Cum este argila în mâinile olarului aşa sunteţi voi în mâna mea. 892 
20,10-13 - Domnul eliberează sufletul celui sărman din mâna celor răi. 589 
23,1-6 - Voi aduna eu însumi restul oilor mele şi voi pune păstori peste ele. 809 
26,1-9 - Tot poporul s-a adunat împotriva lui Ieremia în templul Domnului. 898 
26,11-16.24 - Cu adevărat Domnul m-a trimis să rostesc toate aceste cuvinte. 905 

Lamentaţiuni 
2,2.10-14.18-19 - Strigă tare către Domnul pentru viaţa copiilor tăi, fiica Sionului. 641 

Ezechiel 
2,2-5 - Poporul acesta de răzvrătiţi să ştie cel puţin că este un profet în mijlocul lor.

 701 
 17,22-24 - Domnul înalţă arborele doborât. 535 

34,11-16 - Eu voi paşte oile mele, ele ascultă glasul meu, spune Domnul; eu le cunosc şi 
ele mă urmează pe mine. 945 
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Osea 
 2,16-17.21-22 - Tu vei fi mireasa mea pe vecie. 382 
 2,16-18.21-22 - Te voi logodi cu mine pentru totdeauna. 714 
 6,3b-6 - Iubire vreau, nu jertfă. 479 
 8,4-7.11-13 - Au semănat vânt, vor culege furtună. 720 

10,1-3.7-8.12 - A venit timpul ca să-l căutaţi pe Domnul.  726 
11,1.3-4.8c-9 - Inima mea se zvârcoleşte în mine. 732, 941 
14,2-10 - Nu vom mai zice vreunui lucru făcut de mâinile noastre: „Tu eşti Dumnezeul 

nostru!”. 739 
Amos 

2,6-10.13-16 - Poporul meu calcă în picioare pe cei sărmani.  663 
3,1-8; 4,11-12 - Când Domnul Dumnezeu vorbeşte, cine nu devine profet? 669 
5,14-15.21-24 - Îndepărtaţi de la mine zgomotul asurzitor al cântărilor voastre şi 

dreptatea să curgă ca un râu care nu seacă niciodată. 676 
7,10-17 - Du-te şi vorbeşte poporului meu ca profet.  682 
7,12-15 - Du-te şi vorbeşte poporului meu ca profet.  756 
8,4-6.9-12 - Nu voi trimite o foame de pâine, ci o foame după un cuvânt al Domnului.

 688 
9,11-15 - Voi întoarce din robie pe cei luaţi din poporul meu Israel şi îi voi planta pe 

pământul lor. 694 
Iona 

3,1-5.10 - Ninivitenii au părăsit calea lor cea rea. 122 
Mihea 

2,1-5 - Au râvnit la pământ şi la case şi le-au luat cu de-a sila. 800 
6,1-4.6-8 - Ţi s-a arătat, omule, ce aşteaptă Domnul de la tine! 820 
7,14-15.18-20 - Domnul va arunca în adâncul mării toate păcatele noastre. 826 

Sofonia 
2,3; 3,12-13 - Nu voi lăsa în mijlocul tău decât un popor smerit şi mic.  171 

Zaharia 
 9,9-10 - Iată, regele tău vine la tine! 697 

12,10-11a - Vor privi la acela pe care l-au străpuns.  597 
Cartea Înţelepciunii 

1,13-15; 2,23-24 - Moartea a intrat în lume prin invidia diavolului. 650 
12,13.16-19 - Doamne, tu dai celor păcătoşi posibilitatea să se întoarcă la tine. 803 

Ben Sirah 
1,1-10 - Înainte de toate lucrurile a fost creată înţelepciunea. 344 

 2,1-13 - Pregăteşte-te să înfrunţi încercările. 350 
 4,12-21 - Cine iubeşte înţelepciunea este iubit de Dumnezeu. 356 
 5,1-10 - Nu întârzia să te întorci la Domnul. 361 
 6,5-17 - Nimic nu-i mai de preţ decât un prieten credincios. 367 

15,16-21 - Dumnezeu n-a poruncit nimănui să fie nelegiuit. 276 
17,1-13 - Dumnezeu l-a creat pe om după chipul său. 372 
17,19-24 - Întoarce-te la Domnul, îndepărtează-te de nedreptate. 390 
27,4-7 - Nu lăuda pe nimeni înainte de a-l fi auzit vorbind. 386 
35,1-13 - Cine împlineşte poruncile aduce prin aceasta jertfă de împăcare.  396 
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36,1a.2a.5-6.13-19 - Toate popoarele să ştie că nu este alt Dumnezeu în afară de tine, 
Doamne. 402 

42,15-26 - Slava Domnului străluceşte în toate lucrările sale.  408 
44,1.9-13 - Amintirea celor cucernici dăinuie din neam în neam. 414 
47,2-12 - David a cântat din toată inima psalmi Domnului şi l-a iubit pe Dumnezeu.

 214 
48,1-15 - Când Ilie a dispărut în vârtej, Elizeu a fost umplut de duhul lui Ilie. 570 
51,17-27 - Îl voi preamări pe Domnul care îmi dă înţelepciune. 420 
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  Noul Testament 
 
Matei 

4,12-17 - A venit la Cafarnaum, ca să se împlinească ceea ce spusese Domnul prin 
profetul Isaia. 121 

4,12-23 - A venit la Cafarnaum, ca să se împlinească ceea ce spusese Domnul prin 
profetul Isaia. 119 

 5,1-12a - Fericiţi sunt cei săraci cu duhul. 174, 497 
 5,13-16 - Voi sunteţi lumina lumii. 228, 503 
 5,17-19 - N-am venit să desfiinţez Legea, ci s-o desăvârşesc. 510 
 5,17-37 - Aţi auzit că s-a spus celor din vechime; eu însă vă spun.  279 

5,20-22a.27-28.33-34a.37 - Aţi auzit că s-a spus celor din vechime; eu însă vă spun.
 282 

5,20-26 - Oricine se mânie pe fratele său va fi tras la judecată. 516 
5,27-32 - Cine se uită la o femeie dorind-o, a şi săvârşit adulterul cu ea în inima lui.

 523 
5,33-37 - Eu însă vă spun: să nu juraţi deloc. 529 
5,38-42 - Eu însă vă spun: nu întoarceţi răul celor care vă fac rău. 552 
5,38-48 - Iubiţi pe duşmanii voştri!  332 
5,43-48 - Iubiţi pe duşmanii voştri!  559 
6,1-6.16-18 - Tatăl tău, care vede ce faci tu în ascuns, îţi va răsplăti. 565 

 6,7-15 - Voi aşa să vă rugaţi. 573 
6,19-23 - Unde este comoara ta, acolo este şi inima ta. 580 
6,24-34 - Nu vă faceţi atâta grijă pentru ziua de mâine. 380, 587 
7,1-5 - Scoate mai întâi bârna din ochiul tău. 607 

 7,6.12-14 - Tot ce vreţi ca alţii să facă pentru voi faceţi şi voi pentru ei. 614 
7,15-20 - După roadele lor îi veţi recunoaşte. 621 
7,21-27 - Casa clădită pe stâncă şi casa clădită pe nisip. 428 
7,21-29 - Casa clădită pe stâncă şi casa clădită pe nisip. 629 
8,1-4 - Doamne, dacă vrei, poţi să mă vindeci! 637 

 8,5-17 - Mulţi... vor şedea la masă cu Abraham... în împărăţia cerurilor. 644 
8,18-22 - Vino după mine!  665 
8,23-27 - Isus a dojenit vântul şi marea şi s-a făcut linişte deplină. 672 
8,28-34 - Ai venit aici ca să ne chinui înainte de timpul hotărât? 678 
9,1-8 - L-au preamărit pe Dumnezeu care a dat oamenilor o asemenea putere. 684 

 9,9-13 - Nu cei sănătoşi au nevoie de medic. Milă vreau, nu jertfă! 482, 690 
9,14-17 - Pot oare nuntaşii să fie trişti câtă vreme mirele este cu ei? 696 
9,18-26 - Fiica mea a murit chiar acum, dar vino şi va trăi. 716 
9,32-38 - Secerişul este mare, dar lucrătorii sunt puţini. 722 
9,36 – 10,8 - Chemându-i pe cei doisprezece apostoli, i-a trimis în misiune. 533 
10,1-7 - Mergeţi la oile pierdute ale casei lui Israel. 728 

 10,7-15 - Gratis aţi primit, gratis să daţi. 734 
10,16-22 - Nu voi veţi vorbi, ci Duhul Tatălui vostru va vorbi prin voi.  742 
10,24-33 - Nu vă temeţi de cei care ucid trupul. 748 
10,26-33 - Să nu vă temeţi de cei care ucid trupul. 592 
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10,34 – 11,1 - Nu am venit să aduc pacea, ci sabia. 771 
10,37-42 - Cine nu-şi ia crucea nu este vrednic de mine. Cine vă primeşte pe voi, pe 

mine mă primeşte. 649 
11,20-24 - Tirului, Sidonului şi pământului Sodomei le va fi mai uşor în ziua judecăţii.

 779 
11,25-27 - Ai lăsat ascunse acestea celor înţelepţi şi pricepuţi şi le-ai descoperit celor mici.

 785 
11,25-30 - Sunt blând şi smerit cu inima. 700, 940 
11,28-30 - Eu sunt blând şi smerit cu inima.  791 
12,1-8 - Fiul Omului este stăpânul sâmbetei. 797 
12,14-21 - Le-a poruncit să nu-l facă cunoscut. Astfel s-a împlinit cuvântul profetului.

 802 
12,38-42 - Regina din Saba se va ridica la judecată împotriva acestui popor. 822 
12,46-50 - Isus şi-a întins mâna către ucenicii săi şi a zis: „Iată mama mea şi rudele mele”.

 828 
 13,1-9 - Sămânţa a adus rod însutit. 755, 834 

13,1-23 - Semănătorul a ieşit să semene. 753 
13,10-17 - Vouă vi s-a dat să cunoaşteţi tainele împărăţiei cerului, dar lor nu li s-a dat.

 840 
13,18-23 - Cine ascultă cuvântul şi-l înţelege aduce roade. 847 
13,24-30 - Lăsaţi neghina şi grâul să crească împreună până la seceriş. 808, 853 
13,24-43 - Lăsaţi neghina şi grâul să crească împreună până la seceriş. 806 
13,31-35 - Grăuntele de muştar se face un pom, încât păsările cerului îşi fac cuib în 

ramurile lui. 878 
13,36-43 - Aşa cum se adună neghina şi se arde în foc, aşa va fi la sfârşitul lumii. 884 
13,44-46 - Vinde tot ce are şi cumpără ogorul acela.. 860, 889 
13,44-52 - Vinde tot ce are şi cumpără ogorul acela.  858 
13,47-53 - Pescarii aleg peştii buni în coşuri iar pe cei răi îi aruncă. 894 
13,54-58 - Nu este el oare fiul tâmplarului? De unde are el toate acestea? 901 
14,1-12 - Irod a poruncit să i se taie capul lui Ioan Botezătorul. Ucenicii lui Ioan l-au 

înştiinţat pe Isus.  907 
28,16-20 - Botezaţi în numele Tatălui şi al Fiului şi al Duhului Sfânt. 915 

Marcu 
1,14-20 - Întoarceţi-vă la Dumnezeu şi credeţi în evanghelie!  31, 125 
1,21-28 - El învăţa ca unul care are putere. 37, 178 
1,29-39 - El a vindecat tot felul de bolnavi. 43, 232 
1,40-45 - S-a îndepărtat lepra de la el şi s-a vindecat. 49, 286 

 2,1-12 - Fiul Omului are puterea de a ierta păcatele pe pământ. 55, 336 
2,13-17 - N-am venit să-i chem pe cei drepţi, ci pe cei păcătoşi. 61 
2,18-22 - Mirele este cu ei. 81, 385 

 2,23-28 - Sâmbăta a fost făcută pentru om şi nu omul pentru sâmbătă.  88, 435 
2,23 – 3,6 - Fiul Omului este stăpân şi peste sâmbătă. 433 
3,1-6 - În zi de sâmbătă, e permis să salvezi o viaţă, sau s-o laşi să se piardă? 94 
3,7-12 - Cei stăpâniţi de diavoli strigau: „Tu eşti Fiul lui Dumnezeu”, însă Isus îi oprea 

cu desăvârşire să vorbească în public despre el.  101 
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3,13-19 - I-a chemat la sine pe cei pe care i-a ales, ca să fie cu el.  109 
3,20-21 - Ai săi ziceau: „Şi-a ieşit din minţi!”. 115 
3,20-35 - S-a terminat cu împărăţia Satanei. 486 
3,22-30 - Cum poate Satana să-l scoată pe Satana? 138 
3,31-35 - Cine face voinţa lui Dumnezeu, acela îmi este frate, soră şi mamă.  144 
4,1-20 - A ieşit semănătorul să semene.  150 
4,21-25 - Lampa este adusă, ca să fie pusă pe candelabru. 157 
4,26-34 - Omul aruncă sămânţa; sămânţa creşte şi el nu ştie cum.  163, 538 
4,35-41 - Cine este acesta, că până şi vântul şi marea îl ascultă? 170, 596 
5,1-20 - Duh necurat, ieşi din omul acesta. 192 
5,21-24.35b-43 - Copilă, îţi spun, scoală-te!  655 
5,21-43 - Copilă, îţi spun, scoală-te! 199, 653 
6,1-6 - Un profet nu-i dispreţuit decât în locul natal.  206, 704 

 6,7-13 - Prima trimitere a ucenicilor. 211, 761 
6,14-29 - Ioan, căruia am pus să i se taie capul, iată-l înviat din morţi.  217 
6,30-34 - Erau ca nişte oi fără păstor. 224, 812 
6,53-56 - Toţi cei care îl atingeau se vindecau. 245 
7,1-13 - Voi desfiinţaţi porunca lui Dumnezeu, ca să respectaţi tradiţia voastră. 251 
7,14-23 - Ceea ce iese din om îl întinează pe om. 258 
7,24-30 - Căţeii mănâncă firimiturile care cad de pe masa copiilor. 264 
7,31-37 - Pe surzi îi face să audă, iar pe cei muţi să vorbească. 269 
8,1-10 - Au mâncat pe săturate. 275 
8,11-13 - Pentru ce îmi cere această generaţie un semn? 297 
8,14-21 - Păziţi-vă de aluatul fariseilor şi de cel al lui Irod. 303 
8,22-26 - Orbul a fost vindecat şi distingea totul cu claritate. 309 
8,27-33 - Tu eşti Mesia... Fiul Omului trebuie să îndure multe. 315 
8,34 – 9,1 - Cel care îşi va pierde viaţa pentru mine şi pentru evanghelie o va salva.

 321 
 9,2-13 - Isus s-a schimbat la faţă înaintea lor. 327 

9,14-29 - Eu cred, Doamne; ajută necredinţa mea. 348 
9,30-37 - Fiul Omului va fi dat în mâinile oamenilor. Dacă cineva vrea să fie cel dintâi, 

să fie cel din urmă. 355 
9,38-40 - Cel care nu este împotriva noastră este cu noi.  360 
9,41-50 - E mai bine să intri ciung în viaţa veşnică, decât cu amândouă mâinile să fii 

aruncat în iad. 365 
  10,1-12 - Ceea ce Dumnezeu a unit, omul să nu despartă.  371 

10,13-16 - Cine nu primeşte împărăţia lui Dumnezeu ca un copil, nu va intra în ea. 376 
10,17-27 - Vinde tot ce ai şi urmează-mă. 394 
10,28-31 - Veţi primi acum de o sută de ori mai mult, iar apoi viaţa veşnică.  401 
10,32-45 - Fiul Omului va fi dat pe mâna arhiereilor. Cel care vrea să fie mai mare să 

fie servitorul tuturor.  406 
10,46-52 - Învăţătorule, fă-mă să văd! 413 
11,11-25 - Casa mea se va numi casă de rugăciune pentru toate popoarele. Să aveţi o 

credinţă tare în Dumnezeu. 418 
11,27-33 - Cu ce drept faci aceste lucruri? 424 
12,1-12 - L-au prins pe fiul său preaiubit, l-au ucis şi l-au aruncat afară din vie. 446 



Index 
  

12,13-17 - Daţi împăratului ceea ce este al împăratului. 452 
12,18-27 - Domnul nu este Dumnezeul celor morţi, ci al celor vii.  459 
12,28b-34 - Porunca dragostei faţă de Dumnezeu şi porunca dragostei faţă de aproapele.

 466 
12,35-37 - Cum pot spune cărturarii că Mesia este fiul lui David?  472 
12,38-44 - Această văduvă săracă a pus în casetă mai mult decât toţi ceilalţi. 478 
14,12-16.22-26 - Acesta este trupul meu. Acesta este sângele meu.  930 

Luca 
1,1-4; 4,14-21 - Astăzi s-au împlinit aceste cuvinte ale Scripturii. 132 

 4,21-30 - Isus, ca şi Ilie şi Elizeu, nu este trimis numai pentru evrei. 184 
 5,1-11 - Lăsând toate, l-au urmat pe Isus. 237 
 6,17.20-26 - Fericiţi sunt cei săraci. Vai vouă, bogaţilor!  290 
 6,39-45 - Cuvintele sunt revărsarea inimii. 389 
 7,1-10 - Nici chiar în Israel n-am întâlnit o asemenea credinţă. 439 
 7,11-17 - Tinere, îţi spun, scoală-te! 491 
 7,36-50 - I s-au iertat multe păcate, datorită marii sale iubiri.  544 
 7,36-50; 8,1-3 - I s-au iertat multe păcate, datorită marii sale iubiri. 542 
 9,11b-17 - Toţi au mâncat pe săturate. 935 
 9,18-24 - Tu eşti Mesia... Fiul Omului va avea multe de suferit. 600 
 9,51-62 - Isus s-a hotărât să meargă la Ierusalim. Doamne, te voi urma oriunde te vei duce. 
   659 
 10,1-9 - Pacea pe care i-o doriţi cuiva să coboare asupra lui.  710 

10,1-12.17-20 - Pacea pe care i-o doriţi cuiva să coboare asupra lui. 708 
10,25-37 - Cine este aproapele meu? 765 
10,38-42 - Marta l-a primit în casa ei. Maria şi-a ales partea cea mai bună.  816 
11,1-13 - Cereţi şi vi se va da!  870 
15,3-7 - Bucuraţi-vă împreună cu mine, căci am găsit oaia cea pierdută. 948 

Ioan 
1,29-34 - Iată Mielul lui Dumnezeu, care ridică păcatele lumii. 65 
1,35-42 - Au văzut unde locuia şi au rămas la el. 69 

 2,1-12 - Aceasta a fost prima minune pe care a săvârşit-o Isus, la Cana, în Galileea. 
   73 
 3,16-18 - Dumnezeu a trimis pe Fiul său ca lumea să fie mântuită prin el. 911 
 6,1-15 - Au împărţit celor care şedeau cât a voit fiecare. 864 
 6,51-59 - Trupul meu este adevărata mâncare şi sângele meu este adevărata băutură. 
   925 

8,27-33 - Tu eşti Mesia... Fiul Omului trebuie să îndure multe. 315 
16,12-15 - Tot ce are Tatăl este al meu; Duhul Sfânt va lua din ceea ce este al meu şi vă 

va face cunoscut vouă. 919 
19,31-35 - Din coasta străpunsă a lui Isus a ieşit sânge şi apă. 944 

Romani 
3,21-25a.28 - Omul devine drept numai prin credinţă, independent de faptele prescrise de 

Legea lui Moise. 427 
4,18-25 - Abraham şi-a găsit puterea în credinţă şi l-a preamărit pe Dumnezeu. 481 
5,1-5 - Prin Cristos dragostea lui Dumnezeu s-a revărsat în inimile noastre prin Duhul Sfânt.

 918 
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 5,5-11 - Dumnezeu şi-a dovedit dragostea sa faţă de noi.  947 
 5,6-11 - Moartea lui Isus ne-a adus împăcarea, învierea lui ne va aduce mântuirea. 532 

5,12-15 - Harul adus de Cristos nu este la fel cu greşeala lui Adam. 591 
6,3-4.8-11 - Prin Botez am fost înmormântaţi împreună cu Cristos întru moarte, ca să 

trăim o viaţă nouă. 648 
 8,9.11-13 - Dacă cu ajutorul Duhului ucideţi pornirile dezordonate ale trupului, veţi trăi. 
   699 

8,14-17 - Aţi primit un duh care face din voi fii. 914 
8,18-23 - Toate făpturile aşteaptă să se descopere că suntem fiii lui Dumnezeu. 752 
8,26-27 - Duhul Sfânt intervine pentru noi cu suspine negrăite. 805 
8,28-30 - A hotărât dinainte ca noi să purtăm chipul Fiului său. 857 

1 Corinteni 
1,1-3 - Har vouă şi pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru şi de la Domnul Isus Cristos.

 64 
1,10-13.17 - Să fiţi toţi uniţi, să nu fie dezbinare între voi. 118 
1,26-31 - Dumnezeu a ales pe cei slabi în ochii lumii. 173 

 2,1-5 - V-am vestit pe Isus Cristos cel răstignit. 227 
 2,6-10 - În înţelepciunea sa, Dumnezeu, a hotărât să ne ducă la mărire. 278 
 3,16-23 - Toate sunt ale voastre, voi însă sunteţi ai lui Cristos, iar Cristos al lui Dumnezeu. 
   331 
 4,1-5 - Dumnezeu va da pe faţă gândurile inimilor. 379 
 6,13c-15a.17-20 - Trupurile voastre sunt mădulare ale lui Isus Cristos. 68 
 7,29-31 - Lumea, aşa cum o vedem, este trecătoare. 124 
 7,32-35 - Fecioara se îngrijeşte de cele ce sunt ale Domnului.  177 
 9,16-19.22-23 - Vai mie, dacă nu vestesc evanghelia.  231 

10,16-17 - Noi cei mulţi formăm un singur trup, pentru că este o singură pâine. 922 
10,31–11,1 - Mergeţi pe urmele mele, aşa cum eu merg pe urmele lui Cristos. 285 
11,23-26 - Ori de câte ori mâncaţi din această pâine... moartea Domnului o proclamaţi 

până la venirea lui. 934 
 12,4-11 - Unul şi acelaşi Duh dă fiecăruia darurile sale, după cum vrea el.  72 
 12,12-30 - Voi sunteţi trupul lui Cristos şi fiecare un mădular al acestui trup. 129 

12,12-14.27 - Voi sunteţi trupul lui Cristos şi fiecare un mădular al acestui trup. 131 
12,31 – 13,13 - Acum rămân acestea trei: credinţa, nădejdea şi dragostea; dar cea mai 

mare dintre toate acestea este dragostea. 181 
15,1-11 - Acesta este mesajul nostru; el a devenit credinţa voastră. 235 

 15,3-8.11 - Acesta este mesajul nostru; el a devenit credinţa voastră. 236 
15,12.16-20 - Dacă n-a înviat Cristos, zadarnică este credinţa voastră. 289 
15,45-49 - Aşa cum am purtat chipul celui plămădit din pământ, aşa vom purta chipul 

celui care a venit din cer. 341 
15,54-58 - Dumnezeu ne dă biruinţă asupra păcatului prin Domnul nostru Isus Cristos.

 388 
2 Corinteni 

1,1-7 - Dumnezeu ne dă curaj, ca şi noi să putem încuraja pe alţii. 492 
1,18-22 - Isus n-a fost „da” şi „nu” în acelaşi timp. El a fost întotdeauna „da”. 335, 498 

 3,1b-6 - Voi sunteţi scrisoarea lui Cristos compusă de noi. 384 
 3,4-11 - Dumnezeu ne-a făcut slujitorii noului Legământ.  504 
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 3,15-18; 4,1.3-6 - Dumnezeu a strălucit în sufletele noastre, ca să cunoaştem măreţia lui 

Cristos. 511 
 4,6-11 - Viaţa lui Isus se arată în trupul nostru muritor. 432 

4,7-15 - Cel care l-a înviat pe Isus, ne va învia şi pe noi cu Isus şi ne va aşeza împreună 
cu voi. 518 

 4,13 – 5,1 - Noi am crezut, de aceea am vorbit. 485 
 5,6-10 - Năzuinţa noastră este să-i fim plăcuţi Domnului.  537 
 5,14-17 - Lume nouă a luat fiinţă. 595 

5,14-21 - Pe Cristos care nu a cunoscut păcatul, pentru noi, Dumnezeu l-a făcut una cu 
păcatul.  524 

 6,1-10 - Ne dovedim slujitori ai lui Dumnezeu. 546 
 8,1-9 - Cristos a devenit sărac de dragul vostru.  553 
 8,7.9.13-15 - Ceea ce vouă vă este de prisos să compenseze ceea ce le lipseşte altora. 
   652 
 9,6-11 - Dumnezeu îl iubeşte pe cel care dă cu bucurie. 560 

11,1-11 - V-am predicat evanghelia lui Dumnezeu în mod gratuit.  567 
11,18.21b-30 - Suferinţele lui Paul şi grija sa pentru toate Bisericile. 574 
12,1-10 - Prefer să mă laud cu slăbiciunile mele. 581 
12,7-10 - Prefer să mă laud cu slăbiciunile mele pentru ca să locuiască în mine puterea 

lui Cristos. 703 
13,11-13 - Să fie cu voi harul lui Isus Cristos, dragostea lui Dumnezeu şi împărtăşirea 

Duhului Sfânt. 910 
Galateni 

1,1-2.6-10 - Dacă aş căuta să fiu pe placul oamenilor, n-aş fi slujitorul lui Cristos. 438 
1,11-19 - Dumnezeu mi l-a descoperit pe Fiul său, ca să-l vestesc popoarelor păgâne.

 490 
2,16.19-21 - Nu mai trăiesc eu, ci Cristos trăieşte în mine. 541 
3,26-29 - Prin Botez voi l-aţi îmbrăcat pe Cristos. 599 
5,1.13-18 - Voi aţi fost chemaţi la libertate. 658 
6,14-18 - Port în trupul meu semnele suferinţelor lui Isus. 707 

Efeseni 
1,3-14 - Dumnezeu ne-a ales în Cristos.  758 
1,3-10 - Dumnezeu ne-a ales în Cristos.  760 
2,13-18 - Cristos este pacea noastră, el a făcut din toţi un singur popor. 811 
3,8-12.14-19 - Veţi cunoaşte dragostea lui Cristos care întrece tot ce se poate cunoaşte.

 943 
4,1-6 - Este un singur trup, un singur Domn, o singură credinţă, un singur botez. 863 

Coloseni 
1,15-20 - Toate au fost create prin Cristos şi pentru Cristos. 764 
1,24-28 - Vă vestesc taina ascunsă de veacuri tuturor generaţiilor, dar acum 

descoperită poporului sfânt. 815 
2,12-14 - Dumnezeu v-a dat viaţa împreună cu Cristos, iertându-vă păcatele. 869 

2 Timotei 
1,1-3.6-12 - Aprinde din nou darul lui Dumnezeu pe care l-ai primit atunci când ţi-am 

impus mâinile. 456 
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2,8-15 - Cuvântul lui Dumnezeu nu poate fi pus în lanţuri. Dacă am murit... vom şi învia 
împreună cu Cristos. 464 

3,10-17 - Toţi cei care vor să ducă o viaţă de evlavie în Cristos vor avea de îndurat 
persecuţii. 470 

4,1-8 - Tu... lucrează pentru răspândirea evangheliei, căci eu sunt deja oferit ca jertfă 
şi-mi voi primi coroana...  476 

Evrei 
1,1-6 - Dumnezeu ne-a vorbit prin Fiul său.  27 
2,5-12 - A găsit de cuviinţă, ca prin suferinţă, să-l facă desăvârşit pe autorul mântuirii 

oamenilor. 32 
 2,14-18 - El trebuia să devină asemănător în toate cu fraţii săi, ca să fie îndurător. 38 
 3,7-14 - Încurajaţi-vă unii pe alţii, cât timp se mai poate spune: „astăzi”. 44 
 4,1-5.11 - Să ne străduim să intrăm în această odihnă. 50 
 4,12-16 - Să ne apropiem cu încredere de Dumnezeu, dătătorul harului. 56 
 5,1-10 - Deşi era Fiul lui Dumnezeu a învăţat ascultarea din ceea ce a pătimit. 75 
 6,10-20 - Speranţa noastră este sigură şi tare, ca o ancoră fixată.  82 
 7,1-3.15-17 - Tu eşti preot pentru totdeauna, asemenea lui Melchisedec. 89 
 7,25 – 8,6 - Isus s-a adus pe sine jertfă o singură dată. 95 
 8,6-13 - Isus este mijlocitorul unui legământ mai bun. 102 
 9,2-3.11-14 - Isus a intrat în sanctuarul cerului, oferind propriul său sânge. 110 
 9,11-15 - Sângele lui Cristos va curăţi conştiinţa noastră. 929 

9,15.24-28 - Isus s-a jertfit o singură dată pentru a-i elibera pe oameni de păcate; jertfa 
lui este izvor de mântuire pentru toţi. 134 

10,1-10 - Iată, vin, Doamne, să împlinesc voinţa ta. 139 
10,11-18 - Isus a condus pentru totdeauna la perfecţiune pe cei care primesc sfinţenia.

 145 
10,19-25 - Să dovedim o speranţă neclintită şi să fim, unii pentru alţii, un imbold la iubire.

 152 
10,32-39 - Aţi dus o luptă mare. Să nu pierdeţi încrederea. 158 
11,1-2.8-19 - Abraham aştepta cetatea, al cărei arhitect şi constructor este însuşi Dumnezeu.

 164 
11,1-7 - Datorită credinţei noi înţelegem că lumea a fost orânduită prin cuvântul lui 

Dumnezeu. 322 
11,32-40 - Prin credinţa lor au învins împărăţii. Dumnezeu a prevăzut pentru noi ceva 

mai bun.  186 
12,1-4 - Să parcurgem cu perseverenţă cursa de alergare care ne stă în faţă. 194 

 12,4-7.11-15 - Pe cine îl iubeşte, Domnul îl pedepseşte. 201 
12,18-19.21-24 - V-aţi apropiat de Muntele Sionului şi de cetatea Dumnezeului cel viu.

 207 
13,1-8 - Isus Cristos – cel de ieri şi cel de azi – este acelaşi şi rămâne acelaşi pentru 

veşnicie.  212 
13,15-17.20-21 - Dumnezeul păcii care l-a înviat din morţi pe Isus, păstorul prin 

excelenţă, să vă întărească cu tot ce este bun. 219 
Iacob 

1,1-11 - Încercarea credinţei voastre aduce răbdarea, ca să fiţi desăvârşiţi. 295 
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1,12-18 - Dumnezeu nu ispiteşte pe nimeni. 301 
1,19-27 - Puneţi cuvântul în practică, nu vă mulţumiţi numai să-l ascultaţi.  307 
2,1-9 - Oare nu i-a ales Dumnezeu pe cei săraci? Voi însă l-aţi înjosit pe cel sărac. 313 
2,14-24.26 - După cum trupul care nu mai respiră este mort, tot aşa şi credinţa fără 

fapte este moartă. 318 
3,1-10 - Nici un om n-a reuşit să-şi ţină limba în frâu. 325 
3,13-18 - Dacă inima voastră este plină de ambiţie... să nu vă făliţi. 346 
4,1-10 - Vă rugaţi, dar nu primiţi nimic, pentru că vă rugaţi cu intenţii rele.  352 
4,13b-17 - Aşa să spuneţi: „Dacă vrea Domnul...” 358 
5,1-6 - Strigătele de nemulţumire ale lucrătorilor au ajuns la urechile Domnului. 363 

 5,9-12 - Iată, judecătorul stă la uşă. 369 
5,13-20 - Rugăciunea stăruitoare a celui drept are o mare putere.  374 

1 Petru 
 1,1-7 - Dumnezeu ne-a dăruit bogăţiile promise... ca să deveniţi părtaşi ai naturii sale. 
   444 
 1,3-9 - Voi îl iubiţi pe Cristos fără să-l fi văzut. 392 

1,10-16 - Puneţi-vă speranţa în harul lui Isus Cristos pe care l-au vestit profeţii. 399 
1,18-25 - Aţi fost răscumpăraţi cu sângele preţios al lui Isus Cristos, Mielul fără pată.

 404 
2,2-5.9-12 - Voi sunteţi o împărăţie de preoţi, un popor sfânt.  411 
4,7-13 - Fiţi nişte buni administratori ai harului lui Dumnezeu. 416 

2 Petru 
3,12-15a.17-18 - Aşteptăm un cer nou şi un pământ nou. 450 

1 Ioan 
4,7-16 - Dumnezeu ne-a iubit mai întâi pe noi. 939 

Iuda 
17.20b-25 - Dumnezeu vă poate feri de cădere, ca să vă prezentaţi nepătaţi în faţa lui.

 422 
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