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SFÂNTA CONGREGAŢIE PENTRU CULTUL DIVIN 
 
 
 
 
Prot. nr. 1758/70 
 
 
 

DECRET 
 
 
 După ce supremul pontif Paul al VI-lea, prin constituţia apostolică Missale Romanum, dată la 3 aprilie 1969, a aprobat 
rânduiala lecturilor Liturghiei, această Sfântă Congregaţie pentru Cultul Divin, prin decretul din 25 mai 1969 a făcut cunoscut 
tabelul general al lecturilor biblice şi apoi s-a îngrijit de întocmirea unui Lecţionar care să cuprindă textul integral al lecturilor în 
limba latină. 
 Sfânta Congregaţie dă acum publicităţii această ediţie latină a Lecţionarului Liturghierului roman, ediţie pe care o declară 
tipică. 
 Orice dispoziţie contrarie se abrogă. 
 
 Dat la sediul Sfintei Congregaţii pentru Cultul Divin, în ziua de 30 septembrie 1970, sărbătoarea Sfântului Ieronim. 
 
L.  S. 

Card. Benno Gut 
prefect 

A. Bugnini 
secretar 
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INTRODUCERE 

 
  A. DISPOZIŢII GENERALE 
 
 Volumul al treilea al Lecţionarului Misalului roman (Editio typica, Tipis polyglotis Vaticanis, 1972 ) cuprinde lecturile 
pentru celebrările sfinţilor şi pentru Liturghiile rituale, cele votive şi cele dedicate răposaţilor, toate referindu-se la diferitele 
momente liturgice. Lecţionarul de faţă cuprinde numai celebrările sfinţilor. 
 În celebrările sfinţilor trebuie să se ţină cont de următoarele: 
 a. În solemnităţi şi sărbători totdeauna se vor folosi lecturile care sunt indicate explicit în formularele Propriu sau 
Comun; pentru celebrările din calendarul general totdeauna sunt indicate lecturile proprii. 
 b. În memorii însă, în mod obişnuit, să se folosească Lecţionarul ferial. Cu toate acestea, uneori sunt prescrise lecturi 
proprii, care fac referinţă la însăşi persoana sfântului sau la misterul celebrat de Liturghie; aceste lecturi trebuie să fie folosite în 
locul lecturilor întâlnite în Lecţionarul ferial. Ori de câte ori este vorba despre aceste lecturi, ele sunt indicate lămurit în acest 
Lecţionar. 
 Pentru celelalte cazuri, lecturile pentru memorii să se folosească numai dacă motive deosebite, mai ales cele cu caracter 
pastoral, o cer. Uneori sunt indicate lecturi apropriate, care scot în lumină un aspect deosebit al vieţii spirituale sau al actualităţii 
sfântului. De obicei sunt indicate lecturi din Comun, pentru ca alegerea lor să fie mai uşoară. Sunt însă sugestii: în locul lecturii 
proprii sau apropriate, ori pur şi simplu propusă, se poate alege oricare altă lectură din cele indicate în Comunul sfinţilor. 
 c. În toate celebrările, în afara cazurilor în care se face o trimitere explicită la Comun, lecturile întotdeauna pot fi alese, ori de 
câte ori un motiv aparte o cere, din Comunul pentru sfinţi şi sfinte. 
 d. Deoarece în calendarele particulare gradul celebrării se schimbă, să nu se uite că solemnităţile au trei lecturi, dintre 
care prima este din Vechiul Testament (în timpul pascal din Faptele Apostolilor sau din Apocalips) cu psalmul responsorial, iar a 
doua din Noul Testament, ultima, cea de-a treia, din Evanghelie. 
 
  B. ORDINEA PRIORITĂŢII ZILELOR LITURGICE 
 

I 
 
1. Triduumul pascal al Pătimirii şi Învierii Domnului. 
2. Naşterea Domnului, Epifania, Înălţarea şi Rusaliile.  
 Duminicile Adventului, ale Postului Mare şi ale Paştelui. 
 Miercurea Cenuşii.  
 Zilele Săptămânii Sfinte, de la ziua a II-a la ziua a V-a inclusiv. 
 Zilele din octava Paştelui. 
3. Solemnităţile Domnului, ale sfintei Fecioare Maria şi ale sfinţilor înscrise în calendarul general. 
 Comemorarea tuturor credincioşilor răposaţi. 
4. Solemnităţile proprii, şi anume: 
 a. Solemnitatea patronului principal al locului sau localităţii; 
 b. Solemnitatea dedicării (sfinţirii) şi aniversarului dedicării bisericii; 
 c. Solemnitatea patronului bisericii; 
 d. Solemnitatea numelui, a fondatorului sau patronului principal al ordinului sau congregaţiei. 
 
 

II 
 
5. Sărbătorile Domnului înscrise în calendarul general. 
6. Duminicile din timpul Crăciunului şi duminicile din timpul de «peste an». 
7. Sărbătorile sfintei Fecioare Maria şi ale sfinţilor înscrişi în calendarul general. 
8. Sărbătorile proprii, şi anume: 
 a. Sărbătoarea patronului principal al diecezei; 
 b. Sărbătoarea aniversării dedicării (sfinţirii) bisericii catedrale; 
 c. Sărbătoarea patronului principal al regiunii sau provinciei, al naţiunii sau al unui teritoriu mai mare; 
 d. Sărbătoarea numelui, a fondatorului, a patronului principal al ordinului sau congregaţiei şi provinciei religioase; 
 e. Celelalte sărbători ale bisericii proprii; 
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 f. Celelalte sărbători înscrise în calendarul diecezei, ordinului sau congregaţiei. 
9. Zilele Adventului de la 17 la 24 decembrie inclusiv. 
 Zilele din octava Crăciunului. 
 Zilele Postului Mare. 
 

III 
 
10. Comemorările obligatorii ale calendarului general. 
11. Comemorările obligatorii proprii, şi anume: 
 a. Comemorarea patronului secundar al locului, diecezei, regiunii sau provinciei religioase. 
 b. Celelalte comemorări obligatorii înscrise în calendarul diecezei, a ordinului sau congregaţiei. 
12. Comemorările facultative care, într-un mod deosebit, sunt stabilite de Instituţiile generale ale 
Misalului roman şi de Liturgia orelor, pot fi chiar zilele la care se face referinţă la nr. 9. 
 În virtutea aceleiaşi raţiuni, comemorările obligatorii pot fi celebrate facultativ, dacă în mod întâmplător cad în zilele 
Postului Mare. 
13. Zilele Adventului până la 16 decembrie inclusiv. 
 Zilele din timpul Crăciunului de la 2 ianuarie la sâmbăta de după Epifanie. 
 Zilele timpului pascal de la ziua a II-a după octava Paştelui până la sâmbăta dinaintea Rusaliilor inclusiv. 
 Zilele de peste an. 
 
 
  C. INDICAŢII PENTRU LECŢIONARUL ÎN LIMBA ROMÂNĂ 
 

1. Pentru toate comemorările obligatorii, chiar atunci când nu sunt prevăzute pentru ele lecturi proprii, Lecţionarul prezintă 
două lecturi alese în mod convenient de la Comun. Alegerea este numai indicativă, cu scopul de a facilita celebrarea. 
2. Textele pe care Editio typica le propune ca fiind proprii, sunt marcate prin două asteriscuri. 
3. Lecţionarul prezent conţine şi lecturile pentru solemnităţile şi sărbătorile proprii ale celorlalte dieceze din România. 
4. Referitor la aşezarea lecturilor în Comunul sfinţilor, trebuie ţinut cont de ceea ce urmează: 
 a. Pentru fiecare Comun sunt indicate întotdeauna trei lecturi. Numai în solemnităţi trebuie să fie proclamate toate trei, 
şi în ordinea indicată; în celelalte cazuri lectura I poate fi aleasă în mod liber între prima şi a doua. 
 b. Lecturile sunt aşezate în grupe: mai întâi diferite scheme la alegere pentru prima lectură cu psalmul responsorial 
potrivit; apoi scheme pentru a doua lectură, urmată şi aceasta de un psalm responsorial, pentru cazul în care, în sărbători şi 
comemorări, aceasta ar fi aleasă ca prima lectură; în sfârşit, sunt scheme pentru lectura evanghelică precedate de antifonul 
potrivit la Evanghelie. 
 c. Prima lectură din fiecare Comun este prezentată în formă dublă: una în afara timpului pascal şi una pentru timpul 
pascal. 
 



Indice de prescurtări 

 
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 
 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 
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 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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SIGLE ŞI ABREVIERI 

 
 AB   Arhidieceza de Alba-Iulia 
 B  Arhidieceza de Bucureşti 
 cf.   confer 
 fer.   fericitul/fericita 
 IS   Dieceza de Iaşi 
 nr.   numărul 
 OR   Dieceza de Oradea 
 pag.  pagina 
 R.   refren 
 sf.   sfântul/sfânta 
 SM   Dieceza de Satu Mare 
 ss.  sfinţii/sfintele 
 TM  Dieceza de Timişoara 
 **   lectură proprie 
 



Calendarul roman general 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CALENDARUL ROMAN GENERAL 
 
 



Calendarul roman general 

 
IANUARIE 

 
1 Octava Naşterii: SOLEMNITATEA SFINTEI MARIA 
     NĂSCĂTOARE DE DUMNEZEU Solemnitate 27 
2 SS. VASILE CEL MARE ŞI GRIGORE DIN NAZIANZ, 
 EPISCOPI ŞI ÎNVĂŢĂTORI AI BISERICII Comemorare obligatorie 31 
3 
4 
5 
6 EPIFANIA DOMNULUI Solemnitate 
7 Sf. Raymund de Penyafort, preot 34 
8 
9 
10 
11 
12 
13 Sf. Ilariu, episcop şi învăţător al Bisericii 37 
14 
15 
16 
17 SF. ANTON, ABATE Comemorare obligatorie 40 
18 Sf. Margareta, fecioară: AB, OR, SM, TM - sărbătoare 43 
19 
20 Sf. Fabian, papă şi martir 43 
 Sf. Sebastian, martir 43 
21 SF. AGNEZA, FECIOARĂ ŞI MARTIRĂ Comemorare obligatorie 44 
22 Sf. Vincenţiu, diacon şi martir 47 
23 
24 SF. FRANCISC DE SALES, EPISCOP ŞI ÎNVĂŢĂTOR AL BISERICII Comemorare obligatorie 48 
25 CONVERTIREA SF. PAUL, APOSTOLSărbătoare 51 
26 SS. TIMOTEI ŞI TIT, EPISCOPI Comemorare obligatorie 56 
27 Sf. Bretanion, episcop de Tomis: B - comemorare obligatorie 60 
 Sf. Angela Merici, fecioară 63 
28 SF. TOMA DE AQUINO, PREOT ŞI ÎNVĂŢĂTOR AL BISERICII Comemorare obligatorie 64 
29 
30 
31 SF. IOAN BOSCO, PREOT Comemorare obligatorie 68 
 
 
 
 Prima duminică după Epifanie: 
 BOTEZUL DOMNULUI Solemnitate 
 
Notă: Gradul sărbătorii: - în dreapta  - calendarul roman; 
        - în centru  - calendarul local. 
  Când nu este notat gradul sărbătorii este comemorare facultativă. 
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FEBRUARIE 
 
1 
2 ÎNTÂMPINAREA DOMNULUI Sărbătoare 73 
3 Sf. Blaziu, episcop şi martir 79 
 Sf. Oscar, episcop 81 
4 
5 SF. AGATA, FECIOARĂ ŞI MARTIRĂ Comemorare obligatorie 82 
6 SS. PAUL MIKI ŞI ÎNSOŢITORII, MARTIRI Comemorare obligatorie 85 
7 
8 Sf. Ieronim Emiliani, preot 87 
9 
10 SF. SCOLASTICA, FECIOARĂ Comemorare obligatorie 88 
11 Apariţia Sf. Fecioare Maria la Lourdes 92 
12 
13 
14 SS. CIRIL, CĂLUGĂR ŞI METODIU, EPISCOP, 
 PATRONI AI EUROPEI Sărbătoare 95 
15 
16 
17 Ss. Întemeietori ai Societăţii „Slujitorii Sf. Fecioare Maria” 98 
18 
19 
20 
21 Sf. Petru Damian, episcop şi învăţător al Bisericii 98 
22 CATEDRA SF. APOSTOL PETRU Sărbătoare 99 
23 SF. POLICARP, EPISCOP ŞI MARTIR Comemorare obligatorie 102 
24 Sf. Matia, apostol: AB, SM, TM - sărbătoare 104 
25 
26 
27 
28 
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MARTIE 

 
1 
2 
3 
4  Sf. Cazimir, rege  107 
5 
6 
7 SS. PERPETUA ŞI FELICITAS, MARTIRE Comemorare obligatorie 108 
8 Sf. Ioan al lui Dumnezeu, călugăr 111 
9 Sf. Francisca Romana, călugăriţă 115 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 Sf. Patriciu, episcop 115 
18 Sf. Ciril din Ierusalim, episcop şi învăţător al Bisericii 115 
19 SF. IOSIF, SOŢUL SF. FECIOARE MARIA: IS - patron secundar Solemnitate 116 
20 
21 
22 
23 Sf. Turibiu de Mongrovejo, episcop 121 
24 
25 BUNA-VESTIRE Sărbătoare 122 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
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APRILIE 

 
1 
2 Sf. Francisc de Paola, pustnic 129 
3 
4 Sf. Isidor, episcop şi învăţător al Bisericii 129 
5 Sf. Vincenţiu Ferrer, preot  129 
6 
7 SF. IOAN BAPTIST DE LA SALLE, PREOT Comemorare obligatorie 130 
8 
9 
10 
11 SF. STANISLAU, EPISCOP ŞI MARTIR Comemorare obligatorie 133 
12 
13 Sf. Martin I, papă şi martir 136 
 TM - aniversarea sfinţirii catedralei - sărbătoare (în catedrală - solemnitate) 136 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 Sf. Teotim, episcop de Tomis: B - comemorare obligatorie 137 
21 Sf. Anselm, episcop şi învăţător al Bisericii 140 
22 
23 Sf. Gheorghe, martir 141 
 Sf. Adalbert, episcop martir 144 
24 Sf. Fidel din Sigmaringen, preot şi martir 144 
25 SF. MARCU, EVANGHELIST Sărbătoare 145 
26 
27 
28 Sf. Petru Chanel, preot şi martir 148 
 Sf. Ludovic Maria Grignion de Montfort, preot 148 
29 SF. ECATERINA DIN SIENA, FECIOARĂ ŞI ÎNVĂŢĂTOR AL BISERICII, 
 PATROANĂ A EUROPEI Sărbătoare 149 
30 Sf. Pius al V-lea, papă 152 
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MAI 

 
1 Sf. Iosif Muncitorul 155 
2 SF. ATANAZIU, EPISCOP ŞI ÎNVĂŢĂTOR AL BISERICII Comemorare obligatorie 159 
3 SS. FILIP ŞI IACOB, APOSTOLI Sărbătoare 162 
4 
5 
6 
7 
8 FER. IEREMIA VALAHUL, CĂLUGĂR: B, IS - sărbătoare 166 
9 
10 
11 
12 Ss. Nereu şi Ahile, martiri  169 
 Sf. Pancraţiu, martir 169 
13 
14 SF. MATIA, APOSTOL Sărbătoare 170 
15 
16 
17 
18 Sf. Ioan I, papă şi martir 173 
19 
20 Sf. Bernardin din Siena, preot 174 
21 
22 
23 
24 
25 Sf. Beda Venerabilul, preot şi învăţător al Bisericii 177 
 Sf. Grigore al VII-lea, papă 177 
 Sf. Maria Magdalena de’ Pazzi, fecioară 177 
26 SF. FILIP NERI, PREOT  Comemorare obligatorie 178 
27 Sf. Augustin de Canterbury, episcop 181 
28 
29 
30 
31 VIZITA SF. FECIOARE MARIA Sărbătoare 182 
 
 
 
 Duminica I după Rusalii: 
 PREASFÂNTA TREIME Solemnitate 
 
 Joi după duminica Preasfintei Treimi: 
 TRUPUL ŞI SÂNGELE DOMNULUI Solemnitate 
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IUNIE 

 
1 SF. IUSTIN, MARTIR Comemorare obligatorie 193 
2 Ss. Marcelin şi Petru, martiri 195 
3 SS. CAROL LWANGA ŞI ÎNSOŢITORII, MARTIRI Comemorare obligatorie 196 
4 
5 SF. BONIFACIU, EPISCOP ŞI MARTIR Comemorare obligatorie 199 
6 Sf. Norbert, episcop 202 
7 
8 
9 Sf. Efrem, diacon şi învăţător al Bisericii 202 
10 
11 SF. BARNABA, APOSTOL Comemorare obligatorie 203 
12 
13 SF. ANTON DE PADOVA, PREOT ŞI ÎNVĂŢĂTOR AL BISERICII Comemorare obligatorie 207 
14 
15 Sf. Iolanda, călugăriţă: AB - sărbătoare 210 
 Sf. Iolanda, călugăriţă: OR - comemorare obligatorie 210 
16 
17 
18 
19 Sf. Romuald, abate 210 
20 
21 SF. ALOIS DE GONZAGA, CĂLUGĂR Comemorare obligatorie 211 
22 Sf. Paulin de Nola, episcop 214 
 Ss. Ioan Fisher, episcop şi Thomas Morus, martiri 216 
23 
24 NAŞTEREA SFÂNTULUI IOAN BOTEZĂTORUL Sărbătoare 217 
25 
26 
27 Sf. Ciril din Alexandria, episcop şi învăţător al Bisericii 226 
 Sf. Ladislau, rege: AB, SM, OR - solemnitate 226 
28 SF. IRINEU, EPISCOP ŞI MARTIR Comemorare obligatorie 227 
 AB - aniversarea sfinţirii catedralei - sărbătoare (în catedrală - solemnitate)  230 
29 SS. PETRU ŞI PAUL, APOSTOLI Solemnitate 231 
30 Primii Sfinţi Martiri din Roma 240 
 
 
 
 Vineri după duminica a II-a după Rusalii: 
 PREASFÂNTA INIMĂ A LUI ISUS Solemnitate 
 
 Sâmbătă după duminica a II-a după Rusalii: 
 INIMA NEPRIHĂNITĂ A MARIEI Comemorare obligatorie 187 
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IULIE 
 
1 
2 VIZITA SF. FECIOARE MARIA: AB, TM - sărbătoare 245 
3 SF. TOMA, APOSTOL Sărbătoare 246 
4 Sf. Elisabeta a Portugaliei 248 
5 Sf. Anton Maria Zaccaria, preot 248 
6 Sf. Maria Goretti, fecioară şi martiră 249 
7 
8 OR - aniversarea sfinţirii catedralei - sărbătoare (în catedrală - solemnitate) 252 
9 
10 
11 SF. BENEDICT, ABATE, PATRON AL EUROPEI Sărbătoare 253 
12 
13 Sf. Henric, împărat 256 
14 Sf. Camil de Lellis, preot 256 
15 SF. BONAVENTURA, EPISCOP ŞI ÎNVĂŢĂTOR AL BISERICII Comemorare obligatorie 257 
16 Sf. Fecioară Maria de pe Muntele Carmel 260 
17 
18 
19 
20 
21 Sf. Laurenţiu din Brindisi, preot şi învăţător al Bisericii 260 
22 SF. MARIA MAGDALENA Comemorare obligatorie 261 
23 SF. BRIGITTA, CĂLUGĂRIŢĂ, PATROANĂ A EUROPEI Sărbătoare 265 
24 Fer. Cunegunda: AB - sărbătoare 269 
 Fer. Cunegunda: OR, SM - comemorare obligatorie 269 
25 SF. IACOB, APOSTOL Sărbătoare 270 
26 SS. IOACHIM ŞI ANA, PĂRINŢII SF. FECIOARE MARIA Comemorare obligatorie 274 
27 
28 
29 SF. MARTA Comemorare obligatorie 277 
30 Sf. Petru Crisologul, episcop şi învăţător al Bisericii 280 
31 SF. IGNAŢIU DE LOYOLA, PREOT Comemorare obligatorie 281 
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AUGUST 

 
1 SF. ALFONS MARIA DE LIGUORI, 
 EPISCOP ŞI ÎNVĂŢĂTOR AL BISERICII Comemorare obligatorie 287 
2 Sf. Eusebiu de Vercelli, episcop 290 
 Sf. Petru Iulian Eymard, preot 290 
3 
4 SF. IOAN MARIA VIANNEY, PREOT Comemorare obligatorie 291 
5 Sfinţirea Bazilicii „Sf. Maria cea Mare” din Roma 293 
6 SCHIMBAREA LA FAŢĂ A DOMNULUI NOSTRU ISUS CRISTOS Sărbătoare 294 
7 Ss. Sixt al II-lea, papă şi însoţitorii, martiri 300 
 Sf. Caietan, preot  300 
8 SF. DOMINIC, PREOT Comemorare obligatorie 301 
9 SF. TEREZA BENEDICTA A CRUCII (EDITH STEIN), 
 FECIOARĂ ŞI MARTIRĂ, PATROANĂ A EUROPEI Sărbătoare 305 
10 SF. LAURENŢIU, DIACON ŞI MARTIR Sărbătoare 308 
11 SF. CLARA, FECIOARĂ Comemorare obligatorie 311 
12 
13 Ss. Ponţian, papă, şi Hipolit, preot, martiri 314 
14 SF. MAXIMILIAN MARIA KOLBE, PREOT ŞI MARTIR Comemorare obligatorie 315 
15 ADORMIREA MAICII DOMNULUI: IS - patronul diecezei 
 şi aniversarea sfinţirii catedralei Solemnitate 319 
16 Sf. Ştefan al Ungariei, rege: AB, OR, SM - solemnitate 327 
17 
18 
19 Sf. Ioan Eudes, preot 328 
20 SF. BERNARD, ABATE ŞI ÎNVĂŢĂTOR AL BISERICII  Comemorare obligatorie 331 
21 SF. PIUS AL X-LEA, PAPĂ Comemorare obligatorie 334 
 SM - aniversarea sfinţirii catedralei - sărbătoare (în catedrală - solemnitate) 336 
22 SF. FECIOARĂ MARIA, REGINĂ  Comemorare obligatorie 337 
23 Sf. Roza de Lima, fecioară 340 
24 SF. BARTOLOMEU, APOSTOL Sărbătoare 341 
25 Sf. Ludovic, rege 344 
 Sf. Iosif de Calasanz, preot 344 
26 
27 SF. MONICA Comemorare obligatorie 345 
28 SF. AUGUSTIN, EPISCOP ŞI ÎNVĂŢĂTOR AL BISERICII Comemorare obligatorie 348 
29 MARTIRIUL SF. IOAN BOTEZĂTORUL Comemorare obligatorie 352 
30 
31 



Calendarul roman general 

 
SEPTEMBRIE 

 
1 
2 
3 SF. GRIGORE CEL MARE, PAPĂ ŞI ÎNVĂŢĂTOR AL BISERICII Comemorare obligatorie 359 
4 
5 
6 
7 Fer. Marcus Crisinus şi însoţitorii, martiri: AB, OR, SM, - Comemorare obligatorie 361 
8 NAŞTEREA SF. FECIOARE MARIA Sărbătoare 362 
9 Sf. Petru Claver, preot 369 
10 
11 
12 Sfântul Nume al Sf. Fecioare Maria: TM - Sărbătoare 369 
13 SF. IOAN GURĂ DE AUR, EPISCOP ŞI ÎNVĂŢĂTOR AL BISERICII Comemorare obligatorie 370 
14 ÎNĂLŢAREA SFINTEI CRUCI Sărbătoare 373 
15 SF. FECIOARĂ MARIA ÎNDURERATĂ  Comemorare obligatorie 377 
16 SS. CORNELIU, PAPĂ ŞI CIPRIAN, EPISCOP, MARTIRI Comemorare obligatorie 384 
17 Sf. Robert Bellarmin, episcop şi învăţător al Bisericii  387 
18 
19 Sf. Ianuariu, episcop şi martir 387 
20 SS. ANDREI KIM TAEGON, PREOT, PAUL CHONG HASANG  ŞI ÎNSOŢITORII, MARTIRI DIN COREEA Comemorare obligatorie

 388 
21 SF. MATEI, APOSTOL ŞI EVANGHELIST Sărbătoare 392 
22 
23 
24 Sf. Gerard, episcop martir: TM - patronul diecezei - Solemnitate 395 
 Sf. Gerard, episcop martir: AB, OR, SM - Comemorare obligatorie 395 
25 
26 Ss. Cosma şi Damian, martiri 395 
27 SF. VINCENŢIU DE PAUL, PREOT Comemorare obligatorie 396 
28 Sf. Venceslau, martir 400 
 Ss. Laurenţiu Ruiz şi însoţitorii, martiri  400 
29 SS. MIHAIL, GABRIEL ŞI RAFAEL, ARHANGHELI Sărbătoare 401 
30 SF. IERONIM, PREOT ŞI ÎNVĂŢĂTOR AL BISERICII Comemorare obligatorie 405 
 



Calendarul roman general 

 
OCTOMBRIE 

 
1 SF. TEREZA A PRUNCULUI ISUS, 
 FECIOARĂ ŞI ÎNVĂŢĂTOR AL BISERICII Comemorare obligatorie 411 
2 SS. ÎNGERI PĂZITORI Comemorare obligatorie 414 
3 Ss. Martiri din Tomis: B - Comemorare obligatorie 417 
4 SF. FRANCISC DIN ASSISI Comemorare obligatorie 421 
5 
6 Sf. Bruno, preot 424 
7 SF. FECIOARĂ MARIA, REGINA ROZARIULUI Comemorare obligatorie 425 
8 Sf. Fecioară Maria, Preamărita Stăpână: AB, TM, OR, SM - solemnitate 428 
9 Ss. Dionisiu, episcop şi însoţitorii, martiri 428 
 Sf. Ioan Leonardi, preot 429 
10 
11 
12 
13 
14 Sf. Calist I, papă şi martir 429 
15 SF. TEREZA DIN AVILA, FECIOARĂ ŞI ÎNVĂŢĂTOR AL BISERICII Comemorare obligatorie 430 
16 Sf. Hedviga, călugăriţă 432 
 Sf. Margareta Maria Alacoque, călugăriţă 433 
17 SF. IGNAŢIU DIN ANTIOHIA, EPISCOP ŞI MARTIR Comemorare obligatorie 436 
18 SF. LUCA, EVANGHELIST Sărbătoare 439 
19 Ss. Ioan de Brébeuf şi Isaac Jogues, preoţi şi însoţitorii, martiri 442 
 Sf. Paul al Crucii, preot: B - patron secundar - comemorare obligatorie  443 
20 
21 
22 
23 Sf. Ioan de Capistran, preot 446 
 Sf. Ioan de Capistran, preot: B - patron principal - sărbătoare 446 
24 Sf. Anton Maria Claret, episcop 446 
25 
26 Sf. Dumitru, martir 447 
27 
28 SS. SIMON ŞI IUDA, APOSTOLI  Sărbătoare 450 
29 
30 
31 



Calendarul roman general 

 
NOIEMBRIE 

 
1 TOŢI SFINŢII Solemnitate 455 
2 POMENIREA TUTUROR CREDINCIOŞILOR RĂPOSAŢI 459 
3 Sf. Martin de Porres, călugăr 472 
4 SF. CAROL BORROMEU, EPISCOP Comemorare obligatorie 473 
5 
6 
7 
8 
9 SFINŢIREA BAZILICII DIN LATERAN Sărbătoare 476 
10 SF. LEON CEL MARE, PAPĂ ŞI ÎNVĂŢĂTOR AL BISERICII Comemorare obligatorie 481 
11 SF. MARTIN DIN TOURS, EPISCOP Comemorare obligatorie 484 
12 SF. IOSAFAT, EPISCOP ŞI MARTIR Comemorare obligatorie 488 
13 
14 
15 Sf. Albert cel Mare, episcop şi învăţător al Bisericii 491 
16 Sf. Margareta a Scoţiei 491 
 Sf. Gertruda, fecioară  492 
17 SF. ELISABETA A UNGARIEI, CĂLUGĂRIŢĂ Comemorare obligatorie 495 
18 SFINŢIREA BAZILICILOR „SF. PETRU” ŞI „SF. PAUL” Comemorare obligatorie 499 
19 Sf. Elisabeta a Ungariei, călugăriţă: AB - solemnitate 502 
 Sf. Elisabeta a Ungariei, călugăriţă: TM - comemorare obligatorie  502 
20 
21 PREZENTAREA LA TEMPLU A SF. FECIOARE MARIA Comemorare obligatorie 503 
22 SF. CECILIA, FECIOARĂ ŞI MARTIRĂ Comemorare obligatorie 506 
23 Sf. Clement I, papă şi martir 509 
 Sf. Columban, abate 509 
24 SS. ANDREI DUNG-LAC, PREOT ŞI ÎNSOŢITORII, 
 MARTIRI DIN VIETNAM Comemorare obligatorie 510 
25 
26 
27 
28 
29 
30 SF. ANDREI, APOSTOL Sărbătoare 513 
 
 
 
 Ultima duminică din an: 
 DOMNUL NOSTRU ISUS CRISTOS, REGELE UNIVERSULUI Solemnitate 



Calendarul roman general 

 
DECEMBRIE 

 
1 
2 
3 SF. FRANCISC XAVERIU, PREOT Comemorare obligatorie 519 
4 Sf. Ioan Damaschin, preot şi învăţător al Bisericii 522 
5 
6 Sf. Nicolae, episcop 525 
7 SF. AMBROZIU, EPISCOP ŞI ÎNVĂŢĂTOR AL BISERICII Comemorare obligatorie 528 
8 NEPRIHĂNITA ZĂMISLIRE Solemnitate 532 
9 
10 
11 Sf. Damasus I, papă 536 
12 Sf. Ioana Francisca de Chantal, călugăriţă 536 
13 SF. LUCIA, FECIOARĂ ŞI MARTIRĂ Comemorare obligatorie 537 
14 SF. IOAN AL CRUCII, PREOT ŞI ÎNVĂŢĂTOR AL BISERICII Comemorare obligatorie 540 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 Sf. Petru Canisiu, preot şi învăţător al Bisericii 544 
22 
23 Sf. Ioan de Kêty, preot 544 
24 
25 NAŞTEREA DOMNULUI (CRĂCIUNUL) Solemnitate 
26 SF. ŞTEFAN, PRIMUL MARTIR Sărbătoare 545 
27 SF. IOAN, APOSTOL ŞI EVANGHELIST Sărbătoare 548 
28 SS. PRUNCI NEVINOVAŢI, martiri Sărbătoare 551 
29 Sf. Thomas Becket, episcop şi martir 554 
30 
31 Sf. Silvestru I, papă 559 
 
 
 
 Duminica din octava Crăciunului, sau când nu este o duminică, pe 30 decembrie: 
 SF. FAMILIE: ISUS, MARIA ŞI IOSIF Sărbătoare 555 
 



Calendarul roman general 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IANUARIE 
 
 



1 ianuarie - Solemnitatea Sfintei Maria Născătoare de Dumnezeu 

 
1 ianuarie 

 
SOLEMNITATEA SFINTEI MARIA 

NĂSCĂTOARE DE DUMNEZEU 
 

Solemnitate 
 
 LECTURA I  Vor chema numele meu asupra fiilor lui Israel 
      şi eu îi voi binecuvânta. 
 
 Citire din cartea Numerilor 6,22-27 

 
 
22  Domnul i-a zis lui Moise: 
23 „Aron şi urmaşii lui 
 să-i binecuvânteze pe fiii lui Israel cu aceste cuvinte: 
24 «Să te binecuvânteze Domnul şi să te păzească. 
25 Domnul să-şi lumineze faţa asupra ta 
 şi să se îndure de tine. 
26 Domnul să-şi îndrepte faţa către tine 
 şi să-ţi dăruiască pacea». 
27 Astfel să chemaţi numele meu asupra fiilor lui Israel 
 şi eu Domnul îi voi binecuvânta”. 
 

Cuvântul Domnului 



1 ianuarie - Solemnitatea Sfintei Maria Născătoare de Dumnezeu 

 
 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 66,2-3.5.6 şi 8 (R.: 2a) 
 
  R.:  Dumnezeu să aibă milă de noi 
    şi să ne binecuvânteze. 
 
2 Dumnezeu să aibă milă de noi şi să ne binecuvânteze, 
 să-şi întoarcă faţa senină spre noi; 
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. 
 
6 Să-ţi mulţumească popoarele, Dumnezeule, 
 toate popoarele să-ţi mulţumească. 
8 Dumnezeu să ne binecuvânteze; 
 toate marginile pământului să-l cinstească pe el. R. 



1 ianuarie - Solemnitatea Sfintei Maria Născătoare de Dumnezeu 

 
 LECTURA A II-A  Dumnezeu l-a trimis pe Fiul său, 
        născut dintr-o femeie. 
 
 Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul 
 către Galateni  4,4-7 

 
 
4  Fraţilor, 
  când a venit împlinirea timpului, 
 Dumnezeu l-a trimis pe Fiul său, 
 născut din femeie, supus Legii, 
5 pentru ca să-i răscumpere pe cei supuşi Legii 
 şi pentru ca să dobândim înfierea. 
6 Iată după ce puteţi cunoaşte că sunteţi fii: 
 Dumnezeu l-a trimis în inimile noastre pe Duhul Fiului său,  
 care strigă: „Abba, Tată!”. 
7 Aşadar, nu mai eşti rob, ci fiu; 
 iar dacă eşti fiu, eşti şi moştenitor prin harul lui Dumnezeu. 
 

Cuvântul Domnului 



1 ianuarie - Solemnitatea Sfintei Maria Născătoare de Dumnezeu 

 
 ALELUIA Evr 1,1-2 
  (Aleluia) Odinioară Dumnezeu a vorbit în multe feluri 
     părinţilor noştri prin profeţi; 
     în zilele din urmă ne-a vorbit prin Fiul său. (Aleluia) 
 
 EVANGHELIA  Păstorii i-au găsit pe Maria, pe Iosif şi pruncul. 
 
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Luca 2,16-21 

 
 
 
16  În timpul acela, 
  păstorii s-au dus în grabă 
 şi i-au găsit pe Maria şi pe Iosif împreună cu copilul, 
 care era culcat în iesle. 
17 După ce l-au văzut, 
 au vestit cuvântul ce li se spusese despre acest copil. 
18 Toţi câţi îi auzeau se mirau de cele spuse lor de către păstori. 
19 Iar Maria păstra toate aceste cuvinte şi se gândea la ele în inima ei. 
20 Păstorii s-au întors slăvind şi lăudând pe Dumnezeu 
 pentru toate câte auziseră şi văzuseră, precum li se spusese. 
21 Când a sosit ziua a opta, ziua tăierii împrejur, 
 i-au pus copilului numele Isus, 
 nume pe care i-l dăduse îngerul înainte de a fi fost zămislit. 
 

Cuvântul Domnului 
 



2 ianuarie - Ss. Vasile cel Mare şi Grigore din Nazianz 

 
2 ianuarie 

 
SFINŢII VASILE CEL MARE ŞI 

GRIGORE DIN NAZIANZ 
episcopi şi învăţători ai Bisericii 

 
Comemorare obligatorie 

 
 Comunul păstorilor, pag. 719. 
 sau Comunul învăţătorilor Bisericii, pag. 785. 
 
 
 LECTURA I  Noi suntem acei care avem gândul lui Cristos. 
 
 Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Paul 
 către Corinteni 2,10b-16 

 
 
10b  Fraţilor, 
  Duhul Sfânt pătrunde cu privirea toate lucrurile, 
 chiar şi adâncimile lui Dumnezeu. 
11 Care dintre oameni cunoaşte oare tainele omului, 
 dacă nu duhul omului care este în el? 
 Tot aşa şi tainele lui Dumnezeu nimeni nu le cunoaşte, 
 în afară de Duhul lui Dumnezeu. 
12 Noi nu am primit duhul lumii, ci Duhul care vine de la Dumnezeu, 
 ca să cunoaştem darurile pe care le-am primit de la Dumnezeu. 
13 Despre acestea vorbim, 
 nu cu vorbe învăţate de la înţelepciunea omenească, 
 ci învăţate de la Duhul Sfânt, 
 explicând lucrurile duhovniceşti prin cuvinte duhovniceşti. 
14 Omul înzestrat numai cu puteri omeneşti 
 nu poate înţelege cele ce vin de la Duhul lui Dumnezeu; 
 pentru el sunt o nebunie şi nu le poate înţelege, 
 pentru că acestea nu pot fi judecate decât cu ajutorul Duhului Sfânt. 
15 Dimpotrivă, omul însufleţit de Duhul Sfânt judecă orice lucru, 
 iar el nu poate fi judecat de nimeni. Scriptura se întreabă: 
16 „Cine cunoaşte gândul Domnului? Sau cine-l va sfătui pe el?”. 
 Ei bine, noi suntem aceia care avem gândul lui Cristos! 
 

Cuvântul Domnului 



2 ianuarie - Ss. Vasile cel Mare şi Grigore din Nazianz 

 
 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 36,3-4.5-6.30-31 
 
  R.:  Înţelepciunea Domnului 
    străluceşte în sfinţii săi. 
 
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. 
 
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. 



2 ianuarie - Ss. Vasile cel Mare şi Grigore din Nazianz 

 
 ALELUIA Mt 5,16 
  (Aleluia) Astfel să strălucească lumina voastră înaintea oamenilor, 
     ca văzând ei faptele voastre bune, 
     să-l preamărească pe Tatăl vostru din ceruri. (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 
 



7 ianuarie - Sf. Raymund de Penyafort 

 
7 ianuarie 

 
SFÂNTUL RAYMUND DE PENYAFORT 

preot  
 

Comemorare facultativă 
 
 Comunul păstorilor, pag. 719. 
 
 LECTURA I**  Ne-a încredinţat nouă misiunea mântuirii. 
 
 Citire din Scrisoarea a doua a sfântului apostol Paul 
 către Corinteni 5,14-20 
 
 
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! 
 

Cuvântul Domnului 



7 ianuarie - Sf. Raymund de Penyafort 

 
 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 88,2-3.4-5.21-22.25 şi 27 (R.: cf. 2a) 
 
  R.:  În veci voi cânta, Doamne, 
    milostivirea ta. 
 
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. 
 
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. 
 
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. 
27 El îmi va spune: «Tu eşti Tatăl meu, 
 Dumnezeul meu, stânca mea şi mântuirea mea!»”. R. 



7 ianuarie - Sf. Raymund de Penyafort 

 
 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  V-am rânduit să mergeţi şi să aduceţi roade. 
 
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Ioan 15,9-17 
 
 
 
  În timpul acela, 
  Isus a spus ucenicilor săi: 
9 „Precum m-a iubit pe mine Tatăl, tot aşa şi eu vă iubesc pe voi. 
 Rămâneţi în dragostea mea. 
10 Dacă păziţi poruncile mele, veţi rămâne în iubirea mea, 
 după cum şi eu am păzit poruncile Tatălui meu 
 şi rămân în iubirea lui. 
11 Acestea vi le-am spus ca bucuria mea să fie în voi 
 şi ca bucuria voastră să fie deplină. 
12 Aceasta este porunca mea: 
 să vă iubiţi unii pe alţii, aşa cum v-am iubit şi eu pe voi. 
13 Nimeni nu are o mai mare dragoste decât aceasta: 
 ca cineva să-şi dea viaţa pentru prietenii săi. 
14 Voi sunteţi prietenii mei, dacă faceţi ceea ce vă poruncesc. 
15 De acum nu vă mai numesc slugi, 
 pentru că sluga nu ştie ce face stăpânul său, 
 dar v-am numit pe voi prieteni, 
 pentru că toate câte le-am auzit de la Tatăl meu vi le-am făcut  
 cunoscute. 
16 Nu voi m-aţi ales pe mine, ci eu v-am ales pe voi 
 şi v-am rânduit să mergeţi şi să aduceţi roade, 
 iar roadele voastre să rămână, 
 ca Tatăl să vă dea tot ceea ce veţi cere în numele meu. 
17 Aceasta vă poruncesc: să vă iubiţi unii pe alţii”. 
 

Cuvântul Domnului 
 



13 ianuarie - Sf. Ilariu 

 
13 ianuarie 

 
SFÂNTUL ILARIU 

episcop şi învăţător al Bisericii  
 

Comemorare facultativă 
 
 Comunul păstorilor, pag. 719. 
 sau Comunul învăţătorilor Bisericii, pag. 785. 
 
 LECTURA I**  Cine îl mărturiseşte pe Fiul îl află şi pe Tatăl. 
  
 Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Ioan 2,18-25 

 
 
18  Copiii mei, este ceasul de pe urmă: 
  după cum aţi auzit, Anticrist trebuie să vină, 
 iar acum mulţi anticrişti s-au arătat; 
 din aceasta cunoaştem că acum este ceasul de pe urmă. 
19 Ei au ieşit dintre noi, dar nu erau dintre ai noştri, 
 căci de ar fi fost dintre ai noştri, ar fi rămas cu noi; 
 însă au ieşit, ca să se arate că nu toţi sunt dintre ai noştri. 
20 Cel Sfânt v-a sfinţit prin ungere, ca să ştiţi toate. 
21 Nu vă spun că nu cunoaşteţi adevărul dar vă spun: „Îl cunoaşteţi”, 
 pentru că nici o minciună nu vine din adevăr. 
22 cine este mincinosul, dacă nu cel care tăgăduieşte că Isus este  
 Cristos? 
 Acesta este Anticrist, care tăgăduieşte pe Tatăl şi pe Fiul. 
23 Oricine îl tăgăduieşte pe Fiul se separă şi de Tatăl; 
 oricine îl mărturiseşte pe Fiul îl află şi pe Tatăl. 
24 Voi însă păstraţi în voi ceea ce aţi auzit de la început. 
 Dacă însă ceea ce aţi auzit de la început rămâne în voi, 
 veţi rămâne şi voi în Fiul şi în Tatăl. 
25 Acest lucru ni l-a promis el însuşi şi înseamnă viaţă veşnică. 
 

Cuvântul Domnului 



13 ianuarie - Sf. Ilariu 

 
 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 36,3-4.5-6.30-31 
 
  R.:  Înţelepciunea Domnului 
    străluceşte în sfinţii săi. 
 
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. 
 
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. 



13 ianuarie - Sf. Ilariu 

 
 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 le-ai descoperit celor mici. 
 
 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 
 



17 ianuarie - Sf. Anton 

 
17 ianuarie 

 
SFÂNTUL ANTON 

abate 
 

Comemorare obligatorie 
 
 Comunul pentru sfinţi şi sfinte (pentru călugări), pag. 845. 
 
 LECTURA I  Ţi s-a arătat, omule, ce este bine 
      şi ce îţi cere Domnul. 
 
 Citire din cartea profetului Mihea 6,6-8 

 
 
6  Omul care merge la templu îşi pune această întrebare: 
  „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 



17 ianuarie - Sf. Anton 

 
 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 15,1-2a şi 5.7-8.11 (R.: cf. 2b) 
 
  R.:  Tu, Doamne, 
    eşti singurul meu bine. 
 
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. 
 
11 Tu îmi vei arăta cărarea vieţii; 
 în faţa ta sunt bucurii nespuse 
 şi desfătări veşnice la dreapta ta. R. 



17 ianuarie - Sf. Anton 

 
 ALELUIA Cf. Mt 19,21 
  (Aleluia) Dacă vrei să fii desăvârşit, spune Domnul, 
     dă săracilor tot ce ai, apoi vino şi urmează-mă. (Aleluia) 
 
 EVANGHELIA  Dacă vrei să fii desăvârşit, vinde tot ce ai,  
       dă săracilor şi vei avea comoară în cer. 
 
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Matei 19,16-26 

 
 
 
16  În timpul acela, 
  a venit la Isus un om şi l-a întrebat: 
 „Învăţătorule, ce lucru bun trebuie să fac, pentru ca să am viaţa 
 veşnică?”. 
17 Isus i-a zis: „De ce mă întrebi despre ce este bun? Unul singur este 
 bun.  
 Dacă vrei să intri în viaţa veşnică, păzeşte poruncile”. 
18 „Care?”- l-a întrebat el. Isus i-a răspuns: „Să nu ucizi. 
 Să nu săvârşeşti adulter. Să nu furi. Să nu dai mărturie falsă. 
19 Cinsteşte pe tatăl şi pe mama ta. 
 De asemenea: Să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi”. 
20 Tânărul i-a zis: „Toate acestea le-am păzit. Ce-mi mai lipseşte?”. 
21 Isus i-a răspuns: „Dacă vrei să fii desăvârşit, du-te, vinde tot ce ai, 
 dă săracilor şi vei avea comoară în ceruri, apoi vino şi urmează-mă”. 
22 Auzind aceste cuvinte, tânărul a plecat trist, căci avea multe bogăţii. 
23 Isus a spus ucenicilor săi: 
 „Vă spun adevărul: greu va intra bogatul în împărăţia cerurilor. 
24 V-o repet: mai uşor este să treacă o cămilă prin urechea acului 
 decât un bogat să intre în împărăţia lui Dumnezeu”. 
25 Auzind aceste cuvinte, ucenicii au rămas surprinşi şi au spus: 
 „Atunci cine se mai poate mântui?”. 
26 Isus, privind la ei, le-a zis: „Pentru oameni acest lucru este imposibil, 
 dar pentru Dumnezeu toate sunt posibile”. 
 

Cuvântul Domnului 
 



18 ianuarie - Sf. Margareta 

 
18 ianuarie 

 
SFÂNTA MARGARETA 

fecioară 
 

AB, OR, SM, TM - sărbătoare 
 
 Comunul fecioarelor, pag. 825. 
 
 

20 ianuarie 
 

SFÂNTUL FABIAN 
papă şi martir 

 
Comemorare facultativă 

 
 Comunul martirilor, pag. 669. 
 sau Comunul păstorilor (pentru un papă), pag. 719. 
 
 

20 ianuarie 
 

SFÂNTUL SEBASTIAN 
martir 

 
Comemorare facultativă 

 
 Comunul martirilor, pag. 669. 
 



21 ianuarie - Sf. Agneza 

 
21 ianuarie 

 
SFÂNTA AGNEZA 
fecioară şi martiră 

 
Comemorare obligatorie 

 
 Comunul martirilor, pag. 669. 
 sau Comunul fecioarelor, pag. 825. 
 
 LECTURA I  Nici moartea, nici viaţa nu vor putea 
      să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu. 
 
 Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul 
 către Romani 8,31b-39 

 
 
31b  Fraţilor, 
  dacă Dumnezeu este de partea noastră, 
 cine se va ridica împotriva noastră? 
32 El nu l-a cruţat pe propriul său Fiu, 
 ci l-a dat la moarte pentru noi toţi, 
 cum ar putea atunci să nu ne dăruiască toate împreună cu el? 
33 Cine va aduce învinuire împotriva aleşilor lui Dumnezeu? 
 Dumnezeu este cel care îndreptăţeşte! 
34 Cine va rosti sentinţa de condamnare? 
 Cristos Isus a murit, ba mai mult, el a înviat, 
 şade de-a dreapta lui Dumnezeu şi mijloceşte pentru noi! 
35 Cine, aşadar, ne va despărţi de dragostea lui Cristos? 
 Oare necazul, strâmtorarea, prigoana, foamea, 
 lipsa de îmbrăcăminte, primejdia ori sabia? 
36 Aşa cum spune Scriptura: 
 Pentru tine suntem omorâţi în fiecare zi, 
 suntem trataţi ca nişte oi duse la înjunghiat. 
37 Nu, căci în toate acestea suntem mai mult decât biruitori 
 prin acela care ne-a iubit pe noi. 
38 Căci sunt convins că nici moartea, nici viaţa, nici îngerii, 
 nici stăpânirile, nici puterile, nici prezentul, nici viitorul, 
39 nici înălţimea, nici adâncul, nici vreo altă făptură  
 nu va putea să ne despartă 
 de dragostea lui Dumnezeu, care este în Cristos Isus, Domnul nostru. 
 

Cuvântul Domnului 



21 ianuarie - Sf. Agneza 

 
 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 125,1-2ab.2cd-3.4-5.6 (R.: 5) 
 
  R.:  Cei ce seamănă cu lacrimi 
    vor secera cu bucurie. 
 
1 Când Domnul a întors pe locuitorii Sionului din robie 
 ni se părea că visăm. 
2ab Atunci gura ni s-a umplut de strigăte de bucurie 
 şi buzele de cântări de veselie. R. 
 
2cd Atunci se spunea între neamuri: 
 „Lucruri mari a făcut Domnul pentru ei”. 
3 Într-adevăr, mari lucruri a făcut Domnul pentru noi; 
 ne e plină inima de bucurie. R. 
 
4 Întoarce, Doamne, robia noastră 
 după cum întorci apele în ţinutul de miazăzi. 
5 Cei ce seamănă cu lacrimi 
 vor secera cu veselie. R. 
 
6 Cel care merge plângând 
 când aruncă sămânţa, 
 se întoarce cu veselie 
 când îşi strânge snopii. R. 



21 ianuarie - Sf. Agneza 

 
 ALELUIA In 15,9b.5b 
  (Aleluia) Rămâneţi în dragostea mea , spune Domnul; 
     cine rămâne în mine şi eu în el, acela aduce roade multe. 
  (Aleluia) 
 

EVANGHELIA  Vinde tot ce are şi cumpără ţarina aceea. 
 
 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 



21 ianuarie - Sf. Agneza 

 
22 ianuarie 

 
SFÂNTUL VINCENŢIU 

diacon şi martir 
 

Comemorare facultativă 
 
 Comunul martirilor, pag. 669. 
 



24 ianuarie - Sf. Francisc de Sales 

 
24 ianuarie 

 
SFÂNTUL FRANCISC DE SALES 

episcop şi învăţător al Bisericii 
 

Comemorare obligatorie 
 
 Comunul păstorilor, pag. 719. 
 sau Comunul învăţătorilor Bisericii, pag. 785. 
 
 LECTURA I  Să le predic păgânilor nemărginita bogăţie a lui  
      Cristos. 
 
 Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul 
 către Efeseni 3,8-12 

 
 
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. 
 

Cuvântul Domnului 



24 ianuarie - Sf. Francisc de Sales 

 
 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 88,2-3.4-5.21-22.25 şi 27 
 
  R.:  Voi vesti fraţilor mei 
    iubirea 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. 
 
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. 
 
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. 
27 El îmi va spune: «Tu eşti Tatăl meu, 
 Dumnezeul meu, stânca mea şi mântuirea mea!»”. R. 



24 ianuarie - Sf. Francisc de Sales 

 
 ALELUIA In 10,14 
  (Aleluia) Eu sunt păstorul cel bun, spune Domnul. 
     Eu cunosc oile mele, iar ele mă cunosc pe mine. (Aleluia) 
 

EVANGHELIA  Păstorul cel bun îşi dă viaţa pentru oile sale. 
 
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Ioan 10,11-16 

 
 
 
11  În timpul acela, Isus a spus: 
  „Eu sunt păstorul cel bun. 
 Păstorul cel bun îşi dă viaţa pentru oile sale. 
12 Cel plătit nu este păstor, căci oile nu-i aparţin. 
 Dacă vede lupul venind, el lasă oile şi fuge, 
 iar lupul le răpeşte şi le risipeşte. 
13 Cel plătit fuge, pentru că nu-l interesează decât plata şi nu-i pasă de  
 oi. 
14 Eu sunt păstorul cel bun; 
 eu cunosc oile mele şi oile mele mă cunosc pe mine, 
15 precum mă cunoaşte Tatăl şi eu cunosc pe Tatăl. 
 Eu îmi dau viaţa pentru oile mele. 
16 Mai am şi alte oi care nu sunt din staulul acesta. 
 Şi pe acelea trebuie să le aduc. 
 Ele vor asculta glasul meu:  
 va fi o singură turmă şi un singur păstor”. 
 

Cuvântul Domnului 
 



25 ianuarie - Convertirea Sfântului Paul 

 
25 ianuarie 

 
CONVERTIREA SFÂNTULUI PAUL 

apostol 
 

Sărbătoare 
 
 LECTURA I  Ridică-te, primeşte botezul şi spală-te de păcate, 
      invocând numele lui Isus. 
 
 Citire din Faptele Apostolilor 22,3-16 

 
 
 
  În zilele acelea, 
  Paul a spus poporului: 
3 „Eu sunt iudeu, născut la Tars, în Cilicia, 
 dar crescut aici, în acest oraş; 
 am învăţat la şcoala lui Gamaliel 
 în chip amănunţit Legea părinţilor noştri 
 şi am fost plin de râvnă pentru Dumnezeu, 
 cum sunteţi şi voi toţi astăzi. 
4 Eu i-am persecutat până la moarte pe adepţii acestei doctrine noi, 
 am arestat şi am aruncat în închisoare bărbaţi şi femei. 
5 Marele preot şi tot Sfatul bătrânilor pot da mărturie pentru aceasta. 
 Chiar de la ei am primit scrisori de împuternicire 
 împotriva fraţilor noştri din Damasc, 
 şi m-am dus să-i aduc legaţi la Ierusalim şi pe cei de acolo. 
6 Când eram pe drum şi mă apropiam de Damasc, pe la amiază, 
 deodată o mare lumină, venind din cer, m-a învăluit; 
7 atunci am căzut la pământ şi am auzit un glas care mi-a zis: 
 «Saule, Saule, pentru ce mă prigoneşti?» 
8 Eu am răspuns: Cine eşti tu, Doamne? 
 El mi-a zis: «Eu sunt Isus din Nazaret, pe care tu îl prigoneşti». 
9 Însoţitorii mei au văzut lumina, 
 dar nu au auzit glasul celui care îmi vorbea. 
10 Eu am zis: Ce să fac, Doamne?. 
 «Scoală-te», mi-a răspuns Domnul, «du-te în Damasc 
 şi acolo ţi se va spune ce trebuie să faci». 
11 Şi cum nu mai puteam vedea, 
 fiindcă fusesem orbit de strălucirea acelei lumini, 
 însoţitorii mei m-au luat de mână şi aşa am ajuns la Damasc. 
12 Un oarecare Anania, bărbat evlavios şi credincios Legii, 
 care se bucura de stimă în faţa tuturor iudeilor din acel oraş, 
13 a venit să mă caute, s-a apropiat de mine şi mi-a zis: 
 «Frate Saul, recapătă-ţi vederea!». 
 Şi în aceeaşi clipă mi-am recăpătat vederea şi m-am uitat la el. 
14 El mi-a spus: «Dumnezeul părinţilor noştri te-a ales să cunoşti voinţa  
 lui, 



25 ianuarie - Convertirea Sfântului Paul 

 să-l vezi pe cel drept şi să auzi cuvinte din gura lui; 
15 pentru că îi vei fi martor în faţa tuturor oamenilor, 
 pentru ceea ce ai văzut şi auzit. 
16 Şi acum ce mai aştepţi? 
 Ridică-te, primeşte botezul şi spală-te de păcate, 
 invocând numele lui Isus»”. 
 

Cuvântul Domnului 



25 ianuarie - Convertirea Sfântului Paul 

 
sau, la alegere: 

 
 LECTURA I  Doamne, ce vrei să fac? 
 
 Citire din Faptele Apostolilor  9,1-22 

 
 
 
1  În zilele acelea, 
  Saul era stăpânit de o furie de moarte 
 împotriva ucenicilor Domnului. El s-a dus la arhiereu  
2 şi a cerut de la el scrisori pentru sinagogile din Damasc, 
 ca să-i prindă şi să-i aducă legaţi la Ierusalim 
 pe toţi adepţii acestei învăţături, atât bărbaţi cât şi femei, 
 pe care i-ar fi găsit. 
3 Când se apropia de Damasc, 
 deodată l-a învăluit pe drum o lumină din cer, ca un fulger. 
4 El a căzut la pământ şi a auzit un glas care îi spunea: 
 „Saule, Saule, pentru ce mă prigoneşti?”. 
5 Iar el a răspuns: „Cine eşti tu, Doamne?”. 
 „Eu sunt Isus, pe care tu îl prigoneşti. 
6 Ridică-te, intră în cetate şi ţi se va spune ce trebuie să faci”. 
7 Bărbaţii, care erau cu el pe drum, stăteau înmărmuriţi, 
 căci auzeau glasul dar nu vedeau pe nimeni. 
8 Saul s-a ridicat de la pământ, 
 dar, deşi avea ochii deschişi, nu vedea nimic. 
 Atunci l-au luat de mână şi l-au dus în Damasc. 
9 Trei zile a fost lipsit de vedere; nu a mâncat şi nu a băut nimic. 
10 Era în Damasc un ucenic, cu numele Anania. 
 Într-o viziune, Domnul l-a chemat: „Anania!”. 
 El a răspuns: „Iată-mă, Doamne!”. 
11 Domnul a continuat: „Ridică-te, mergi pe strada numită cea  
 «Dreaptă», 
 în casa lui Iuda şi întreabă de un anume Saul din Tars: Iată, se roagă”. 
12 Şi Saul a avut o viziune: un bărbat cu numele Anania a intrat la el 
 şi şi-a pus mâinile asupra lui ca să-şi recapete vederea. 
13 Anania a răspuns: „Doamne, despre bărbatul acesta am auzit de la  
 mulţi 
 că a făcut multe rele sfinţilor tăi din Ierusalim. 
14 Şi aici are împuternicire de la arhierei să-i pună în lanţuri 
 pe toţi care cheamă numele tău”. 
15 Dar Domnul i-a zis: „Mergi, fiindcă acesta îmi este un vas ales, 
 ca să poarte numele meu înaintea păgânilor, 
 a regilor şi a fiilor lui Israel. 
16 Iar eu îi voi arăta câte trebuie să pătimească pentru numele meu”. 
17 Atunci Anania s-a dus, a intrat în casă şi, 
 punându-şi mâinile peste el, i-a zis: 
 „Frate Saul, Domnul Isus, 
 cel care ţi s-a arătat pe drumul pe care veneai, 
 m-a trimis ca să-ţi recapeţi vederea, şi să te umpli de Duh Sfânt”. 
18 Şi îndată au căzut de pe ochii lui un fel de solzi 



25 ianuarie - Convertirea Sfântului Paul 

 şi şi-a recăpătat vederea. Apoi s-a ridicat şi a primit botezul. 
19 După ce a stat la masă a prins putere. 
 A rămas câteva zile cu ucenicii din Damasc, 
20 propovăduind în sinagogi, că Isus este Fiul lui Dumnezeu. 
21 Toţi cei care îl ascultau, rămâneau uimiţi şi ziceau: 
 „Nu este el acela care făcea prăpăd în Ierusalim, 
 printre cei care invocau acest nume? 
 Şi nu a venit aici tocmai ca să-i prindă 
 şi să-i ducă legaţi în faţa marilor preoţi?”. 
22 Saul însă îi combătea pe iudeii din Damasc, 
 cu o putere din ce în ce mai mare, dovedindu-le că Isus este Mesia. 
 

Cuvântul Domnului 



25 ianuarie - Convertirea Sfântului Paul 

 
 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 116,1.2 
 
  R.:  Voi vesti tuturor popoarelor 
    numele Domnului. 
   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. 



25 ianuarie - Convertirea Sfântului Paul 

 
 ALELUIA Cf. Mc 16,15 
  (Aleluia) Mergeţi în lumea întreagă, spune Domnul, 
     şi predicaţi evanghelia. (Aleluia) 
 
 EVANGHELIA  Mergeţi în lumea întreagă, predicaţi evanghelia. 
 
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Marcu  16,15-18 

 
 
 
  În timpul acela, 
  Isus înviat s-a arătat celor unsprezece ucenici şi le-a spus: 
15 „Mergeţi în lumea întreagă, predicaţi evanghelia la toată făptura. 
16 Cine va crede şi va fi botezat se va mântui, 
 iar cine va refuza credinţa va fi osândit. 
17 Acestea sunt semnele care vor însoţi pe cei care cred: 
 în numele meu vor alunga demoni; vor vorbi limbi noi; 
18 chiar dacă vor bea otravă nu le va dăuna; 
 peste cei bolnavi îşi vor pune mâinile şi ei se vor vindeca”. 
 

Cuvântul Domnului 
 
 Aceste lecturi pot fi folosite şi la Liturghia votivă în cinstea sfântului Paul. 
 



26 ianuarie - Ss. Timotei şi Tit 

 
26 ianuarie 

 
SFINŢII TIMOTEI ŞI TIT 

episcopi 
 

Comemorare obligatorie 
 
 Comunul păstorilor, pag. 719. 
 
 LECTURA I  Îmi aduc aminte de credinţa ta sinceră. 
 
 Citire din Scrisoarea a doua a sfântului apostol Paul 
 către Timotei 1,1-8 

 
 
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 lui fără încetare, 
 amintindu-mi de tine în rugăciunile mele, noaptea şi ziua. 
4 Îmi amintesc de lacrimile tale şi am o dorinţă foarte vie de a te vedea, 
 ca să mă pot bucura iarăşi din toată inima; 
5 căci îmi aduc aminte de credinţa ta sinceră, 
 pe care au avut-o mai întâi bunica ta, Loida, şi mama ta, Eunice, 
 şi pe care sunt sigur că o ai şi tu. 
6 De aceea îţi reamintesc: 
 aprinde din nou darul lui Dumnezeu pe care l-ai primit 
 când ţi-am impus mâinile. 
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. 
 

Cuvântul Domnului 



26 ianuarie - Ss. Timotei şi Tit 

 
sau, la alegere: 

 
 LECTURA I  Tit, copilul meu adevărat, 
      născut din credinţa pe care o avem amândoi. 
 
 Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Tit 1,1-5 

 
 
1  Eu, Paul, slujitor al lui Dumnezeu, 
  mă adresez ţie, Tit, copilul meu adevărat, 
 născut din credinţa pe care o avem amândoi; 
 fiind apostol al lui Isus Cristos, 
 chemat să-i conduc pe aleşii lui Dumnezeu la credinţă 
 şi la cunoaşterea adevăratei cinstiri a lui Dumnezeu, 
2 mă sprijin pe speranţa vieţii veşnice, 
 promisă din veşnicie de Dumnezeu, care nu minte. 
3 La timpul hotărât de mai înainte, el şi-a făcut cunoscut cuvântul său, 
 prin predica pe care mi-a încredinţat-o 
 din porunca lui Dumnezeu, mântuitorul nostru. 
4 Eu îţi doresc har şi pace din partea lui Dumnezeu Tatăl 
 şi a lui Cristos Isus, mântuitorul nostru. 
5 Te-am lăsat în Creta, 
 pentru ca să pui rânduială în tot ce mai era de făcut 
 şi să numeşti preoţi în fiecare cetate, după cum ţi-am poruncit. 
 

Cuvântul Domnului 



26 ianuarie - Ss. Timotei şi Tit 

 
 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 88,2-3.4-5.21-22.25 şi 27 (R.: cf. 2a) 
 
  R.:  În veci voi cânta, Doamne, 
    milostivirea ta. 
 
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. 
 
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.  
 
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. 
27 El îmi va spune: «Tu eşti Tatăl meu, 
 Dumnezeul meu, stânca mea şi mântuirea mea!»”. R. 



26 ianuarie - Ss. Timotei şi Tit 

 
 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  Eu vă pun vouă la dispoziţie o împărăţie, 
       precum Tatăl mi-a pus-o mie la dispoziţie. 
 
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Luca 22,24-30 

 
 
 
24  În timpul acela, 
  s-a iscat între ucenici o neînţelegere: 
 cine dintre ei se pare că este mai mare. 
25 Dar Isus le-a spus: 
 „La păgâni, regii poruncesc ca stăpânii 
 şi cei care au puterea pretind să fie numiţi binefăcători. 
26 Dar între voi să nu fie aşa: 
 dimpotrivă, cel mai mare dintre voi să fie precum cel mai mic, 
 şi cel care porunceşte precum cel care slujeşte. 
27 Căci cine este cel mai mare: 
 cel care stă la masă, sau cel care slujeşte? 
 Oare nu cel care stă la masă? 
 Ei bine, eu sunt în mijlocul vostru ca unul care slujeşte. 
28 Voi sunteţi aceia care aţi rămas cu mine în încercările mele. 
29 Eu vă pun vouă la dispoziţie o împărăţie, 
 precum Tatăl meu mi-a pus-o mie la dispoziţie 
30 ca să mâncaţi şi să beţi la masa mea, în împărăţia mea, 
 şi să şedeţi pe tronuri, 
 stăpânind peste cele douăsprezece triburi ale lui Israel”. 
 

Cuvântul Domnului 
 



27 ianuarie - Sf. Bretanion 

 
27 ianuarie 

 
SFÂNTUL BRETANION 

episcop de Tomis 
 

Comemorare facultativă 
B - comemorare obligatorie 

 
 Comunul păstorilor, pag. 719. 
 
 LECTURA I  Pe cine îl voi trimite? Şi cine va merge pentru noi? 
 
 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 



27 ianuarie - Sf. Bretanion 

 
 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 39,2 şi 4ab.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. 
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. 



27 ianuarie - Sf. Bretanion 

 
 ALELUIA Cf. Mt 10,7 
  (Aleluia) Împărăţia lui Dumnezeu este aproape, spune Domnul, 
     vestiţi pacea tuturor popoarelor. (Aleluia) 
 
 EVANGHELIA  Secerişul este mult iar lucrătorii puţini. 
 
 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 
 



27 ianuarie - Sf. Angela Merici 

 
27 ianuarie 

 
SFÂNTA ANGELA MERICI 

fecioară 
 

Comemorare facultativă 
 
 Comunul fecioarelor, pag. 825. 
 sau Comunul pentru sfinţi şi sfinte (pentru educatori), pag. 845. 
 



28 ianuarie - Sf. Toma de Aquino 

 
28 ianuarie 

 
SFÂNTUL TOMA DE AQUINO 

preot şi învăţător al Bisericii 
 

Comemorare obligatorie 
 
 Comunul învăţătorilor Bisericii, pag. 785. 
 sau Comunul păstorilor, pag. 719. 
 sau Comunul pentru sfinţi şi sfinte (pentru călugări), pag. 845. 
 
 LECTURA I  Noi vestim înţelepciunea, 
      rânduită de Dumnezeu înaintea tuturor veacurilor. 
 
 Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Paul 
 către Corinteni 2,1-10a 

 
 
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. 
6 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. 
10a Nouă ne-a descoperit Dumnezeu, prin Duhul Sfânt, 
 această înţelepciune. 
 

Cuvântul Domnului 



28 ianuarie - Sf. Toma de Aquino 

 
 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 18,8.9.10.11 
 
  R.:  Legea ta, Doamne, 
    este izvor 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. 
 
11 Ele sunt mai preţioase decât aurul 
 şi decât toate pietrele scumpe, 
 mai dulci decât fagurele 
 şi decât mierea. R. 



28 ianuarie - Sf. Toma de Aquino 

 
 ALELUIA Mt 5,16 
  (Aleluia) Astfel să strălucească lumina voastră înaintea oamenilor, 
     ca văzând ei faptele voastre bune, 
     să-l preamărească pe Tatăl vostru din ceruri. (Aleluia) 
 
 EVANGHELIA   Voi sunteţi lumina lumii. 
 
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Matei 5,13-19 
 
 
 
  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. 
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 
 



31 ianuarie - Sf. Ioan Bosco 

 
31 ianuarie 

 
SFÂNTUL IOAN BOSCO 

preot 
 

Comemorare obligatorie 
 
 Comunul păstorilor, pag. 719. 
 sau Comunul pentru sfinţi şi sfinte (pentru educatori), pag. 845. 
 
 LECTURA I  Îndreptaţi-vă gândul la tot ceea ce este sfânt. 
 
 Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul 
 către Filipeni 4,4-9 
 
 
4  Fraţilor, 
  bucuraţi-vă mereu în Domnul, şi iarăşi vă spun: bucuraţi-vă! 
5 Bucuria voastră să fie cunoscută tuturor oamenilor: 
 Domnul este aproape! 
6 Nu vă lăsaţi tulburaţi de nici o grijă, 
 dar în orice împrejurare arătaţi lui Dumnezeu trebuinţele voastre 
 prin rugăciuni, prin cereri şi aduceri de mulţumire. 
7 Şi pacea lui Dumnezeu, care întrece orice închipuire, 
 va păzi inimile şi cugetele voastre în Cristos Isus. 
8 În sfârşit, fraţilor, îndreptaţi-vă gândul şi cugetul 
 la tot ceea ce este adevărat şi vrednic de cinste, 
 la tot ceea ce este drept şi sfânt, 
 la tot ceea ce este vrednic de iubire şi cu faimă bună, 
 la tot ceea ce este virtute şi vrednic de laudă. 
9 Ceea ce aţi învăţat şi aţi primit, ceea ce aţi auzit şi văzut la mine, 
 acelea să le faceţi. Şi Dumnezeul păcii va fi cu voi. 
 

Cuvântul Domnului 



31 ianuarie - Sf. Ioan Bosco 

 
 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 33,2-3.4-5.6-7.8-9.10-11 (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, 
 fericit este 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. 



31 ianuarie - Sf. Ioan Bosco 

 
 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 va primi un copil ca acesta în numele meu, 
       pe mine mă primeşte. 
 
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Matei 18,1-5 

 
 
 
1  În ceasul acela, 
  ucenicii s-au apropiat de Isus şi l-au întrebat: 
 „Cine este mai mare în împărăţia cerurilor?”. 
2 Atunci Isus a chemat la el un copil, l-a aşezat în mijlocul lor şi le-a  
 zis: 
3 „Vă spun adevărul: De nu vă veţi converti şi nu veţi fi ca pruncii, 
 nu veţi intra în împărăţia cerurilor. 
4 De aceea, oricine se va face mic ca acest copil, 
 va fi cel mai mare în împărăţia cerurilor. 
5 Şi oricine va primi un copil ca acesta în numele meu, pe mine mă  
 primeşte. 
 

Cuvântul Domnului 
 



31 ianuarie - Sf. Ioan Bosco 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FEBRUARIE 
 
 



2 februarie - Întâmpinarea Domnului 

 
2 februarie 

 
ÎNTÂMPINAREA DOMNULUI 

 
Sărbătoare 

 
 Când această sărbătoare nu cade în zi de duminică, înainte de Evanghelie se alege una din următoarele lecturi: 
 
 LECTURA I  Va veni îndată în templul său Domnul pe care îl căutaţi. 
 
 Citire din cartea profetului Malahia  3,1-4 

 
 
1  Acestea le spune Domnul Dumnezeu: 
  „Iată, eu trimit pe crainicul meu 
 şi va pregăti calea înaintea mea; 
 şi va veni îndată în templul său 
 «Domnul pe care îl căutaţi, vestitorul legământului, pe care îl doriţi». 
 Iată, vine! zice stăpânul universului. 
2 Şi cine va putea suporta ziua venirii lui? 
 Cine va putea rămâne în picioare când se va arăta el? 
 Căci el este ca focul topitorului şi ca leşia celui care spală. 
3 El se va aşeza să topească şi să curăţe argintul; 
 el va curăţi pe fiii lui Levi, cum se curăţă aurul şi argintul în foc, 
 pentru ca ei să aducă Domnului jertfă întru dreptate. 
4 Atunci va plăcea Domnului jertfa lui Iuda şi a Ierusalimului, 
 ca înainte vreme, ca în anii de odinioară. 
 

Cuvântul Domnului 



2 februarie - Întâmpinarea Domnului 

 
 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 23,7.8.9.10 
 
  R.:  Vino, Doamne, 
    în sanctuarul tău cel sfânt. 
 
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. 



2 februarie - Întâmpinarea Domnului 

 
 LECTURA A II-A  A trebuit să se asemene în toate fraţilor săi. 
 
 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 



2 februarie - Întâmpinarea Domnului 

 
 ALELUIA Lc 2,30.32 
  (Aleluia) Ochii mei au văzut mântuirea ta: 
     lumină spre luminarea neamurilor 
     şi slava poporului tău Israel. (Aleluia) 
 
 EVANGHELIA  Ochii mei au văzut mântuirea ta. 
 
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Luca 2,22-40 

 
 
22  Când a sosit ziua fixată de Legea lui Moise pentru curăţire, 
  Iosif şi Maria l-au dus pe Isus la Ierusalim, 
 ca să-l pună înaintea Domnului, 
23 precum este scris în Legea Domnului 
 că orice întâi născut de parte bărbătească 
 să fie închinat Domnului, 
24 şi să aducă jertfă o pereche de turturele sau doi pui de porumbel, 
 precum este poruncit în Legea Domnului. 
25 Era în timpul acela în Ierusalim un om numit Simeon. 
 Omul acesta era drept şi cu frica lui Dumnezeu. 
 El aştepta mângâierea lui Israel şi Duhul Sfânt era asupra lui. 
26 Duhul Sfânt îl înştiinţase 
 că nu va muri înainte de a-l vedea pe Cristos Domnul. 
27 Din îndemnul Duhului, Simeon a venit la templu 
 când părinţii au adus înăuntru pe pruncul Isus, 
 pentru a împlini ceea ce poruncea Legea cu privire la el. 
28 Simeon l-a luat în braţe, l-a binecuvântat pe Dumnezeu şi a zis: 
29 „Acum eliberează pe robul tău în pace, Stăpâne, 
 după cuvântul tău; 
30 căci ochii mei au văzut mântuirea ta, 
31 pe care ai pregătit-o înaintea tuturor popoarelor, 
32 lumină pentru luminarea neamurilor 
 şi slava poporului tău Israel”. 
33 Tatăl şi mama lui Isus se mirau de ceea ce se spunea despre el. 
34 Simeon i-a binecuvântat şi a zis către Maria, mama lui Isus: 
 „Iată, acesta este pus spre căderea şi spre ridicarea multora în Israel 
 şi ca un semn care va stârni împotrivire, 
35 şi prin sufletul tău va trece o sabie, 
 ca să se descopere gândurile din multe inimi”. 
36 Mai era acolo şi Ana, profetesa, 
 fiica lui Fanuel, din seminţia lui Aşer. 
 Ea trăise cu bărbatul ei şapte ani după căsătorie 
 şi ajunsese acum la adânci bătrâneţi. 
37 Fiind văduvă în vârstă de optzeci şi patru de ani, 
 ea nu se îndepărta de templu, 
 slujind zi şi noapte în post şi rugăciune. 
38 Venind şi ea în ceasul acela, lăuda pe Dumnezeu 
 şi vorbea despre prunc celor care aşteptau mântuirea în Ierusalim. 
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39 După ce au împlinit tot ce poruncea Legea Domnului 
 s-au întors în Galileea, în cetatea lor, Nazaret. 
40 Iar copilul creştea şi se întărea, 
 înainta în înţelepciune 
 şi harul lui Dumnezeu era asupra lui. 
 

Cuvântul Domnului 



2 februarie - Întâmpinarea Domnului 

 
forma scurtă: 

 
 EVANGHELIA  Ochii mei au văzut mântuirea ta. 
 
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Luca 2,22-32 

 
 
22  Când a sosit ziua fixată de Legea lui Moise pentru curăţire, 
  Iosif şi Maria l-au dus pe Isus la Ierusalim, 
 ca să-l pună înaintea Domnului, 
23 precum este scris în Legea Domnului 
 că orice întâi născut de parte bărbătească 
 să fie închinat Domnului, 
24 şi să aducă jertfă o pereche de turturele sau doi pui de porumbel, 
 precum este poruncit în Legea Domnului. 
25 Era în timpul acela în Ierusalim un om numit Simeon. 
 Omul acesta era drept şi cu frica lui Dumnezeu. 
 El aştepta mângâierea lui Israel şi Duhul Sfânt era asupra lui. 
26 Duhul Sfânt îl înştiinţase 
 că nu va muri înainte de a-l vedea pe Cristos Domnul. 
27 Din îndemnul Duhului, Simeon a venit la templu 
 când părinţii au adus înăuntru pe pruncul Isus, 
 pentru a împlini ceea ce poruncea Legea cu privire la el. 
28 Simeon l-a luat în braţe, l-a binecuvântat pe Dumnezeu şi a zis: 
29 „Acum eliberează pe robul tău în pace, Stăpâne, 
 după cuvântul tău; 
30 căci ochii mei au văzut mântuirea ta, 
31 pe care ai pregătit-o înaintea tuturor popoarelor, 
32 lumină pentru luminarea neamurilor 
 şi slava poporului tău Israel”. 
 

Cuvântul Domnului 
 



3 februarie - Sf. Blaziu 

 
3 februarie 

 
SFÂNTUL BLAZIU* 

episcop şi martir 
 

Comemorare facultativă 
 
 Comunul martirilor, pag. 669. 
 sau Comunul păstorilor, pag. 719. 
 
 *Deşi nu este comemorare obligatorie, dăm toate textele biblice, datorită devoţiunii răspândite către sfântul Blaziu. 
 
 LECTURA I  Ne lăudăm chiar şi cu suferinţele noastre. 
 
 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 



3 februarie - Sf. Blaziu 

 
 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 116,1.2 (R.: Mc 16,15) 
 
  R.:  Mergeţi în toată lumea 
    şi predicaţi Evanghelia. 
 
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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 ALELUIA Mt 28,19a.20b 
  (Aleluia) Mergeţi, învăţaţi toate popoarele, spune Domnul; 
     eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârşitul veacurilor.  
  (Aleluia) 
 
 EVANGHELIA  Mergeţi în toată lumea, predicaţi Evanghelia. 
 
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Marcu  16,15-20 
 
 
 
  În timpul acela, 
  Isus înviat s-a arătat celor unsprezece ucenici şi le-a spus: 
15 „Mergeţi în lumea întreagă, predicaţi evanghelia la toată făptura. 
16 Cine va crede şi va fi botezat se va mântui, 
 iar cine va refuza credinţa va fi osândit. 
17 Acestea sunt semnele care vor însoţi pe cei care cred: 
 în numele meu vor alunga demoni; vor vorbi limbi noi; 
18 chiar dacă vor bea otravă nu le va dăuna; 
 peste cei bolnavi îşi vor pune mâinile şi ei se vor vindeca”. 
19 Domnul Isus, după ce le-a vorbit, s-a înălţat la cer 
 şi şade de-a dreapta lui Dumnezeu. 
20 Iar ei au plecat să predice pretutindeni. 
 Domnul Isus lucra în ei şi întărea cuvântul prin semnele care urmau. 
 

Cuvântul Domnului 



3 februarie - Sf. Blaziu 

 
3 februarie 

 
SFÂNTUL OSCAR 

episcop 
 

Comemorare facultativă 
 
 Comunul păstorilor (pentru misionari), pag. 719. 
 



5 februarie - Sf. Agata 

 
5 februarie 

 
SFÂNTA AGATA 
fecioară şi martiră 

 
Comemorare obligatorie 

 
 Comunul martirilor, pag. 669. 
 sau Comunul fecioarelor, pag. 825. 
 
 LECTURA I  Voi sunteţi mireasa feciorelnică şi sfântă 
      pe care eu i-am prezentat-o lui Cristos. 
 
 Citire din Scrisoarea a doua a sfântului apostol Paul 
 către Corinteni 10,17 – 11,2 

 
 
17  Fraţilor, 
  cine vrea să se laude, să se laude în Domnul. 
18 Căci pentru a recunoaşte misiunea cuiva 
 nu-i de ajuns să se recomande el însuşi, 
 ci trebuie să-l recomande Domnul. 
11,1 O, de-aţi putea suporta un pic de nebunie din partea mea! 
 Dar, desigur, voi mă suportaţi. 
2 Eu simt pentru voi un fel de gelozie, gelozia lui Dumnezeu, 
 căci v-am logodit cu un singur mire; 
 voi sunteţi mireasa feciorelnică şi sfântă 
 pe care eu i-am prezentat-o lui Cristos. 
 

Cuvântul Domnului 



5 februarie - Sf. Agata 

 
 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 123,2-3.4-5.7b-8 (R.: 7a) 
 
  R.:  Sufletul nostru a scăpat ca o pasăre 
    din laţul vânătorului. 
 
2 De n-ar fi fost Domnul de partea noastră 
 când s-au năpustit oamenii peste noi, 
3 aceştia ne-ar fi înghiţit de vii 
 în focul mâniei lor. R. 
 
4 Ne-ar fi înecat apele, 
 ar fi trecut râurile peste sufletul nostru; 
5 ar fi trecut peste sufletul nostru 
 valuri năprasnice. R. 
 
7b Laţul s-a rupt şi noi am scăpat. 
8 Ajutorul nostru este în numele Domnului, 
 care a făcut cerul şi pământul. R. 



5 februarie - Sf. Agata 

 
 ALELUIA Mt 10,32 
  (Aleluia) Dacă cineva dă mărturie despre mine înaintea oamenilor, 
     şi eu voi da mărturie despre el 
     înaintea Tatălui meu care este în ceruri. (Aleluia) 
 
 EVANGHELIA  Să nu vă temeţi de cei care ucid trupul. 
 
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Matei 10,28-33 

 
 
 
  În timpul acela, 
  Isus a spus ucenicilor săi: 
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 
 



6 februarie - Ss. Paul Miki şi însoţitorii 

 
6 februarie 

 
SFINŢII PAUL MIKI şi însoţitorii 

martiri 
 

Comemorare obligatorie 
 
 Comunul martirilor, pag. 669. 
 
 LECTURA I  Eu trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, 
      ci în mine trăieşte Cristos. 
 
 Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul 
 către Galateni 2,19-20 

 
 
19 Fraţilor, 
  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. 
 

Cuvântul Domnului 



6 februarie - Ss. Paul Miki şi însoţitorii 

 
 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 125,1-2ab.2cd-3.4-5.6 (R.: 5) 
 
  R.:  Cei ce seamănă cu lacrimi, 
    vor secera cu bucurie. 
 
1 Când Domnul a întors pe locuitorii Sionului din robie 
 ni se părea că visăm. 
2ab Atunci gura ni s-a umplut de strigăte de bucurie 
 şi buzele de cântări de veselie. R. 
 
2cd Atunci se spunea între neamuri: 
 „Lucruri mari a făcut Domnul pentru ei”. 
3 Într-adevăr, mari lucruri a făcut Domnul pentru noi; 
 ne e plină inima de bucurie. R. 
 
4 Întoarce, Doamne, robia noastră 
 după cum întorci apele în ţinutul de miazăzi. 
5 Cei ce seamănă cu lacrimi 
 vor secera cu veselie. R. 
 
6 Cel care merge plângând 
 când aruncă sămânţa, 
 se întoarce cu veselie 
 când îşi strânge snopii. R. 



6 februarie - Ss. Paul Miki şi însoţitorii 

 
 ALELUIA Mt 28,19a.20b 
  (Aleluia) Mergeţi, învăţaţi toate popoarele, spune Domnul; 
     eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârşitul veacurilor. 
  (Aleluia) 
 
 EVANGHELIA  Mergeţi, învăţaţi toate popoarele. 
 
 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 învăţaţi toate 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 



6 februarie - Ss. Paul Miki şi însoţitorii 

 
8 februarie 

 
SFÂNTUL IERONIM EMILIANI 

preot 
 

Comemorare facultativă 
 
 Comunul pentru sfinţi şi sfinte (pentru educatori), pag. 845. 
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10 februarie 

 
SFÂNTA SCOLASTICA 

fecioară 
 

Comemorare obligatorie 
 
 Comunul fecioarelor, pag. 825. 
 sau Comunul pentru sfinţi şi sfinte (pentru călugări), pag. 845. 
 
 LECTURA I  Dragostea nu se va stinge niciodată. 
 
 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. 
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. 
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13 Acum, aşadar, rămân acestea trei: credinţa, nădejdea şi dragostea; 
 dar cea mai mare dintre toate acestea este dragostea. 
 

Cuvântul Domnului 



10 februarie - Sf. Scolastica 

 
 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 130,1.2.3 
 
  R.:  Te caut, Dumnezeul meu, 
    în simplitatea inimii. 
 
1 Doamne, eu n-am o inimă îngâmfată, 
 nici nu privesc cu trufie; 
 nu mă îndeletnicesc cu lucruri prea mari 
 şi prea înalte pentru mine. R. 
 
2 Sufletul îmi este împăcat şi liniştit, 
 ca un copil la sânul mamei sale. 
 Da, sufletul meu este în mine, 
 ca un copil în braţele mamei sale. R. 
 
3 Pune-ţi, Israele, nădejdea în Domnul, 
 de acum şi până-n veci! R. 
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 ALELUIA Cf. Lc 11,28 
  (Aleluia) Fericiţi sunt cei care ascultă cuvântul lui Dumnezeu 
     şi îl păzesc cu iubire. (Aleluia) 
 
 EVANGHELIA  Ai lăsat ascunse acestea celor înţelepţi 
       şi le-ai descoperit celor mici. 
 
 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 
 



11 februarie - Apariţia Sfintei Fecioare Maria la Lourdes 

 
11 februarie 

 
APARIŢIA SFINTEI FECIOARE MARIA LA LOURDES* 

 
Comemorare facultativă 

 
 Comunul Sfintei Fecioare Maria, pag. 611. 
 
 *Deşi nu este comemorare obligatorie, dăm toate textele biblice datorită devoţiunii răspândite către sfânta Fecioară Maria 

de la Lourdes. 
 
 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 albie. 
 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 



11 februarie - Apariţia Sfintei Fecioare Maria la Lourdes 

 
 PSALMUL RESPONSORIAL Idt 13,23bc-24a.25abc (R.: cf. Lc 1,42) 
 
  R.:  Binecuvântată eşti tu, Marie, 
    între toate femeile. 
 
23bc Binecuvântată să fii tu, fiică, de către Dumnezeu cel preaînalt, 
 mai mult decât toate femeile de pe pământ; 
24a Binecuvântat să fie Domnul Dumnezeu, 
 care a creat cerul şi pământul. R. 
 
25abcCurajul care te-a susţinut 
 nu se va şterge niciodată din inimile oamenilor: 
 ei îşi vor aduce aminte întotdeauna 
 de puterea lui Dumnezeu. R. 



11 februarie - Apariţia Sfintei Fecioare Maria la Lourdes 

 
 ALELUIA Lc 1,45 
  (Aleluia) Fericită eşti, Fecioară Marie,  
     tu care ai crezut că se vor împlini cele spuse ţie de Domnul. 
  (Aleluia) 
 
 EVANGHELIA  A făcut lucruri mari Cel Atotputernic. 
 
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Luca 1,41b-55 
 
 
 
41b  În zilele acelea, 
  Elisabeta s-a umplut de Duhul Sfânt 
42 şi a strigat cu glas tare: 
 „Binecuvântată eşti tu între femei şi binecuvântat este rodul trupului  
 tău. 
43 Şi de unde mie fericirea aceasta,  
 ca să vină la mine Maica Domnului meu? 
44 Căci, iată, cum au ajuns la urechile mele cuvintele salutului tău, 
 a tresărit de bucurie pruncul în sânul meu. 
45 Fericită eşti tu, 
 care ai crezut că se vor împlini cele spuse ţie de Domnul”. 
46 Atunci Maria a spus:  
 „Sufletul meu preamăreşte pe Domnul 
47 şi duhul meu tresaltă de bucurie în Dumnezeu, mântuitorul meu, 
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 Atotputernic, al cărui nume este  
 sfânt. 
50 Milostivirea lui dăinuie din neam în neam peste cei ce se tem de  
 dânsul. 
51 El arată puterea braţului său; risipeşte pe cei mândri în inima lor. 
52 Dă jos de pe tronuri pe cei puternici şi înalţă pe cei smeriţi. 
53 Pe cei flămânzi îi copleşeşte cu bunuri, 
 iar pe cei bogaţi îi lasă cu mâinile goale. 
54 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”. 
 

Cuvântul Domnului 



14 februarie - Ss. Ciril şi Metodiu 

 
14 februarie 

 
SFINŢII CIRIL, călugăr, şi METODIU, episcop 

patroni ai Europei 
 

Sărbătoare 
 
 Comunul păstorilor (pentru misionari), pag. 719. 
 sau Comunul pentru sfinţi şi sfinte, pag. 845. 
 
 LECTURA I  A văzut tot pământul 
      biruinţa Dumnezeului nostru. 
 
 Citire din cartea profetului Isaia  52,7-10 

 
 
7  Cât de plăcut este să vezi peste munţi 
  paşii celui care vesteşte pacea, 
 ai celui care aduce vestea cea bună, vestea mântuirii, 
 să vezi pe crainicul care dă de ştire Sionului: 
 „Dumnezeul tău este împărat!”. 
8 Ascultaţi glasul străjerilor, căci răsună chemarea lor; 
 e un strigăt de bucurie; 
 ei îl văd cu ochii lor pe Domnul care se întoarce în Sion. 
9 Izbucniţi în strigăte de bucurie, voi, ruine ale Ierusalimului, 
 căci Domnul mângâie pe poporul său şi răscumpără Ierusalimul. 
10 Domnul şi-a arătat puterea braţului său în ochii tuturor popoarelor; 
 de la un capăt la altul al pământului, 
 toţi vor vedea mântuirea adusă de Dumnezeul nostru. 
 

Cuvântul Domnului 



14 februarie - Ss. Ciril şi Metodiu 

 
PSALMUL RESPONSORIAL Ps 95,1-2a.2b-3.7-8a.10 (R.: 3) 

 
  R.:  Vestiţi tuturor popoarelor 
    lucrările 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! 
8a Daţi Domnului slavă, preamăriţi numele său! R. 
 
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. 



14 februarie - Ss. Ciril şi Metodiu 

 
 ALELUIA Cf. Mt 10,7 
  (Aleluia) Împărăţia lui Dumnezeu este aproape, spune Domnul, 
     vestiţi pacea tuturor popoarelor. (Aleluia) 
 
 EVANGHELIA  Predicaţi Evanghelia la toată făptura. 
 
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Marcu  16,15-20 

 
 
 
  În timpul acela, 
  Isus înviat s-a arătat celor unsprezece ucenici şi le-a spus: 
15 „Mergeţi în lumea întreagă, predicaţi evanghelia la toată făptura. 
16 Cine va crede şi va fi botezat se va mântui, 
 iar cine va refuza credinţa va fi osândit. 
17 Acestea sunt semnele care vor însoţi pe cei care cred: 
 în numele meu vor alunga demoni; 
 vor vorbi limbi noi; 
18 chiar dacă vor bea otravă nu le va dăuna; 
 peste cei bolnavi îşi vor pune mâinile şi ei se vor vindeca”. 
19 Domnul Isus, după ce le-a vorbit, s-a înălţat la cer 
 şi şade de-a dreapta lui Dumnezeu. 
20 Iar ei au plecat să predice pretutindeni. 
 Domnul Isus lucra în ei 
 şi întărea cuvântul prin semnele care urmau. 
 

Cuvântul Domnului 
 



17 februarie - Ss. Întemeietori ai Societăţii „Slujitorii Sfintei Fecioare Maria” 

 
17 februarie 

 
SFINŢII ÎNTEMEIETORI AI SOCIETĂŢII 

„SLUJITORII SFINTEI FECIOARE MARIA” 
 

Comemorare facultativă 
 
 Comunul pentru sfinţi şi sfinte (pentru călugări), pag. 845. 
 
 
 
 
 

21 februarie 
 

SFÂNTUL PETRU DAMIAN 
episcop şi învăţător al Bisericii 

 
Comemorare facultativă 

 
 Comunul păstorilor, pag. 719. 
 sau Comunul învăţătorilor Bisericii, pag. 785. 
 sau Comunul pentru sfinţi şi sfinte (pentru călugări), pag. 845. 
 



22 februarie - Catedra Sfântului Apostol Petru 

 
22 februarie 

 
CATEDRA SFÂNTULUI APOSTOL PETRU 

 
Sărbătoare 

 
 LECTURA I  Petru, martor al suferinţelor lui Cristos. 
 
 Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Petru 5,1-4 

 
 
1  Fraţilor, 
  mă adresez celor care exercită între voi funcţia de prezbiter, 
 ca unul care fac parte dintre prezbiteri, 
 fiind martor al pătimirii lui Cristos şi părtaş la mărirea care se va arăta. 
2 Păstoriţi turma lui Dumnezeu, care v-a fost încredinţată; 
 vegheaţi asupra ei, nu din constrângere, ci cu tragere de inimă, 
 aşa cum o vrea Dumnezeu; 
 nu pentru un câştig josnic, ci cu dăruire; 
3 fără a porunci ca nişte stăpâni celor încredinţaţi vouă, 
 ci făcându-vă modele pentru turmă. 
4 Astfel, când se va arăta păstorul suprem, 
 veţi primi coroana nepieritoare a măririi. 
 

Cuvântul Domnului 



22 februarie - Catedra Sfântului Apostol Petru 

 
 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. 



22 februarie - Catedra Sfântului Apostol Petru 

 
 ALELUIA Mt 16,18 
  (Aleluia) Tu eşti Petru: pe această piatră voi zidi Biserica mea 
     şi puterea Celui Rău nu o va birui. (Aleluia) 
 
 EVANGHELIA  Tu eşti Petru; ţie îţi voi da cheile împărăţiei cerului. 
 
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Matei 16,13-19 

 
 
 
13  În timpul acela, 
  venind în părţile Cezareii lui Filip, 
 Isus i-a întrebat pe ucenicii săi: 
 „Cine spun oamenii că este Fiul Omului?”. 
14 Ei i-au răspuns: 
 „Unii spun că este Ioan Botezătorul, alţii că este Ilie, 
 alţii că este Ieremia sau unul din profeţi”. 
15 Isus i-a întrebat: „Dar voi, cine spuneţi că sunt eu?”. 
16 Luând cuvântul, Simon Petru a zis: 
 „Tu eşti Cristos, Fiul Dumnezeului celui viu!”. 
17 La rândul său, Isus, luând cuvântul, i-a spus: 
 „Fericit eşti tu, Simon, fiul lui Iona, 
 căci nu carnea şi sângele ţi-au descoperit acestea, 
 ci Tatăl meu care este în ceruri. 
18 Şi eu îţi spun:  
 Tu eşti Petru şi pe această piatră voi zidi Biserica mea 
 şi puterea Celui Rău nu o va birui. 
19 Ţie îţi voi da cheile împărăţiei cerurilor: 
 orice vei lega pe pământ va fi legat şi în ceruri, 
 şi orice vei dezlega pe pământ va fi dezlegat şi în ceruri”. 
 

Cuvântul Domnului 
 
 Aceste lecturi pot fi folosite şi la Liturghia votivă în cinstea sfântului Petru. 
 



23 februarie - Sf. Policarp 

 
23 februarie 

 
SFÂNTUL POLICARP 

episcop şi martir 
 

Comemorare obligatorie 
 
 Comunul martirilor, pag. 669. 
 sau Comunul păstorilor, pag. 719. 
 
 LECTURA I  Cunosc necazul tău şi sărăcia ta. 
 
 Citire din Apocalipsul sfântului Ioan 2,8-11 

 
 
  Eu, Ioan, 
  l-am auzit pe Domnul, care mi-a spus: 
8 „Scrie îngerului Bisericii din Smirna: 
 Iată ce spune Cel Dintâi şi Cel de pe Urmă, cel care era mort şi a înviat: 
9 Cunosc necazul tău şi sărăcia ta, şi totuşi eşti bogat; 
 cunosc batjocurile din partea celor care spun că sunt iudei, 
 dar nu sunt decât o sinagogă a satanei. 
10 Nu te teme de suferinţele care-ţi stau în faţă. 
 Iată că Diavolul are să arunce în temniţă pe unii dintre voi, 
 ca să vă pună la încercare. 
 Necazul vostru va dura zece zile. 
 Fii credincios până la moarte şi-ţi voi da cununa vieţii. 
11 Cine are urechi să asculte ceea ce Duhul spune Bisericilor. 
 Pe cel biruitor nu-l va putea învinge a doua moarte”. 
 

Cuvântul Domnului 



23 februarie - Sf. Policarp 

 
 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 123,2-3.4-5.7b-8 (R.: 8a) 
 
  R.:  Ajutorul nostru 
    este în numele Domnului. 
 
2 De n-ar fi fost Domnul de partea noastră 
 când s-au năpustit oamenii peste noi, 
3 aceştia ne-ar fi înghiţit de vii 
 în focul mâniei lor. R. 
 
4 Ne-ar fi înecat apele, 
 ar fi trecut râurile peste sufletul nostru; 
5 ar fi trecut peste sufletul nostru 
 valuri năprasnice. R. 
 
7b Laţul s-a rupt şi noi am scăpat. 
8 Ajutorul nostru este în numele Domnului, 
 care a făcut cerul şi pământul. R. 



23 februarie - Sf. Policarp 

 
 ALELUIA Cf. Ap 2,10 
  (Aleluia) Fii credincios până la moarte 
     şi vei primi coroana vieţii. (Aleluia) 
 
 EVANGHELIA  Dacă bobul de grâu căzut în pământ moare, 
       aduce mult rod. 
 
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Ioan 12,24-26 

 
 
 
  În timpul acela, 
  Isus a spus ucenicilor săi: 
24 „Adevăr, adevăr vă spun: 
 dacă bobul de grâu căzut în pământ nu moare, rămâne singur, 
 iar dacă moare aduce mult rod. 
25 Cine-şi iubeşte viaţa o va pierde, 
 iar cine-şi urăşte viaţa în lumea aceasta 
 o va păstra pentru viaţa veşnică. 
26 Dacă-mi slujeşte cineva, să mă urmeze pe mine, 
 şi unde sunt eu acolo va fi şi slujitorul meu. 
 Dacă-mi slujeşte cineva, Tatăl meu îl va cinsti. 
 

Cuvântul Domnului 
 



24 februarie - Sf. Matia 

 
 

24 februarie 
 

SFÂNTUL MATIA 
apostol 

 
AB, SM, TM - sărbătoare 

 
 Textele biblice de la sărbătoarea Sfântului Matia, 14 mai, pag. 170. 
 
 



4 martie - Sf. Cazimir 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MARTIE 
 
 



4 martie - Sf. Cazimir 

 
 

4 martie 
 

SFÂNTUL CAZIMIR 
rege 

 
Comemorare facultativă 

 
 Comunul pentru sfinţi şi sfinte, pag. 845. 
 
 



7 martie - Ss. Perpetua şi Felicitas 

 
7 martie 

 
SFINTELE PERPETUA ŞI FELICITAS 

martire 
 

Comemorare obligatorie 
 
 Comunul martirilor, pag. 669. 
 
 LECTURA I  M-ai eliberat în marea ta îndurare 
      şi prin slava numelui tău. 
 
 Citire din cartea lui Ben Sirah 51,1-12 

 
 
 
1  Îţi voi aduce mulţumiri, Doamne, regele meu, 
  şi te voi preamări pe tine, Dumnezeule, mântuitorul meu. 
2 Voi aduce mulţumiri numelui tău, 
 căci ai fost apărătorul şi sprijinitorul meu. 
3 Tu ai eliberat trupul meu de la pieire, 
 m-ai scos din lanţul calomniei şi al minciunii. 
 Tu ai fost apărătorul meu în faţa celor care mă învinuiau. 
4 În marea ta îndurare şi pentru slava numelui tău, 
 m-ai scăpat de dinţii celor care voiau să mă sfâşie, 
5 m-ai scos din mâinile celor care îmi ameninţau viaţa, 
 din nenumăratele chinuri pe care le-am îndurat, 
6 din fumul rugului care mă sufoca din toate părţile, 
 din flăcările care nu m-au putut mistui. 
7 Tu m-ai eliberat din prăpastia adâncă a morţii, 
 de limba înveninată, de vorbe mincinoase. 
 O limbă nedreaptă mă calomnia în faţa împăratului; 
 ajunsesem foarte aproape de moarte, 
8 sufletul meu te va preamări până la moarte, Doamne, 
9 viaţa coborâse până la porţile locuinţei morţilor. 
10 Eram asaltat din toate părţile şi nu era nimeni care să mă ajute. 
 Căutam ajutor de la oameni dar în zadar. 
11 Atunci mi-am adus aminte de îndurarea ta, Doamne, 
 şi de binefacerile tale veşnice: 
12 tu îi salvezi pe cei care se încred în tine şi îi scapi din mâna duşmanilor. 
 

Cuvântul Domnului 



7 martie - Ss. Perpetua şi Felicitas 

 
 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 123,2-3.4-5.7b-8 (R.: 7a) 
 
  R.:  Sufletul nostru a scăpat ca o pasăre 
    din laţul vânătorului. 
 
2 De n-ar fi fost Domnul de partea noastră 
 când s-au năpustit oamenii peste noi, 
3 aceştia ne-ar fi înghiţit de vii 
 în focul mâniei lor. R. 
 
4 Ne-ar fi înecat apele, 
 ar fi trecut râurile peste sufletul nostru; 
5 ar fi trecut peste sufletul nostru 
 valuri năprasnice. R. 
 
7b Laţul s-a rupt şi noi am scăpat. 
8 Ajutorul nostru este în numele Domnului, 
 care a făcut cerul şi pământul. R. 



7 martie - Ss. Perpetua şi Felicitas 

 
 ALELUIA Cf. Mt 5,12 
  (Aleluia) Bucuraţi-vă şi veseliţi-vă, voi care astăzi aveţi de suferit, 
     căci mare va fi în ceruri răsplata voastră. (Aleluia) 
 
 EVANGHELIA  Să nu vă temeţi de cei care ucid trupul. 
 
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Matei 10,28-33 

 
 
 
  În timpul acela, 
  Isus a spus ucenicilor săi: 
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 
 



8 martie - Sf. Ioan al lui Dumnezeu 

 
8 martie 

 
SFÂNTUL IOAN AL LUI DUMNEZEU 

călugăr 
 

Comemorare facultativă 
 
 Comunul pentru sfinţi şi sfinte (pentru călugări sau pentru cei care au exercitat opere 

caritative), pag. 845. 
 
 LECTURA I  Credinţa, dacă nu are fapte este moartă. 
 
 Citire din Scrisoarea sfântului apostol Iacob 2,14-17 

 
 
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. 
 

Cuvântul Domnului 



8 martie - Sf. Ioan al lui Dumnezeu 

 
 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 111,1-2.3-4.5-7a.7b-8.9 (R.: 2 Cor 9,7) 
 
  R.:  Domnul îl iubeşte 
    pe cel care dă cu 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; 
7a nu se teme de vorbele rele. R. 
 
7b 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. 



8 martie - Sf. Ioan al lui Dumnezeu 

 
 ALELUIA Mt 5,7 
  (Aleluia) Fericiţi cei milostivi, 
     căci ei vor afla milă. (Aleluia) 
 
 EVANGHELIA** Tot ceea ce aţi făcut unuia dintre aceşti fraţi 
       mai mici ai mei, mie mi-aţi făcut. 
 
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Matei 25,31-45 

 
 
 
  În timpul acela, 
  Isus a spus ucenicilor săi: 
31 „Când va veni Fiul Omului în slava sa, împreună cu toţi îngerii, 
 se va aşeza pe tronul său de mărire. 
32 Înaintea lui vor fi adunate toate popoarele, 
 dar el îi va despărţi pe unii de alţii, 
 aşa cum desparte păstorul oile de capre, 
33 şi va pune oile la dreapta sa iar caprele la stânga sa. 
34 Atunci împăratul va spune celor de la dreapta sa: 
 «Veniţi, binecuvântaţii Tatălui meu, 
 primiţi ca moştenire împărăţia pregătită pentru voi 
 de la întemeierea lumii; 
35 căci am fost flămând şi voi mi-aţi dat să mănânc; 
 am fost însetat şi voi mi-aţi dat să beau; 
 am fost străin şi voi m-aţi primit; 
36 am fost gol şi voi m-aţi îmbrăcat; am fost bolnav şi voi m-aţi vizitat; 
 am fost în închisoare şi voi aţi venit la mine». 
37 Atunci cei drepţi vor răspunde: 
 «Doamne, când te-am văzut noi flămând şi ţi-am dat să mănânci? 
 Sau însetat şi ţi-am dat să bei? 
38 Sau când te-am văzut noi străin şi te-am primit? 
 Sau gol şi te-am îmbrăcat? 
39 Sau când te-am văzut bolnav sau în închisoare şi am venit la tine?». 
40 Împăratul le va răspunde: «Vă spun adevărul: 
 ori de câte ori aţi făcut acestea unuia dintre aceştia mici, 
 care sunt fraţii mei, mie mi-aţi făcut». 
41 Apoi va spune celor din stânga: 
 «Plecaţi de la mine, blestemaţilor, în focul cel veşnic, 
 pregătit Diavolului şi îngerilor săi! 
42 Căci am fost flămând şi voi nu mi-aţi dat să mănânc, 
 am fost însetat şi voi nu mi-aţi dat să beau; 
43 am fost străin şi voi nu m-aţi primit; 
 am fost gol şi voi nu m-aţi îmbrăcat; 
 am fost bolnav şi în închisoare şi voi nu m-aţi vizitat». 
44 Atunci îi vor răspunde şi ei: 
 «Doamne, când te-am văzut noi flămând, însetat, străin, gol, 
 bolnav sau în închisoare şi nu ţi-am slujit?». 



8 martie - Sf. Ioan al lui Dumnezeu 
45 El le va răspunde: «Vă spun adevărul: 
 ori de câte ori nu aţi făcut acestea unuia dintre aceştia mici, 
 care sunt fraţii mei, mie nu mi-aţi făcut»”. 
 

Cuvântul Domnului 



8 martie - Sf. Ioan al lui Dumnezeu 

 
 

9 martie 
 

SFÂNTA FRANCISCA ROMANA 
călugăriţă 

 
Comemorare facultativă 

 
 Comunul pentru sfinţi şi sfinte (pentru călugări), pag. 845. 
 
 



9 martie - Sf. Francisca Romana 

 
 

17 martie 
 

SFÂNTUL PATRICIU 
episcop 

 
Comemorare facultativă 

 
 Comunul păstorilor (pentru misionari), pag. 719. 
 
 

18 martie 
 

SFÂNTUL CIRIL DIN IERUSALIM 
episcop şi învăţător al Bisericii 

 
Comemorare facultativă 

 
 Comunul păstorilor, pag. 719. 
 sau Comunul învăţătorilor Bisericii, pag. 785. 
 
 



19 martie - Sfântul Iosif, soţul sfintei Fecioare Maria 

 
19 martie 

 
SFÂNTUL IOSIF, SOŢUL SFINTEI FECIOARE MARIA 

 
Solemnitate 

IS - patron secundar 
 
 LECTURA I  Domnul Dumnezeu îi va da 
      tronul lui David, tatăl său. 
 
 Citire din cartea a doua a lui Samuel 7,4-5a.12-14a.16 

 
 
 
4  În zilele acelea, 
  Domnul i-a vorbit profetului Natan zicând: 
5a „Du-te şi spune slujitorului meu David: 
 Aşa vorbeşte Domnul. 
12 Când se vor sfârşi zilele vieţii tale 
 şi tu vei zăcea alături de părinţii tăi, 
 eu voi pune după tine un urmaş, 
 care se va naşte din tine, şi-i voi întări domnia. 
13 El îmi va zidi o casă 
 şi eu îi voi întări pentru vecie tronul său de domnie. 
14a Eu voi fi pentru el un tată şi el va fi pentru mine un fiu. 
16 Casa ta şi domnia ta vor dăinui veşnic înaintea mea. 
 Tronul tău va fi întărit pe vecie”. 
 

Cuvântul Domnului 



19 martie - Sfântul Iosif, soţul sfintei Fecioare Maria 

 
 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 88,2-3.4-5.27 şi 29 
 
  R.:  Fericit este slujitorul credincios. 
 
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. 
 
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!». 
29 Lui îi dau pe veci iubirea mea 
 şi legământul meu va dăinui veşnic împreună cu el”. R. 



19 martie - Sfântul Iosif, soţul sfintei Fecioare Maria 

 
 LECTURA A II-A  El a crezut nădăjduind împotriva oricărei nădejdi. 
 
 Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul 
 către Romani 4,13.16-18.22 

 
 
13  Fraţilor, 
  Dumnezeu a promis lui Abraham şi urmaşilor lui 
 că vor primi lumea ca moştenire, 
 nu prin împlinirea Legii, ci prin îndreptăţirea care vine prin  
 credinţă. 
16 De aceea, prin credinţă devine cineva moştenitor, 
 aşa încât este un dar gratuit. 
 Astfel promisiunea este sigură pentru toţi urmaşii lui Abraham, 
 nu numai pentru cei care sunt supuşi Legii, 
 dar şi pentru cei care au credinţa lui Abraham. 
17 După cum este scris: 
 „Am făcut din tine părintele unui mare număr de popoare!”; 
 el este tatăl nostru în faţa lui Dumnezeu în care a crezut, 
 a lui Dumnezeu care dă viaţă morţilor 
 şi care cheamă la existenţă ceea ce nu există. 
18 El a crezut, sperând împotriva oricărei speranţe 
 şi astfel a ajuns părintele unui mare număr de popoare, 
 după cuvântul Domnului: „Aşa de numeroşi vor fi urmaşii tăi!”. 
22 De aceea spune Scriptura: 
 „Pentru credinţa sa Dumnezeu l-a socotit drept”. 
 

Cuvântul Domnului 



19 martie - Sfântul Iosif, soţul sfintei Fecioare Maria 

 
 ALELUIA Ps 111,7 
  (Aleluia) Inima celui drept este în siguranţă 
     pentru că se încrede în Domnul. (Aleluia) 
 
 EVANGHELIA  Iosif a făcut aşa cum i-a poruncit îngerul Domnului. 
  
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Matei 1,16.18-21.24a 

 
 
16  Iacob l-a avut de fiu pe Iosif, logodnicul Mariei, 
  din care s-a născut Isus, care se numeşte Cristos. 
18 Şi naşterea lui Isus Cristos a fost aşa: 
 Maria, mama lui, era logodită cu Iosif. 
 Mai înainte ca să locuiască ei împreună, 
 s-a aflat că a zămislit de la Duhul Sfânt. 
19 Iosif, logodnicul ei, 
 fiind drept şi nevrând s-o facă de ocară, 
 a voit să o lase în ascuns. 
20 Dar după ce cugetase el acestea, 
 iată că îngerul Domnului i se arătă în vis şi-i zise: 
 „Iosife, fiul lui David, 
 nu te teme să o iei la tine pe Maria, logodnica ta, 
 căci ce s-a zămislit într-însa este de la Duhul Sfânt. 
21 Ea va naşte un fiu şi-i vei pune numele Isus, 
 căci el va mântui pe poporul său de păcate”. 
24a Trezindu-se din somn, 
 Iosif a făcut aşa cum i-a poruncit îngerul Domnului. 
 

Cuvântul Domnului 



19 martie - Sfântul Iosif, soţul sfintei Fecioare Maria 

 
sau, la alegere: 

 
 EVANGHELIA  Cât de îngrijoraţi am fost 
       tatăl tău şi cu mine, căutându-te! 
 
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Luca 2,41-51a 
 
 
 
41  În fiecare an 
  părinţii lui Isus mergeau de sărbătoarea Paştelui la Ierusalim. 
42 Când copilul avea doisprezece ani, 
 ei au mers la Ierusalim ca de obicei. 
43 Terminându-se zilele de sărbătoare, 
 pe când se întorceau acasă, 
 copilul Isus a rămas în Ierusalim, 
 dar părinţii lui n-au băgat de seamă. 
44 Socotind că este împreună cu tovarăşii lor de drum, 
 au mers cale de o zi, 
 înainte de a-l căuta printre rude şi cunoscuţi. 
45 Negăsindu-l, s-au întors la Ierusalim continuând să-l caute. 
46 După trei zile l-au găsit în templu, 
 şezând în mijlocul învăţătorilor, 
 ascultându-i şi punându-le întrebări. 
47 Toţi care îl auzeau rămâneau uimiţi de priceperea şi răspunsurile lui. 
48 Văzându-l, părinţii lui au rămas înmărmuriţi şi mama lui i-a zis: 
 „Fiule, de ce ne-ai făcut aceasta? 
 Cât de îngrijoraţi am fost, căutându-te, tatăl tău şi cu mine”. 
49 Dar el le-a zis: 
 „Cum de m-aţi căutat? Nu ştiaţi că trebuie să fiu în casa Tatălui meu?”. 
50 Dar ei n-au înţeles cele spuse de el. 
51a El a coborât cu ei, a venit la Nazaret şi era supus lor. 
 

Cuvântul Domnului 
 



23 martie - Sf. Turibiu de Mongrovejo 

 
 

23 martie 
 

SFÂNTUL TURIBIU DE MONGROVEJO 
episcop 

 
Comemorare facultativă 

 
 Comunul păstorilor, pag. 719. 
 
 



25 martie - Buna-vestire 

 
25 martie 

 
BUNA-VESTIRE 

 
Sărbătoare 

 
 LECTURA I  Iată, Fecioara va zămisli. 
 
 Citire din cartea profetului Isaia 7,10-14; 8,10 

 
 
 
10  În zilele acelea, 
  Domnul a vorbit lui Ahaz, spunându-i: 
11 „Cere de la Domnul Dumnezeul tău un semn, 
 fie în adâncurile infernului, fie în înălţimile cerului”. 
12 Şi a răspuns Ahaz: 
 „Nu voi cere şi nu voi ispiti pe Domnul”. 
13 Şi a zis atunci Isaia: 
 „Ascultaţi, voi cei din casa lui David! 
 Nu vă ajunge oare să obosiţi pe oameni, 
 că veniţi să obosiţi şi pe Dumnezeul meu? 
14 Pentru aceasta însuşi Domnul vă va da un semn: 
 iată, fecioara va zămisli şi va naşte un fiu 
8,10 şi-i va pune numele Emanuel, adică Dumnezeu este cu noi”. 
 

Cuvântul Domnului 



25 martie - Buna-vestire 

 
 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 39,7-8a.8b-9.10.11 (R.: cf. Lc 1,38) 
 
  R.:  Iată-mă, Doamne: 
    fie mie după cuvântul tău! 
 
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. 
 
11 Nu ţin ascunsă îndurarea ta, 
 ci vestesc adevărul şi mântuirea ta. 
 Nu ascund bunătatea şi fidelitatea ta, 
 în adunarea cea mare. R. 



25 martie - Buna-vestire 

 
 LECTURA A II-A  Despre mine spune Scriptura: 
        „Iată, vin, Dumnezeule, ca să fac voinţa ta”. 
 
 Citire din Scrisoarea către Evrei 10,4-10 
 
 
4  Fraţilor, 
  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. 
  

Cuvântul Domnului 



25 martie - Buna-vestire 

 
 ALELUIA Lc 1,28a.38a 
  (Aleluia) Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. 
     Iată slujitoarea Domnului. (Aleluia) 
 
 EVANGHELIA  Iată, vei zămisli şi vei naşte un fiu. 
 
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Luca 1,26-38 

 
 
 
26  În timpul acela, 
  îngerul Gabriel a fost trimis de Dumnezeu 
 într-o cetate din Galileea, cu numele de Nazaret, 
27 la o fecioară logodită cu un bărbat numit Iosif din casa lui David, 
 iar numele fecioarei era Maria. 
28 Intrând îngerul la ea, a zis: 
 „Bucură-te, tu, care eşti plină de har, Domnul este cu tine, 
 tu eşti binecuvântată între femei”. 
29 Ea, văzându-l, s-a tulburat de cuvântul lui şi se întreba în sine: 
 „Ce poate să însemneze salutul acesta?”. 
30 Îngerul i-a zis: 
 „Nu te teme, Marie, căci ai aflat har la Dumnezeu. 
31 Iată, vei zămisli şi vei naşte un fiu şi îi vei pune numele Isus. 
32 Acesta va fi mare şi Fiul Celui Preaînalt se va chema. 
 Domnul Dumnezeu îi va da lui tronul lui David, tatăl său; 
33 va domni peste casa lui Iacob în veci 
 şi împărăţia lui nu va avea sfârşit”. 
34 A zis Maria către înger: 
 „Cum va fi aceasta, de vreme ce eu nu cunosc bărbat?”. 
35 Îngerul i-a răspuns: 
 „Duhul Sfânt se va coborî peste tine 
 şi puterea Celui Preaînalt te va umbri, 
 pentru aceasta şi Cel Sfânt, care se va naşte din tine, 
 Fiul lui Dumnezeu se va chema. 
36 Iată, şi Elisabeta, ruda ta, 
 a zămislit un fiu la bătrâneţe 
 şi ea, căreia i se zicea sterilă, este acum în luna a şasea, 
37 căci pentru Dumnezeu nimic nu este cu neputinţă”. 
38 Atunci a zis Maria: 
 „Iată slujitoarea Domnului, fie mie după cuvântul tău”. 
 Şi îngerul a plecat de la ea. 
 

Cuvântul Domnului 
 



2 aprilie - Sf. Francisc de Paola 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

APRILIE 
 
 



2 aprilie - Sf. Francisc de Paola 

 
 

2 aprilie 
 

SFÂNTUL FRANCISC DE PAOLA 
pustnic 

 
Comemorare facultativă 

 
 Comunul pentru sfinţi şi sfinte (pentru călugări), pag. 845. 
 
 

4 aprilie 
 

SFÂNTUL ISIDOR 
episcop şi învăţător al Bisericii 

 
Comemorare facultativă 

 
 Comunul păstorilor, pag. 719. 
 Comunul învăţătorilor Bisericii, pag. 785. 
 
 

5 aprilie 
 

SFÂNTUL VINCENŢIU FERRER 
preot 

 
Comemorare facultativă 

 
 Comunul păstorilor (pentru misionari), pag. 719. 
 sau Comunul pentru sfinţi şi sfinte (pentru călugări), pag. 845. 
 
 



7 aprilie - Sf. Ioan Baptist de la Salle 

 
7 aprilie 

 
SFÂNTUL IOAN BAPTIST DE LA SALLE 

preot 
 

Comemorare obligatorie 
 
 Comunul păstorilor, pag. 719. 
 sau Comunul pentru sfinţi şi sfinte (pentru educatori), pag. 845. 
 
 LECTURA I  Îl va umple cu Duhul înţelepciunii. 
 
 Citire din cartea lui Ben Sirah 39,6-11.13-14 
 
 
6  Inima celui înţelept se îndreaptă dis-de-dimineaţă  
  spre Domnul care l-a creat  
 şi în faţa Celui Preaînalt îşi înalţă rugăciunea. 
7 Îşi deschide gura în rugăciune şi imploră iertare pentru păcatele sale. 
8 Dacă va voi Domnul atotputernic, 
 îl va umple cu duhul înţelegerii pe cel care caută înţelepciunea; 
9 ca un torent se vor revărsa cuvintele priceperii sale 
 şi-i va aduce mulţumiri Domnului în rugăciune. 
10 El va urma calea cea dreaptă în hotărârile sale şi în ştiinţa sa 
 şi va cugeta la tainele lui Dumnezeu. 
11 El va face cunoscută învăţătura pe care a primit-o 
 şi se va mândri cu legea legământului, prescrisă de Domnul. 
13 Amintirea lui nu se va şterge, 
 numele lui va dăinui din generaţie în generaţie. 
14 Popoarele vor vorbi despre înţelepciunea lui, 
 iar adunarea îl va sărbători cu laude. 
 

Cuvântul Domnului 



7 aprilie - Sf. Ioan Baptist de la Salle 

 
 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 1,1-2.3.4 şi 6 
 
  R.:  Omul drept, care îi slujeşte Domnului, 
    este ca pomul roditor. 
 
1 Fericit este 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, 
 care aduce rod la timpul potrivit; 
 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 pe care merg cei răi duce la pieire. R. 



7 aprilie - Sf. Ioan Baptist de la Salle 

 
 ALELUIA Mc 10,15 
  (Aleluia) Cine nu primeşte împărăţia lui Dumnezeu asemenea unui  
     copil, 
     nu va intra într-însa, spune Domnul. (Aleluia) 
 

EVANGHELIA  Oricine primeşte pe un copil ca acesta 
       în numele meu, pe mine mă primeşte. 
 
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Marcu  9,33-37 

 
 
 
33  În timpul acela, 
  Isus şi ucenicii 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 
 



11 aprilie - Sf. Stanislau 

 
11 aprilie 

 
SFÂNTUL STANISLAU 

episcop şi martir 
 

Comemorare obligatorie 
 
 Comunul martirilor, pag. 669. 
 sau Comunul păstorilor, pag. 719. 
 
 LECTURA I  Nu au ţinut la viaţa lor, primind chiar moartea. 
 
 Citire din Apocalipsul sfântului Ioan 12,10-12a 

 
 
10  Eu, Ioan, 
  am auzit un glas puternic în cer care spunea: 
 „Iată, acum a venit mântuirea, 
 tăria şi împărăţia Dumnezeului nostru 
 şi puterea Unsului său! 
 Căci a fost izgonit învinuitorul, 
 cel care îi acuza zi şi noapte pe fraţii noştri înaintea lui Dumnezeu. 
11 Dar ei l-au învins prin sângele Mielului şi cuvântul mărturiei lor; 
 pentru că nu au ţinut la viaţa lor, primind chiar moartea. 
12a Pentru aceasta, bucuraţi-vă, cerurilor şi toţi cei care locuiţi în ele. 
 

Cuvântul Domnului 



11 aprilie - Sf. Stanislau 

 
 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 33,2-3.4-5.6-7.8-9 (R.: 9b) 
 
  R.:  Fericit este omul 
    care se încrede în 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, 
 fericit este omul care se încrede în Domnul. R. 



11 aprilie - Sf. Stanislau 

 
 ALELUIA Fil 1,29 
  (Aleluia) Vouă v-a fost dat harul nu numai să credeţi în Cristos, 
     dar şi să suferiţi pentru el. (Aleluia) 
 
 EVANGHELIA  Lumea a început să-i urască. 
 
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Ioan 17,11b-19 

 
 
 
  În timpul acela, 
  Isus şi-a ridicat ochii spre cer şi s-a rugat astfel: 
11b „Părinte sfânt, păstrează-i în credinţă faţă de numele tău 
 pe cei pe care mi i-ai dat, ca ei să fie una ca şi noi. 
12 Cât timp am fost cu ei, eu i-am păstrat în credinţa faţă de numele tău, 
 pe cei pe care mi i-ai dat; 
 am vegheat asupra lor şi nu s-a pierdut nici unul dintre ei 
 afară de fiul pierzării, ca să se împlinească Scriptura. 
13 Acum însă vin la tine şi acestea le spun în lume, 
 ca bucuria mea în ei să fie deplină. 
14 Eu le-am dat cuvântul tău şi lumea a început să-i urască, 
 pentru că ei nu sunt din lume, după cum nici eu nu sunt din lume. 
15 Nu te rog să-i scoţi din lume, ci să-i păzeşti de rău. 
16 Ei nu sunt din lume, după cum nici eu nu sunt din lume. 
17 Consfinţeşte-i în adevăr; cuvântul tău este adevărul. 
18 După cum tu m-ai trimis pe mine în lume, 
 tot aşa îi trimit şi eu pe ei în lume. 
19 Pentru ei eu mă jertfesc pe mine însumi, 
 ca ei să fie consacraţi în adevăr”. 
 

Cuvântul Domnului 
 



13 aprilie - Sf. Martin I 

 
 

13 aprilie 
 

SFÂNTUL MARTIN I 
papă şi martir 

 
Comemorare facultativă 

 
 Comunul martirilor, pag. 669. 
 sau Comunul păstorilor (pentru un papă), pag. 719. 
 
 
 
 
 

13 aprilie 
 

ANIVERSAREA SFINŢIRII CATEDRALEI 
DIN TIMIŞOARA 

 
TM - sărbătoare (în catedrală - solemnitate) 

 
 Comunul pentru aniversarea sfinţirii unei biserici, pag. 563. 
 
 



20 aprilie - Sf. Teotim 

 
20 aprilie 

 
SFÂNTUL TEOTIM 

episcop de Tomis 
 

Comemorare facultativă 
B - comemorare obligatorie 

 
 Comunul păstorilor, pag. 719. 
 
 LECTURA I  Păstoriţi turma lui Dumnezeu 
      care v-a fost încredinţată. 
 
 Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Petru 5,1-4 

 
 
1  Fraţilor, 
  mă adresez celor care exercită între voi funcţia de prezbiter, 
 ca unul care fac parte dintre prezbiteri, 
 fiind martor al pătimirii lui Cristos şi părtaş la mărirea care se va arăta. 
2 Păstoriţi turma lui Dumnezeu, care v-a fost încredinţată; 
 vegheaţi asupra ei, nu din constrângere, ci cu tragere de inimă, 
 aşa cum o vrea Dumnezeu; 
 nu pentru un câştig josnic, ci cu dăruire; 
3 fără a porunci ca nişte stăpâni celor încredinţaţi vouă, 
 ci făcându-vă modele pentru turmă. 
4 Astfel, când se va arăta păstorul suprem, 
 veţi primi coroana nepieritoare a măririi. 
 

Cuvântul Domnului 



20 aprilie - Sf. Teotim 

 
 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. 



20 aprilie - Sf. Teotim 

 
 ALELUIA Is 61,1 
  (Aleluia) Duhul Domnului este asupra mea; 
     el m-a trimis să aduc săracilor vestea cea bună. (Aleluia) 
 

EVANGHELIA  La cuvântul tău voi arunca mreaja. 
 
 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!”. 
11 Atunci au adus bărcile la mal şi, lăsând toate, l-au urmat pe Isus. 
 

Cuvântul Domnului 



20 aprilie - Sf. Teotim 

 
 

21 aprilie 
 

SFÂNTUL ANSELM 
episcop şi învăţător al Bisericii 

 
Comemorare facultativă 

 
 Comunul păstorilor, pag. 719. 
 sau Comunul învăţătorilor Bisericii, pag. 785. 
 



23 aprilie - Sf. Gheorghe 

 
23 aprilie 

 
SFÂNTUL GHEORGHE* 

martir 
 

Comemorare facultativă 
 
 Comunul martirilor, pag. 669. 
 

*Deşi nu este comemorare obligatorie, dăm toate textele biblice datorită devoţiunii răspândite către sfântul Gheorghe. 
 
 LECTURA I  Eu îi voi fi lui Dumnezeu, iar el îmi va fi mie fiu. 
 
 Citire din Apocalipsul sfântului Ioan 21,5-7 

 
 
5  Cel care şade pe tron a spus: 
  „Iată, toate le fac noi!”. 
 Apoi mi-a spus: „Scrie: 
 Aceste cuvinte sunt adevărate şi întru totul vrednice de crezare”. 
6 Şi a continuat: „Toate s-au împlinit! 
 Eu sunt alfa şi omega, începutul şi sfârşitul. 
 Celui ce însetează îi voi da gratuit să bea din izvorul vieţii. 
7 Cel care va birui va primi această moştenire: 
 eu îi voi fi lui Dumnezeu iar el îmi va fi mie fiu”. 
 

Cuvântul Domnului 



23 aprilie - Sf. Gheorghe 

 
 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 33,2-3.4-5.6-7.8-9 (R.: 5b) 
 
  R.:  Domnul mă eliberează 
    de tot ce mă înspăimântă. 
 
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, 
 fericit este omul care se încrede în Domnul. R. 



23 aprilie - Sf. Gheorghe 

 
 ALELUIA Cf. In 15,16 
  (Aleluia) Eu v-am ales pe voi din lume, spune Domnul, 
     ca să mergeţi şi să aduceţi roade, dar roade care să  
     rămână. 
  (Aleluia) 
 
 EVANGHELIA  Nu voi m-aţi ales pe mine, ci eu v-am ales pe voi. 
 
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Ioan 15,9-17 

 
 
 
  În timpul acela, 
  Isus a spus ucenicilor săi: 
9 „Precum m-a iubit pe mine Tatăl, 
 tot aşa şi eu vă iubesc pe voi. 
 Rămâneţi în dragostea mea. 
10 Dacă păziţi poruncile mele, 
 veţi rămâne în iubirea mea, 
 după cum şi eu am păzit poruncile Tatălui meu 
 şi rămân în iubirea lui. 
11 Acestea vi le-am spus ca bucuria mea să fie în voi 
 şi ca bucuria voastră să fie deplină. 
12 Aceasta este porunca mea: 
 să vă iubiţi unii pe alţii, aşa cum v-am iubit şi eu pe voi. 
13 Nimeni nu are o mai mare dragoste decât aceasta: 
 ca cineva să-şi dea viaţa pentru prietenii săi. 
14 Voi sunteţi prietenii mei, dacă faceţi ceea ce vă poruncesc. 
15 De acum nu vă mai numesc slugi, 
 pentru că sluga nu ştie ce face stăpânul său, 
 dar v-am numit pe voi prieteni, 
 pentru că toate câte le-am auzit de la Tatăl meu 
 vi le-am făcut cunoscute. 
16 Nu voi m-aţi ales pe mine, ci eu v-am ales pe voi 
 şi v-am rânduit să mergeţi şi să aduceţi roade, 
 iar roadele voastre să rămână, 
 ca Tatăl să vă dea tot ceea ce veţi cere în numele meu. 
17 Aceasta vă poruncesc: să vă iubiţi unii pe alţii”. 
 

Cuvântul Domnului 



23 aprilie - Sf. Gheorghe 

 
23 aprilie 

 
SFÂNTUL ADALBERT 

episcop martir 
 

Comemorare facultativă 
 
 Comunul martirilor, pag. 669. 
 sau Comunul păstorilor, pag. 719. 
 
 

24 aprilie 
 

SFÂNTUL FIDEL DIN SIGMARINGEN 
preot şi martir 

 
Comemorare facultativă 

 
 Comunul martirilor, pag. 669. 
 sau Comunul păstorilor, pag. 719. 
 



25 aprilie - Sf. Marcu 

 
25 aprilie 

 
SFÂNTUL MARCU 

evanghelist 
 

Sărbătoare 
 
 
 LECTURA I  Salutări din partea lui Marcu, fiul meu. 
 
 Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Petru 5,5b-14 

 
 
5b  Preaiubiţilor, 
  îmbrăcaţi-vă toţi cu umilinţă 
 în relaţiile pe care le aveţi unii cu alţii, 
 căci „Dumnezeu stă împotriva celor mândri, 
 dar celor smeriţi le dă harul său”. 
6 Umiliţi-vă, aşadar, stând sub mâna puternică a lui Dumnezeu, 
 pentru ca să vă înalţe la timpul potrivit. 
7 Lăsaţi asupra lui toate grijile voastre, căci el se îngrijeşte de voi. 
8 Fiţi cumpătaţi şi vegheaţi! 
 Pentru că duşmanul vostru, Diavolul, dă târcoale 
 ca un leu care mugeşte, căutând pe cine să sfâşie. 
9 Împotriviţi-vă lui cu tăria credinţei; 
 să ştiţi că toţi fraţii din lume îndură aceleaşi suferinţe ca şi voi. 
10 Dumnezeu, care dăruieşte tot harul, 
 el, care v-a chemat în Cristos Isus la slava cea veşnică, 
 după ce veţi fi suferit scurtă vreme, 
 vă va desăvârşi, vă va întări, vă va face puternici şi de neclintit. 
11 A lui este puterea pentru vecii vecilor. Amin. 
12 V-am scris aceste câteva rânduri prin Silvan, 
 pe care îl consider un frate vrednic de încredere, 
 pentru a vă încuraja, pentru a vă adeveri că harul lui Dumnezeu este, 
 într-adevăr, cu voi. Rămâneţi credincioşi! 
13 Salutări din partea Bisericii din Babilon, aleasă de Dumnezeu ca şi voi; 
 tot aşa din partea lui Marcu, fiul meu. 
14 Salutaţi-vă unul pe altul cu sărutul păcii. 
 Pace vouă tuturor care trăiţi în Cristos. 
 

Cuvântul Domnului 



25 aprilie - Sf. Marcu 

 
 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 88,2-3.6-7.16-17 
 
  R.:  Voi vesti fraţilor mei 
    mântuirea 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. 
 
6 Cerurile laudă minunile tale, Doamne, 
 adevărul tău e preamărit în adunarea sfinţilor. 
7 Cine se poate asemăna în cer cu Domnul? 
 Cine este ca tine între zei? 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. 



25 aprilie - Sf. Marcu 

 
 ALELUIA 1 Cor 1,23-24 
  (Aleluia) Noi îl predicăm pe Cristos cel răstignit, 
     care este puterea şi înţelepciunea lui Dumnezeu. (Aleluia) 
 
 EVANGHELIA  Predicaţi Evanghelia la toată făptura. 
 
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Marcu  16,15-20 

 
 
 
  În timpul acela, 
  Isus înviat s-a arătat celor unsprezece ucenici şi le-a spus: 
15 „Mergeţi în lumea întreagă, predicaţi evanghelia la toată făptura. 
16 Cine va crede şi va fi botezat se va mântui, 
 iar cine va refuza credinţa va fi osândit. 
17 Acestea sunt semnele care vor însoţi pe cei care cred: 
 în numele meu vor alunga demoni; 
 vor vorbi limbi noi; 
18 chiar dacă vor bea otravă nu le va dăuna; 
 peste cei bolnavi îşi vor pune mâinile şi ei se vor vindeca”. 
19 Domnul Isus, după ce le-a vorbit, s-a înălţat la cer 
 şi şade de-a dreapta lui Dumnezeu. 
20 Iar ei au plecat să predice pretutindeni. 
 Domnul Isus lucra în ei 
 şi întărea cuvântul prin semnele care urmau. 
 

Cuvântul Domnului 
 



28 aprilie - Sf. Petru Chanel 

 
28 aprilie 

 
SFÂNTUL PETRU CHANEL 

preot şi martir 
 

Comemorare facultativă 
 
 Comunul martirilor, pag. 669. 
 sau Comunul păstorilor (pentru misionari), pag. 719. 
 
 
 
 
 

28 aprilie 
 

SFÂNTUL LUDOVIC MARIA GRIGNION DE MONTFORT 
preot 

 
Comemorare facultativă 

 
 Comunul păstorilor, pag. 719. 
 



29 aprilie - Sf. Ecaterina de Siena 

 
29 aprilie 

 
SFÂNTA ECATERINA DIN SIENA 

fecioară şi învăţător al Bisericii, patroană a Europei 
 

Sărbătoare 
 
 Comunul fecioarelor, pag. 825. 
 sau Comunul învăţătorilor Bisericii, pag. 785. 
 
 LECTURA I  Sângele lui Cristos ne curăţă de orice păcat. 
 
 Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Ioan  1,5 – 2,2 

 
 
5  Preaiubiţilor, 
  aceasta este vestea pe care am auzit-o de la Isus Cristos 
 şi v-o vestim: că Dumnezeu este lumină şi în el nu este întuneric. 
6 Dacă zicem că avem împărtăşire cu el şi totuşi umblăm în întuneric, 
 minţim şi nu trăim după adevăr. 
7 Dar dacă umblăm în lumină precum este el în lumină, 
 atunci avem împărtăşire unul cu altul 
 şi sângele lui Isus, Fiul lui, ne curăţă de orice păcat. 
8 Dacă zicem că nu avem păcat, 
 ne amăgim pe noi înşine şi adevărul nu este în noi. 
9 Dacă mărturisim păcatele noastre, el este credincios şi drept  
 ca să ne ierte păcatele şi să ne curăţe de toată nelegiuirea. 
10 Dacă zicem că n-am păcătuit, 
 îl facem mincinos şi cuvântul lui nu este în noi. 
2,1 Copiii mei, acestea vi le scriu, ca să nu păcătuiţi. 
 Şi dacă a păcătuit cineva, 
 avem mijlocitor la Tatăl pe Isus Cristos cel drept. 
2 El este jertfa de ispăşire pentru păcatele noastre, 
 dar nu numai pentru ale noastre, ci şi pentru ale lumii întregi. 
 

Cuvântul Domnului 



29 aprilie - Sf. Ecaterina de Siena 

 
 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 44,11-12.14-15.16-17 (R.: cf. 11a) 
 
  R.:  Ascultă, fiică, 
    priveşte şi fii cu luare aminte! 
 
11 Ascultă, fiică, priveşte şi pleacă-ţi urechea, 
 uită de poporul tău şi de casa tatălui tău. 
12 Regele râvneşte frumuseţea ta; 
 el îţi este stăpânul, pleacă-te în faţa lui. R. 
 
14 Fiica regelui îşi face intrarea, 
 împodobită strălucitor cu haine ţesute în aur. 
15 În haine strălucitoare e adusă la rege; 
 fecioare formează alaiul ei, prietenele ei sunt aduse la tine. R. 
 
16 Cu strigăte de bucurie şi veselie 
 intră în palatul regelui. 
17 Locul părinţilor tăi îl vor lua copiii, 
 îi vei pune stăpânitori în lumea întreagă. R. 



29 aprilie - Sf. Ecaterina de Siena 

 
 ALELUIA Cf. Mt 25,10 
  (Aleluia) Aceasta este fecioara înţeleaptă, 
     pe care Domnul a găsit-o veghind; 
     iar când a venit Mirele, a intrat cu el în sala ospăţului.  
  (Aleluia) 
 
 EVANGHELIA  Iată Mirele! Ieşiţi-i în întâmpinare! 
 
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Matei 25,1-13 

 
 
 
  În timpul acela, 
  Isus a spus ucenicilor această parabolă: 
1 „Împărăţia cerului este asemenea cu zece fecioare invitate la nuntă, 
 care şi-au luat candelele şi au ieşit în întâmpinarea mirelui. 
2 Însă cinci dintre ele erau nechibzuite, iar cinci erau înţelepte. 
3 Cele nechibzuite, luând candele, n-au luat cu ele untdelemn. 
4 Cele înţelepte au luat untdelemn în vase, o dată cu candelele lor. 
5 Fiindcă mirele întârzia, au aţipit toate şi au adormit. 
6 La miezul nopţii s-a auzit un strigăt: 
 «Iată, vine mirele, ieşiţi-i în întâmpinare!». 
7 Atunci s-au trezit toate acele fecioare şi şi-au pregătit candelele. 
8 Cele nechibzuite au zis către cele înţelepte: 
 «Daţi-ne din untdelemnul vostru, căci ni se sting candelele». 
9 Dar cele înţelepte le-au răspuns: 
 «Nu, ca nu cumva să nu ne ajungă nici nouă, nici vouă; 
 mai bine mergeţi la vânzători şi cumpăraţi-vă». 
10 Plecând ele ca să cumpere, a sosit mirele; 
 cele care erau pregătite au intrat cu el în sala nunţii şi uşa s-a închis. 
11 Mai târziu au venit şi celelalte tinere şi au zis: 
 «Doamne, Doamne, deschide-ne!». 
12 Dar el le-a răspuns: «Vă spun adevărul: Nu vă cunosc». 
13 Vegheaţi, aşadar, căci nu ştiţi nici ziua, nici ceasul!”. 
 

Cuvântul Domnului 
 



30 aprilie - Sf. Pius al V-lea 

 
30 aprilie 

 
SFÂNTUL PIUS AL V-LEA 

papă 
 

Comemorare facultativă 
 
 Comunul păstorilor (pentru un papă), pag. 719. 
 



1 mai - Sf. Iosif Muncitorul 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MAI 
 
 



1 mai - Sf. Iosif Muncitorul 

 
1 mai 

 
SFÂNTUL IOSIF MUNCITORUL* 

 
Comemorare facultativă 

 
*Deşi nu este comemorare obligatorie, dăm toate textele biblice datorită devoţiunii răspândite către sfântul Iosif Muncitorul. 

 
 LECTURA I  Umpleţi pământul şi supuneţi-l. 
 
 Citire din cartea Genezei 1,26 – 2, 3 

 
 
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, 
 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. 
 

Cuvântul Domnului 



1 mai - Sf. Iosif Muncitorul 

 
sau, la alegere: 

 
 LECTURA I  Tot ceea ce faceţi, să faceţi cu dragă inimă, 
      ca pentru Dumnezeu şi nu ca pentru oameni. 
 
 Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul 
 către Coloseni 3,14-15.17.23-24 

 
 
14  Fraţilor, 
  mai presus de toate acestea îmbrăcaţi-vă cu dragoste, 
 căci ea este legătura desăvârşirii. 
15 Şi în inimile voastre să domnească pacea lui Cristos, 
 la care aţi fost chemaţi, ca să fiţi un singur trup. 
 Fiţi recunoscători. 
17 Orice faceţi, cu cuvântul sau cu fapta, 
 toate să le faceţi în numele Domnului Isus 
 şi prin el să mulţumiţi lui Dumnezeu Tatăl. 
23 Tot ce faceţi, să faceţi din inimă, 
 ca pentru Domnul şi nu ca pentru oameni, 
24 ştiind că veţi primi de la Domnul, ca răsplată, moştenirea. 
 Slujiţi-i lui Cristos Domnul. 
 

Cuvântul Domnului 



1 mai - Sf. Iosif Muncitorul 

 
 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 89,2.3-4.12-13.14 şi 16 (R.: 17c) 
 
  R.:  Binecuvântează, Doamne, 
    munca mâinilor noastre. 
   sau 
    Aleluia. 
 
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. 
 
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. 



1 mai - Sf. Iosif Muncitorul 

 
 ALELUIA Ps 67,20 
  (Aleluia) Binecuvântat să fie Dumnezeu zi de zi; 
     el ne poartă de grijă, el este ajutorul nostru. (Aleluia) 
 
 EVANGHELIA  Nu este el oare fiul tâmplarului? 
 
 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 
 



2 mai - Sf. Atanaziu 

 
2 mai 

 
SFÂNTUL ATANAZIU 

episcop şi învăţător al Bisericii 
 

Comemorare obligatorie 
 
 Comunul păstorilor, pag. 719. 
 sau Comunul învăţătorilor Bisericii, pag. 785. 
 
 LECTURA I  Credinţa noastră este aceea 
      care ne-a făcut să învingem lumea! 
 
 Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Ioan 5,1-5 

 
 
1  Preaiubiţilor, 
  oricine crede că Isus este Cristos, este născut din Dumnezeu 
 şi oricine iubeşte pe cel care a născut, 
 iubeşte şi pe cel care s-a născut din el. 
2 Din aceasta cunoaştem că iubim pe fiii lui Dumnezeu, 
 dacă iubim pe Dumnezeu şi împlinim poruncile lui. 
3 Căci dragostea lui Dumnezeu aceasta este: 
 Să păzim poruncile lui; iar poruncile lui nu sunt grele. 
4 Pentru că oricine este născut din Dumnezeu învinge lumea; 
 şi credinţa noastră este aceea care ne-a făcut să învingem lumea. 
5 Cine este cel care învinge lumea, 
 dacă nu cel care crede că Isus este Fiul lui Dumnezeu? 
 

Cuvântul Domnului 



2 mai - Sf. Atanaziu 

 
 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 36,3-4.5-6.30-31 (R.: 30a) 
 
  R.:  Legea ta, Doamne, 
    este mereu în inima mea. 
 
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. 
 
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. 



2 mai - Sf. Atanaziu 

 
 ALELUIA Cf. Mt 5,10 
  (Aleluia) Fericiţi cei prigoniţi pentru dreptate, 
     căci a lor este împărăţia cerurilor. (Aleluia) 
 
 EVANGHELIA  Când vă vor prigoni într-un oraş, fugiţi în altul. 
 
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Matei 10,22-25a 

 
 
 
  În timpul acela, 
  Isus a spus ucenicilor săi: 
22 „Veţi fi urâţi de toţi, din cauza numelui meu, 
 dar cel care va răbda până la sfârşit va fi mântuit. 
23 Când vă vor prigoni într-un oraş, fugiţi în altul. 
 Vă spun adevărul: 
 Nu veţi fi isprăvit de străbătut oraşele lui Israel, 
 până va veni Fiul Omului. 
24 Ucenicul nu este mai presus de Învăţătorul său 
 şi nici slujitorul mai presus de stăpânul lui. 
25a Ucenicul să fie mulţumit dacă este ca învăţătorul său, 
 iar servitorul, dacă este ca stăpânul său”. 
 

Cuvântul Domnului 
 



3 mai - Ss. Filip şi Iacob 

 
3 mai 

 
SFINŢII FILIP ŞI IACOB 

apostoli 
 

Sărbătoare 
 
 LECTURA I  Domnul i s-a arătat lui Iacob, 
      apoi tuturor apostolilor. 
 
 Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Paul 
 către Corinteni 15,1-8 

 
 
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. 
 

Cuvântul Domnului 



3 mai - Ss. Filip şi Iacob 

 
 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 18,2-3.4-5 (R.: 5a) 
 
  R.:  În lumea întreagă 
    răsună vestea mântuirii. 
   sau 
    Aleluia. 
 
2 Cerul vorbeşte despre slava lui Dumnezeu 
 şi firmamentul vesteşte lucrarea mâinilor sale. 
3 Ziua dă de ştire acest lucru zilei următoare, 
 iar noaptea îl destăinuie nopţii următoare. R. 
 
4 Nu e vorbire, nu sunt cuvinte, 
 nu e un glas care să se poată auzi, 
5 şi totuşi este o solie care străbate tot pământul, 
 o veste care ajunge la marginile lumii. R. 



3 mai - Ss. Filip şi Iacob 

 
 ALELUIA In 14,6b.9c 
  (Aleluia) Eu sunt calea, adevărul şi viaţa, spune Domnul. 
     Filipe, cine mă vede pe mine îl vede şi pe Tatăl. (Aleluia) 
 
 EVANGHELIA  De atâta vreme sunt cu voi, şi tu nu m-ai cunoscut? 
 
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Ioan 14,6-14 

 
 
 
  În timpul acela, 
  i-a spus Isus lui Toma: 
6 „Eu sunt calea, adevărul şi viaţa. 
 Nimeni nu vine la Tatăl meu decât prin mine. 
7 Deoarece mă cunoaşteţi pe mine, îl cunoaşteţi şi pe Tatăl meu; 
 de pe acum îl cunoaşteţi şi l-aţi văzut”. 
8 Filip i-a zis: 
 „Doamne, arată-ni-l pe Tatăl şi ne este de ajuns”. 
9 Isus i-a răspuns: 
 „De atâta vreme sunt cu voi 
 şi tu nu m-ai cunoscut, Filipe? 
 Cine m-a văzut pe mine l-a văzut şi pe Tatăl. 
 Cum poţi spune: 
10 «Arată-ni-l pe Tatăl?». 
 Nu crezi tu că eu sunt în Tatăl şi Tatăl este în mine? 
 Cuvintele pe care vi le spun 
 nu le vorbesc de la mine, ci de la Tatăl, 
11 care rămâne în mine şi care săvârşeşte şi faptele. 
 Credeţi ce vă spun: 
 Eu sunt în Tatăl şi Tatăl este în mine; 
 iar de nu credeţi cuvântul meu, 
 credeţi-mă pentru faptele mele. 
12 Adevăr, adevăr zic vouă: 
 cel care crede în mine va face şi el faptele pe care le fac eu 
 şi va face mai mari decât acestea, pentru că eu mă duc la Tatăl. 
13 Şi orice veţi cere în numele meu de la Tatăl, o voi face, 
 ca Tatăl să fie preamărit în Fiul. 
14 Dacă veţi cere ceva în numele meu, o voi face”. 
 

Cuvântul Domnului 
 

La Liturghia votivă celebrată numai în cinstea sfântului Filip, lectura I se ia din  
Liturghia zilei de 28 octombrie, pag. 450. 
La Liturghia votivă celebrată numai în cinstea sfântului Iacob, evanghelia se ia din  
Liturghia zilei de 28 octombrie, pag. 452. 

 



8 mai - Fericitul Ieremia Valahul 

 
8 mai 

 
FERICITUL IEREMIA VALAHUL 

călugăr 
 

B, IS - sărbătoare 
 
 LECTURA I  Cu cât eşti mai mare, cu atât să te umileşti mai mult şi  
      vei afla har înaintea Domnului. 
 
 Citire din cartea lui Ben Sirah 3,19-26 

 
 
19  Fiul meu, săvârşeşte faptele tale cu multă modestie 
  şi vei fi iubit mai mult decât un om care împarte daruri. 
20 Cu cât eşti mai mare, cu atât să te umileşti mai mult 
 şi vei afla har înaintea Domnului. 
21 Mare este puterea Domnului dar el este preamărit de cei smeriţi. 
 Nu râvni la ceea ce este prea greu pentru tine 
 şi nu cerceta ceea ce întrece puterile tale. 
22 Gândeşte-te le ceea ce ţi s-a poruncit: nu te ocupa de lucrurile ascunse. 
 Nu fi curios să cunoşti ceea ce te depăşeşte, 
23 pentru că cunoştinţele omeneşti care ţi s-au descoperit îţi sunt de ajuns. 
24 Nu căuta lucrurile zadarnice 
 căci ţi s-au descoperit destule dintre cunoştinţele omeneşti. 
25 Prezumţia i-a făcut pe mulţi oameni să rătăcească, 
 iar lipsa lor de chibzuinţă a făcut ca gândurile lor 
 să se abată de la calea cea dreaptă. 
26 Sunt mulţi oameni mari şi îngâmfaţi, 
 dar celor mici le descoperă Dumnezeu tainele sale. 
 

Cuvântul Domnului 



8 mai - Fericitul Ieremia Valahul 

 
 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 118,129.130.133.135.144 (R.: 105a) 
 
  R.:  Legea ta, Doamne, 
    îmi călăuzeşte paşii. 
 
129 Învăţăturile tale sunt minunate, 
 de aceea sufletul meu le păzeşte. R. 
 
130 Descoperirea cuvintelor tale dă lumină, 
 dă pricepere celor neştiutori. R. 
 
133 Condu paşii mei după cuvântul tău 
 şi nu lăsa să mă stăpânească nici o nelegiuire. R. 
 
135 Arată slujitorului tău o faţă senină 
 şi învaţă-mă Legile tale. R. 
 
144 Poruncile tale sunt veşnic drepte, 
 fă-mă să le înţeleg, ca să trăiesc. R. 



8 mai - Fericitul Ieremia Valahul 

 
 ALELUIA Mt 5,3 
  (Aleluia) Fericiţi cei săraci cu duhul, 
     căci a lor este împărăţia cerurilor. (Aleluia) 
 
 EVANGHELIA  Tatăl vostru vă dă cu plăcere împărăţia. 
 
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Luca 12,32-34 

 
 
 
  În timpul acela, 
  Isus a spus ucenicilor săi: 
32 „Nu te teme, turmă mică, 
 deoarece i-a plăcut Tatălui vostru  
 să vă dea împărăţia sa. 
33 Vindeţi ceea ce aveţi şi daţi de pomană, 
 faceţi-vă pungi care nu se învechesc, 
 procuraţi-vă o comoară în ceruri, o comoară nesecată, 
 de care hoţul nu se apropie  
 şi pe care molia nu o roade. 
34 Căci unde este comoara voastră,  
 acolo va fi şi inima voastră”. 
 

Cuvântul Domnului 
 



12 mai - Ss. Nereu şi Ahile 

 
12 mai 

 
SFINŢII NEREU ŞI AHILE 

martiri 
 

Comemorare facultativă 
 
 Comunul martirilor, pag. 669. 
 
 
 
 
 

12 mai 
 

SFÂNTUL PANCRAŢIU 
martir 

 
Comemorare facultativă 

 
 Comunul martirilor, pag. 669. 
 



14 mai - Sf. Matia 

 
14 mai 

 
SFÂNTUL MATIA 

apostol 
 

Sărbătoare 
 
 LECTURA I  Sorţii au căzut pe Matia şi a fost numărat 
      împreună cu cei unsprezece apostoli. 
 
 Citire din Faptele Apostolilor  1,15-17.20-26 

 
 
 
15  În zilele de după înălţare, 
  fraţii erau adunaţi în număr de circa o sută douăzeci. 
 Petru s-a ridicat în mijlocul adunării şi a zis: 
16 „Fraţilor, trebuia să se împlinească Scriptura, 
 pe care a prezis-o Duhul Sfânt prin gura lui David, 
 despre Iuda, care s-a făcut călăuză celor trimişi să-l prindă pe Isus. 
17 El era din numărul nostru şi fusese părtaş la misiunea noastră. 
20 În cartea Psalmilor scrie: «Slujba lui să o ia altul». 
21 Iată ce avem de făcut: Trebuie ca unul din aceşti bărbaţi, 
 care ne-a însoţit tot timpul cât a trăit între noi Domnul Isus, 
22 începând de la botezul lui Ioan până în ziua în care a fost luat de la  
 noi, 
 să devină împreună cu noi martor al învierii sale.” 
23 Au fost propuşi doi: Iosif, numit Barsaba, zis şi Iustus, şi Matia. 
24 Apoi s-au rugat astfel: „Tu, Doamne, care cunoşti inimile tuturor, 
 arată-ne pe care dintre aceşti doi l-ai ales, 
25 ca să ia locul slujbei de apostol, 
 din care a căzut Iuda, mergând spre destinul lui”. 
26 Au tras deci la sorţi şi sorţii au căzut pe Matia. 
 De atunci a fost numărat împreună cu cei unsprezece apostoli. 
 

Cuvântul Domnului 



14 mai - Sf. Matia 

 
 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 112,1-2.3-4.5-6.7-8 
 
  R.:  Domnul l-a aşezat  
    printre conducătorii poporului său. 
   sau 
    Aleluia. 
 
1 Lăudaţi, slujitori ai Domnului, 
 lăudaţi numele Domnului! 
2 Fie numele Domnului binecuvântat, 
 de acum şi până în veac. R. 
 
3 De la răsăritul şi până la apusul soarelui 
 fie numele Domnului binecuvântat! 
4 Domnul stăpâneşte peste toate neamurile, 
 slava lui este mai presus de ceruri. R. 
 
5 Cine este ca Domnul Dumnezeul nostru 
 care locuieşte atât de sus? 
6 Care îşi pleacă privirile să vadă 
 ce se petrece în cer şi pe pământ. R. 
 
7 El ridică pe cel slab din ţărână,  
 înalţă din cenuşă pe cel sărac, 
8 ca să-l aşeze printre cei mari, 
 printre mai marii poporului său. R. 



14 mai - Sf. Matia 

 
 ALELUIA Cf. In 15,16 
  (Aleluia) Eu v-am ales pe voi din lume, spune Domnul, 
     ca să mergeţi şi să aduceţi roade, dar roade care să  
     rămână. 
  (Aleluia) 
 
 EVANGHELIA  Nu voi m-aţi ales pe mine, ci eu v-am ales pe voi. 
 
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Ioan 15,9-17 

 
 
 
  În timpul acela, 
  Isus a spus ucenicilor săi: 
9 „Precum m-a iubit pe mine Tatăl, 
 tot aşa şi eu vă iubesc pe voi. 
 Rămâneţi în dragostea mea. 
10 Dacă păziţi poruncile mele, 
 veţi rămâne în iubirea mea, 
 după cum şi eu am păzit poruncile Tatălui meu 
 şi rămân în iubirea lui. 
11 Acestea vi le-am spus ca bucuria mea să fie în voi 
 şi ca bucuria voastră să fie deplină. 
12 Aceasta este porunca mea: 
 să vă iubiţi unii pe alţii, aşa cum v-am iubit şi eu pe voi. 
13 Nimeni nu are o mai mare dragoste decât aceasta: 
 ca cineva să-şi dea viaţa pentru prietenii săi. 
14 Voi sunteţi prietenii mei, dacă faceţi ceea ce vă poruncesc. 
15 De acum nu vă mai numesc slugi, 
 pentru că sluga nu ştie ce face stăpânul său, 
 dar v-am numit pe voi prieteni, 
 pentru că toate câte le-am auzit de la Tatăl meu 
 vi le-am făcut cunoscute. 
16 Nu voi m-aţi ales pe mine, ci eu v-am ales pe voi 
 şi v-am rânduit să mergeţi şi să aduceţi roade, 
 iar roadele voastre să rămână, 
 ca Tatăl să vă dea tot ceea ce veţi cere în numele meu. 
17 Aceasta vă poruncesc: să vă iubiţi unii pe alţii”. 
 

Cuvântul Domnului 



14 mai - Sf. Matia 

 
 

18 mai 
 

SFÂNTUL IOAN I 
papă şi martir 

 
Comemorare facultativă 

 
 Comunul martirilor, pag. 669. 
 sau Comunul păstorilor (pentru un papă), pag. 719. 
 
 



20 mai - Sf. Bernardin din Siena 

 
20 mai 

 
SFÂNTUL BERNARDIN DIN SIENA 

preot 
 

Comemorare facultativă 
 
 Comunul păstorilor (pentru misionari), pag. 719. 
 
 LECTURA I**  În nimeni altul nu este mântuire. 
 
 Citire din Faptele Apostolilor  4,8-12 

 
 
 
8  În zilele acelea, 
  Petru, plin de Duhul Sfânt, a spus: 
 „Voi, conducători ai poporului şi bătrâni, ascultaţi: 
9 Noi suntem astăzi traşi la răspundere  
 pentru binele făcut unui om bolnav  
 şi suntem întrebaţi cum a fost vindecat. 
10 Să ştiţi cu toţii, voi şi tot poporul lui Israel,  
 că în numele lui Isus din Nazaret, 
 pe care voi l-aţi răstignit şi pe care Dumnezeu l-a înviat; 
 numai în numele lui stă acest om sănătos înaintea voastră. 
11 El este piatra pe care voi ziditorii aţi aruncat-o 
 şi care a devenit piatra din capul unghiului, 
12 căci nu există sub cer alt nume dat oamenilor,  
 în care să ne putem mântui”. 
 

Cuvântul Domnului 



20 mai - Sf. Bernardin din Siena 

 
PSALMUL RESPONSORIAL Ps 95,1-2a.2b-3.7-8a.10 (R.: 3) 

 
  R.:  Vestiţi tuturor popoarelor 
    lucrările 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! 
8a Daţi Domnului slavă, preamăriţi numele său! R. 
 
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. 



20 mai - Sf. Bernardin din Siena 

 
 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  Voi ruga pe Tatăl şi vă va trimite un alt Mângâietor. 
 
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Ioan 14,12-21 

 
 

 
  În timpul acela, 
  Isus a spus ucenicilor săi: 
12 Adevăr, adevăr zic vouă:  
 cel care crede în mine va face şi el faptele pe care le fac eu  
 şi va face mai mari decât acestea, pentru că eu mă duc la Tatăl.  
13 Şi orice veţi cere în numele meu de la Tatăl, o voi face,  
 ca Tatăl să fie preamărit în Fiul.  
14 Dacă veţi cere ceva în numele meu, o voi face”. 
15 „Dacă mă iubiţi, păziţi poruncile mele,  
16 iar eu îl voi ruga pe Tatăl,  
 şi alt Apărător vă va da vouă, ca să fie cu voi pentru totdeauna.  
17 El este Duhul adevărului pe care lumea nu poate să-l primească,  
 pentru că nu-l vede şi nici nu-l cunoaşte;  
 însă voi îl cunoaşteţi, pentru că rămâne la voi şi pentru că este în voi. 
18 Nu vă voi lăsa orfani: voi veni la voi.  
19 Peste puţin timp, lumea nu mă va mai vedea;  
 însă voi mă veţi vedea, pentru că eu sunt viu şi voi de asemenea veţi fi  
 vii.  
20 În ziua aceea veţi recunoaşte că eu sunt în Tatăl meu,  
 şi voi sunteţi în mine şi eu în voi.  
21 Cine primeşte poruncile mele şi le păzeşte, acela mă iubeşte;  
 iar cine mă iubeşte pe mine va fi iubit de către Tatăl meu,  
 şi-l voi iubi şi eu, şi mă voi arăta lui. 
 

Cuvântul Domnului 
 



25 mai - Sf. Beda Venerabilul 

 
25 mai 

 
SFÂNTUL BEDA VENERABILUL 

preot şi învăţător al Bisericii 
 

Comemorare facultativă 
 
 Comunul învăţătorilor Bisericii, pag. 785. 
 sau Comunul pentru sfinţi şi sfinte (pentru călugări), pag. 845. 
 
 

25 mai 
 

SFÂNTUL GRIGORE AL VII-LEA 
papă 

 
Comemorare facultativă 

 
 Comunul păstorilor (pentru un papă), pag. 719. 
 
 

25 mai 
 

SFÂNTA MARIA MAGDALENA DE’ PAZZI 
fecioară 

 
Comemorare facultativă 

 
 Comunul fecioarelor, pag. 825. 
 sau Comunul pentru sfinţi şi sfinte (pentru călugări), pag. 845. 
 



26 mai - Sf. Filip Neri 

 
26 mai 

 
SFÂNTUL FILIP NERI 

preot 
 

Comemorare obligatorie 
 
 Comunul păstorilor, pag. 719. 
 sau Comunul pentru sfinţi şi sfinte (pentru educatori), pag. 845. 
 
 LECTURA I  Îndreptaţi-vă gândul la tot ceea ce este sfânt. 
 
 Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul 
 către Filipeni 4,4-9 
 
 
4  Fraţilor, 
  bucuraţi-vă mereu în Domnul, şi iarăşi vă spun: bucuraţi-vă! 
5 Bucuria voastră să fie cunoscută tuturor oamenilor: 
 Domnul este aproape! 
6 Nu vă lăsaţi tulburaţi de nici o grijă, 
 dar în orice împrejurare arătaţi lui Dumnezeu trebuinţele voastre 
 prin rugăciuni, prin cereri şi aduceri de mulţumire. 
7 Şi pacea lui Dumnezeu, care întrece orice închipuire, 
 va păzi inimile şi cugetele voastre în Cristos Isus. 
8 În sfârşit, fraţilor, îndreptaţi-vă gândul şi cugetul 
 la tot ceea ce este adevărat şi vrednic de cinste, 
 la tot ceea ce este drept şi sfânt, 
 la tot ceea ce este vrednic de iubire şi cu faimă bună, 
 la tot ceea ce este virtute şi vrednic de laudă. 
9 Ceea ce aţi învăţat şi aţi primit, ceea ce aţi auzit şi văzut la mine, 
 acelea să le faceţi. Şi Dumnezeul păcii va fi cu voi. 
 

Cuvântul Domnului 



26 mai - Sf. Filip Neri 

 
 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 102,1-2.3-4.8-9.13-14.17-18a 
 
  R.:  Binecuvântat este Domnul, 
    izvorul bucuriei. 
 
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. 
 
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. 
 
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. 



26 mai - Sf. Filip Neri 

 
 ALELUIA In 15,4.5b 
   (Aleluia) Rămâneţi în mine şi eu în voi, spune Domnul; 
      cine rămâne în mine aduce roade multe. (Aleluia) 
 
 EVANGHELIA  Cine rămâne în mine şi eu în el aduce roade multe. 
 
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Ioan 15,1-8 

 
 
 
  În timpul acela, 
  Isus a spus ucenicilor săi: 
1 „Eu sunt viţa cea adevărată şi Tatăl meu este viticultorul. 
2 Orice mlădiţă care este în mine şi nu aduce rod, Tatăl meu o înlătură; 
 şi orice mlădiţă care aduce rod, el o curăţă, ca să dea rod şi mai mult. 
3 Voi sunteţi deja curaţi, prin cuvântul pe care vi l-am spus. 
4 Rămâneţi în mine şi eu în voi. 
 Precum mlădiţa nu poate să aducă rod de la sine, 
 dacă nu rămâne pe viţă, 
 tot aşa nici voi, dacă nu rămâneţi în mine. 
5 Eu sunt viţa, voi sunteţi mlădiţele. 
 Cine rămâne în mine şi eu în el, acela aduce roade multe, 
 căci fără mine nimic nu puteţi face. 
6 Cine nu rămâne în mine este aruncat afară, ca mlădiţa tăiată, şi se  
 usucă. 
 Mlădiţele uscate sunt adunate, aruncate în foc şi ard. 
7 Dacă rămâneţi în mine şi cuvintele mele rămân în voi, 
 puteţi cere orice vreţi şi veţi primi. 
8 Prin aceasta este preamărit Tatăl meu: 
 să aduceţi rod îmbelşugat şi să vă dovediţi ucenicii mei”. 
 

Cuvântul Domnului 
 



27 mai - Sf. Augustin de Canterbury 

 
 

27 mai 
 

SFÂNTUL AUGUSTIN DE CANTERBURY 
episcop 

 
Comemorare facultativă 

 
 Comunul păstorilor (pentru misionari), pag. 719. 
 
 



31 mai - Vizita Sfintei Fecioare Maria 

 
31 mai 

 
VIZITA SFINTEI FECIOARE MARIA 

 
Sărbătoare 

 
 LECTURA I  Domnul, împăratul lui Israel, este în mijlocul tău. 
 
 Citire din cartea profetului Sofonia 3,14-18 

 
 
14  Bucură-te, fiica Sionului, 
  tresaltă de veselie, Israele! 
 Veseleşte-te şi bucură-te din toată inima, fiica Ierusalimului! 
15 Căci Domnul a şters sentinţa rostită împotriva ta 
 şi a îndepărtat pe duşmanii tăi. 
 Domnul, împăratul lui Israel, este în mijlocul tău; 
 tu nu te vei mai teme de nici o nenorocire. 
16 În ziua aceea se va zice Ierusalimului: 
 „Nu te teme, Sioane, nu-ţi pierde curajul. 
17 Domnul Dumnezeul tău este în mijlocul tău 
 ca un eliberator puternic. 
 El îşi va găsi în tine bucuria şi veselia, 
 cu dragoste reînnoită; 
 va tresări şi va cânta de bucurie pentru tine, 
 ca în zilele de sărbătoare”. 
18 Voi strânge laolaltă pe cei ce sunt întristaţi şi fără sărbători 
 şi vor fi iarăşi dintre ai tăi, deşi ocara apasă asupra lor. 
 

Cuvântul Domnului 



31 mai - Vizita Sfintei Fecioare Maria 

 
sau, la alegere: 

 
 LECTURA I  Ajutaţi pe credincioşii care duc lipsă; 
      casa să vă fie întotdeauna deschisă pentru oaspeţi. 
 
 Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul 
 către Romani 12,9-16 

 
 
9  Fraţilor, 
  dragostea voastră să nu fie făţarnică. 
 Fugiţi de rău; ataşaţi-vă de ceea ce este bun. 
10 Să fiţi uniţi unii cu alţii printr-o dragoste frăţească; 
 întreceţi-vă în a vă stima unii pe alţii. 
11 Nu lăsaţi să scadă râvna voastră, 
 dar să se aprindă în voi Duhul; slujiţi Domnului. 
12 Fiţi plini de bucurie în zilele fericite, 
 răbdători în clipele încercării, statornici în rugăciune. 
13 Ajutaţi-i pe credincioşii săraci; fiţi primitori. 
14 Binecuvântaţi pe cei care vă prigonesc, 
 doriţi-le binele şi nu răul. 
15 Bucuraţi-vă cu cei care se bucură, 
 plângeţi cu cei care plâng. 
16 Fiţi cu toţii uniţi într-un cuget; 
 nu căutaţi să vă ridicaţi deasupra altora, ci rămâneţi smeriţi. 
 

Cuvântul Domnului 



31 mai - Vizita Sfintei Fecioare Maria 

 
 PSALMUL RESPONSORIAL Ct 2,8.10-11.12-13.14 
 
  R.:  Cântaţi cu bucurie şi veselie 
    căci mare şi sfânt este Domnul! 
 
8 Auzi glasul celui drag! 
 Iată-l, vine, săltând peste coline, 
 trecând din munte în munte. R. 
 
10 El începe să-mi vorbească: 
 scoală, draga mea, şi vino! 
11 Căci iată iarna a trecut şi ploaia a încetat. R. 
 
12 S-au arătat flori pe câmp şi a sosit vremea cântării; 
 în câmpie se aude glas de turturea. 
13 Smochinii îşi dezvelesc mugurii 
 şi florile viei parfumează văzduhul. 
 Scoală, draga mea, şi vino! R. 
 
14 Porumbiţa mea,  
 tu care te ascunzi în crăpături de stâncă şi-n loc prăpăstios,  
 arată-ţi faţa! 
 Lasă-mă să-ţi aud glasul! 
 Căci glasul tău e dulce şi faţa ta plăcută. R. 



31 mai - Vizita Sfintei Fecioare Maria 

 
 ALELUIA Lc 1,45 
  (Aleluia) Fericită eşti, Fecioară Marie,  
     tu care ai crezut că se vor împlini cele spuse ţie de Domnul. 
  (Aleluia) 
 
 EVANGHELIA  De unde mie fericirea aceasta 
       ca să vină la mine Maica Domnului meu? 
 
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Luca 1,39-56 

 
 
 
39  În acele zile, Maria a pornit în grabă 
  către o cetate din ţinutul muntos al Iudeii. 
40 Ajunsă acolo, a intrat în casa lui Zaharia 
 şi a salutat-o pe Elisabeta. 
41 Când a auzit Elisabeta salutul Mariei, 
 a tresărit pruncul în sânul ei. 
 Elisabeta s-a umplut de Duhul Sfânt 
42 şi a strigat cu glas tare: 
 „Binecuvântată eşti tu între femei 
 şi binecuvântat este rodul trupului tău. 
43 Şi de unde mie fericirea aceasta, 
 ca să vină la mine Maica Domnului meu? 
44 Căci, iată, cum au ajuns la urechile mele cuvintele salutului tău, 
 a tresărit de bucurie pruncul în sânul meu. 
45 Fericită eşti tu, 
 care ai crezut că se vor împlini cele spuse ţie de Domnul”. 
46 Atunci Maria a spus: 
 „Sufletul meu preamăreşte pe Domnul 
47 şi duhul meu tresaltă de bucurie în Dumnezeu, mântuitorul meu, 
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 Atotputernic, 
 al cărui nume este sfânt. 
50 Milostivirea lui dăinuie din neam în neam peste cei ce se tem de  
 dânsul. 
51 El arată puterea braţului său; 
 risipeşte pe cei mândri în inima lor. 
52 Dă jos de pe tronuri pe cei puternici şi înalţă pe cei smeriţi. 
53 Pe cei flămânzi îi copleşeşte cu bunuri, 
 iar pe cei bogaţi îi lasă cu mâinile goale. 
54 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”. 
56 Şi a rămas Maria trei luni împreună cu Elisabeta; 
 apoi s-a întors acasă. 
 



31 mai - Vizita Sfintei Fecioare Maria 

Cuvântul Domnului 
 



Inima Neprihănită a Mariei 

 
Sâmbătă după duminica a II-a după Rusalii 

 
INIMA NEPRIHĂNITĂ A MARIEI 

 
 Comunul Sfintei Fecioare Maria, pag. 611. 
 
 LECTURA I  Mă voi bucura în Domnul. 
 
 Citire din cartea profetului Isaia  61,10-11 

 
 
10  Mă voi bucura din toată inima în Domnul 
  şi va tresălta de veselie sufletul meu în Dumnezeul meu, 
 căci m-a îmbrăcat cu haina mântuirii, 
 m-a acoperit cu veşmântul veseliei 
 ca pe un mire care poartă cunună împărătească 
 şi ca pe o mireasă împodobită cu giuvaierele sale. 
11 Precum din pământ răsar ierburile 
 şi în grădină încolţesc seminţele, 
 aşa va face Domnul Dumnezeu 
 să răsară dreptatea şi slava înaintea tuturor neamurilor. 
 

Cuvântul Domnului 



Inima Neprihănită a Mariei 

 
 PSALMUL RESPONSORIAL  1 Sam 2,1.4-5.6-7.8abcd (R.: cf. 1a) 
 
  R.:  Inima mea se bucură 
    în Dumnezeu mântuitorul meu. 
 
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. 
 
8abcdDomnul 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. 



Inima Neprihănită a Mariei 

 
 ALELUIA Cf. Lc 2,19 
  (Aleluia) Fericită este Fecioara Maria, care păstra cuvântul lui  
     Dumnezeu 
     şi se gândea la el în inima ei. (Aleluia) 
 
 EVANGHELIA  Mama lui Isus păstra toate acestea în inima ei. 
 
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Luca 2,41-51 
 
 
 
41  În fiecare an 
  părinţii lui Isus mergeau de sărbătoarea Paştelui la Ierusalim. 
42 Când copilul avea doisprezece ani, 
 ei au mers la Ierusalim ca de obicei. 
43 Terminându-se zilele de sărbătoare, pe când se întorceau acasă, 
 copilul Isus a rămas în Ierusalim, dar părinţii lui n-au băgat de  
 seamă. 
44 Socotind că este împreună cu tovarăşii lor de drum, 
 au mers cale de o zi, înainte de a-l căuta printre rude şi cunoscuţi. 
45 Negăsindu-l, s-au întors la Ierusalim continuând să-l caute. 
46 După trei zile l-au găsit în templu, 
 şezând în mijlocul învăţătorilor, ascultându-i şi punându-le întrebări. 
47 Toţi care îl auzeau rămâneau uimiţi de priceperea şi răspunsurile lui. 
48 Văzându-l, părinţii lui au rămas înmărmuriţi 
 şi mama lui i-a zis: 
 „Fiule, de ce ne-ai făcut aceasta? 
 Cât de îngrijoraţi am fost, căutându-te, tatăl tău şi cu mine”. 
49 Dar el le-a zis: „Cum de m-aţi căutat? 
 Nu ştiaţi că trebuie să fiu în casa Tatălui meu? 
50 Dar ei n-au înţeles cele spuse de el. 
51 El a coborât cu ei, a venit la Nazaret şi era supus lor. 
 Iar mama lui păstra toate cuvintele în inima ei. 
 

Cuvântul Domnului 
 



1 iunie - Sf. Iustin 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IUNIE 
 
 



1 iunie - Sf. Iustin 

 
1 iunie 

 
SFÂNTUL IUSTIN 

martir 
 

Comemorare obligatorie 
 

 Comunul martirilor, pag. 669. 
 
 LECTURA I  A găsit Dumnezeu cu cale 
      să-i mântuiască pe cei credincioşi 
      prin nebunia propovăduirii evangheliei. 
 
 Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Paul 
 către Corinteni 1,18-25 

 
 
18  Fraţilor, 
  limbajul crucii este nebunie pentru cei care se pierd; 
 dar pentru cei care se mântuiesc, adică pentru noi, 
 este puterea lui Dumnezeu. 
19 Căci este scris: „Voi distruge înţelepciunea înţelepţilor 
 şi voi nimici ştiinţa celor învăţaţi”. 
20 Ce se mai alege de cei înţelepţi? Ce se mai alege de cărturari? 
 Ce se mai alege de gânditorii acestei lumi? 
 Oare nu a arătat Dumnezeu că înţelepciunea lumii acesteia este  
 nebunie? 
21 Şi pentru că lumea, cu toată înţelepciunea ei, 
 nu l-a cunoscut pe Dumnezeu în lucrările înţelepciunii lui Dumnezeu, 
 de aceea i-a plăcut lui Dumnezeu să-i mântuiască pe cei credincioşi 
 prin nebunia predicării evangheliei. 
22 Da, pentru că în timp ce iudeii cer semne şi grecii caută înţelepciune, 
23 noi îl predicăm pe Cristos cel răstignit – scandal pentru iudei,  
 iar pentru păgâni nebunie; 
24 dar pentru noi cei chemaţi, fie iudei, fie greci, 
 Cristos este puterea şi înţelepciunea lui Dumnezeu. 
25 Căci nebunia lui Dumnezeu  
 este mai înţeleaptă decât înţelepciunea oamenilor 
 şi slăbiciunea lui Dumnezeu  
 este mai tare decât puterea oamenilor. 
 

Cuvântul Domnului 



1 iunie - Sf. Iustin 

 
 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 30,3cd-4.6 şi 8ab.16bc-17 (R.: 6a) 
 
  R.:  Tu, Doamne, 
    eşti mântuirea mea. 
 
3cd Doamne, fii pentru mine o stâncă ocrotitoare, 
 o cetate unde să-mi găsesc scăparea. 
4 Căci tu eşti stânca mea, cetatea mea; 
 pentru numele tău mă povăţuieşti şi mă călăuzeşti. R. 
 
6 În mâinile tale îmi încredinţez sufletul; 
 tu mă vei mântui, Doamne Dumnezeule adevărat. 
8ab Mă voi bucura şi mă voi veseli de îndurarea ta 
 căci ai privit la neputinţa mea. R. 
 
16bc Soarta mea este în mâna ta; 
 scapă-mă de duşmanii şi de prigonitorii mei. 
17 Arată slujitorului tău o faţă senină. 
 Salvează-mă pentru iubirea ta. R. 



1 iunie - Sf. Iustin 

 
 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  Cine îşi va pierde viaţa pentru mine o va mântui. 
 
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Luca 9,23-26 

 
 
 
  În timpul acela, 
  Isus a spus tuturor: 
23 „Dacă voieşte cineva să vină după mine, 
 să se lepede de sine, să-şi ia crucea în fiecare zi şi să mă urmeze. 
24 Fiindcă cine va voi să-şi scape viaţa, o va pierde; 
 iar cine îşi va pierde viaţa pentru mine, o va mântui. 
25 Şi ce i-ar folosi omului să câştige lumea întreagă, 
 dacă s-ar osândi ori s-ar pierde pe sine însuşi? 
26 De acela care se va ruşina de mine şi de cuvintele mele, 
 se va ruşina şi Fiul Omului când va veni în măreţia sa 
 şi a Tatălui şi a sfinţilor îngeri”. 
 

Cuvântul Domnului 



1 iunie - Sf. Iustin 

 
 

2 iunie 
 

SFINŢII MARCELIN ŞI PETRU 
martiri 

 
Comemorare facultativă 

 
 Comunul martirilor, pag. 669. 
 



3 iunie - Ss. Carol Lwanga şi însoţitorii 

 
3 iunie 

 
SFINŢII CAROL LWANGA şi însoţitorii 

martiri 
 

Comemorare obligatorie 
 
 Comunul martirilor, pag. 669. 
 
 LECTURA I  Ca pe o jertfă de ardere de tot i-a primit. 
 
 Citire din cartea Înţelepciunii  3,1-9 
 
 
1  Sufletele celor drepţi sunt în mâna lui Dumnezeu 
  iar chinul nu se va atinge de ei. 
2 În ochii celor fără de minte, drepţii sunt morţi cu desăvârşire, 
 plecarea lor din lume li se pare o mare nenorocire; 
3 moartea pentru ei înseamnă pieirea dar cei drepţi sunt în pace. 
4 Chiar dacă în faţa oamenilor au trecut drept pedepsiţi, 
 nădejdea lor i-a dus la nemurire. 
5 Pentru o pedeapsă uşoară vor primi o răsplată mare, 
 căci Dumnezeu i-a pus la încercare şi i-a găsit vrednici de el. 
6 I-a încercat cum se încearcă aurul în cuptor, 
 i-a primit ca pe o jertfă de ardere de tot, 
 iar în ziua judecăţii vor străluci, 
7 vor scânteia ca paiele care ard într-o mirişte; 
8 vor judeca popoarele şi le vor stăpâni. 
 Domnul va fi împăratul lor pe veci. 
9 Cei care îşi pun încrederea în Domnul vor înţelege adevărul 
 iar cei care îi sunt credincioşi vor rămâne în iubirea lui, 
 căci harul şi îndurarea sunt răsplata aleşilor săi. 
 

Cuvântul Domnului 



3 iunie - Ss. Carol Lwanga şi însoţitorii 

 
 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 125,1-2ab.2cd-3.4-5.6 (R.: 5) 
 
  R.:  Cei ce seamănă cu lacrimi 
    vor secera cu bucurie. 
 
1 Când Domnul a întors pe locuitorii Sionului din robie 
 ni se părea că visăm. 
2ab Atunci gura ni s-a umplut de strigăte de bucurie 
 şi buzele de cântări de veselie. R. 
 
2cd Atunci se spunea între neamuri: 
 „Lucruri mari a făcut Domnul pentru ei”. 
3 Într-adevăr, mari lucruri a făcut Domnul pentru noi; 
 ne e plină inima de bucurie. R. 
 
4 Întoarce, Doamne, robia noastră 
 după cum întorci apele în ţinutul de miazăzi. 
5 Cei ce seamănă cu lacrimi 
 vor secera cu veselie. R. 
 
6 Cel care merge plângând 
 când aruncă sămânţa, 
 se întoarce cu veselie 
 când îşi strânge snopii. R. 



3 iunie - Ss. Carol Lwanga şi însoţitorii 

 
ALELUIA 

  (Aleluia) Pe tine, Dumnezeule, te lăudăm, 
     pe tine, Doamne, te mărturisim; 
     pe tine, Doamne, te măreşte ceata slăvită a martirilor. 
  (Aleluia) 
 
 EVANGHELIA  Să nu vă temeţi de cei care ucid trupul. 
 
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Matei 10,28-33 

 
 
 
  În timpul acela, 
  Isus a spus ucenicilor săi: 
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 
 



5 iunie - Sf. Bonifaciu 

 
5 iunie 

 
SFÂNTUL BONIFACIU 

episcop şi martir 
 

Comemorare obligatorie 
 
 Comunul martirilor, pag. 669. 
 sau Comunul păstorilor (pentru misionari), pag. 719. 
 
 LECTURA I  A văzut tot pământul 
      biruinţa Dumnezeului nostru. 
 
 Citire din cartea profetului Isaia  52,7-10 

 
 
7  Cât de plăcut este să vezi peste munţi 
  paşii celui care vesteşte pacea, 
 ai celui care aduce vestea cea bună, vestea mântuirii, 
 să vezi pe crainicul care dă de ştire Sionului: 
 „Dumnezeul tău este împărat!”. 
8 Ascultaţi glasul străjerilor, căci răsună chemarea lor; 
 e un strigăt de bucurie; 
 ei îl văd cu ochii lor pe Domnul care se întoarce în Sion. 
9 Izbucniţi în strigăte de bucurie, voi, ruine ale Ierusalimului, 
 căci Domnul mângâie pe poporul său şi răscumpără Ierusalimul. 
10 Domnul şi-a arătat puterea braţului său în ochii tuturor popoarelor; 
 de la un capăt la altul al pământului, 
 toţi vor vedea mântuirea adusă de Dumnezeul nostru. 
 

Cuvântul Domnului 



5 iunie - Sf. Bonifaciu 

 
 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 95,1-2a.2b-3.7-8a.10 (R.: 3) 
 
  R.:  Vestiţi tuturor popoarelor 
    lucrările 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! 
8a Daţi Domnului slavă, preamăriţi numele său! R. 
 
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. 



5 iunie - Sf. Bonifaciu 

 
 ALELUIA Mt 28,19a.20b 
  (Aleluia) Mergeţi, învăţaţi toate popoarele, spune Domnul; 
     eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârşitul veacurilor. 
  (Aleluia) 
 

EVANGHELIA  Secerişul este mult iar lucrătorii puţini. 
 
 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 
 



6 iunie - Sf. Norbert 

 
 

6 iunie 
 

SFÂNTUL NORBERT 
episcop 

 
Comemorare facultativă 

 
 Comunul păstorilor, pag. 719. 
 sau Comunul pentru sfinţi şi sfinte (pentru călugări), pag. 845. 
 
 
 
 
 

9 iunie 
 

SFÂNTUL EFREM 
diacon şi învăţător al Bisericii 

 
Comemorare facultativă 

 
 Comunul învăţătorilor Bisericii, pag. 785. 
 
 



11 iunie - Sf. Barnaba 

 
11 iunie 

 
SFÂNTUL BARNABA 

apostol 
 

Comemorare obligatorie 
 
 LECTURA I  Barnaba era un om bun, 
      plin de Duhul Sfânt şi de credinţă. 
 
 Citire din Faptele Apostolilor  11,21b-26; 13,1-3 

 
 
 
21b  În zilele acelea, 
  un mare număr de oameni au îmbrăţişat credinţa 
 şi s-au întors la Domnul. 
22 Biserica din Ierusalim a auzit vorbindu-se despre acestea 
 şi atunci Barnaba a fost trimis până la Antiohia. 
23 Acesta, când a ajuns şi a văzut cum a lucrat harul lui Dumnezeu, 
 s-a bucurat şi-i îndemna pe toţi 
 să rămână ataşaţi de Domnul, din toată inima. 
24 Barnaba era un om bun, plin de Duhul Sfânt şi de credinţă. 
 Şi s-a întors la Domnul o mare mulţime de oameni. 
25 De aceea Barnaba a plecat la Tars ca să-l caute pe Saul, 
26 şi aflându-l, l-a adus la Antiohia. 
 Un an întreg ei au fost oaspeţii acestei Biserici 
 şi au instruit foarte mult popor. 
 Astfel că la Antiohia s-a dat ucenicilor, 
 pentru întâia oară, numele de creştini. 
13,1 În această Biserică din Antiohia erau nişte oameni 
 care profeţeau şi învăţau: 
 Barnaba şi Simeon, numit Negru, Luciu din Cirene, 
 Manahen, cel care fusese crescut împreună cu Irod Tetrarhul, şi  
 Saul. 
2 Într-o zi, pe când slujeau Domnului şi posteau, 
 Duhul Sfânt le-a zis: 
 „Păstraţi-mi pe Barnaba şi pe Saul 
 pentru misiunea la care i-am chemat!”. 
3 Atunci, după ce au postit şi s-au rugat, 
 şi-au pus mâinile peste ei şi i-au lăsat să plece. 
 

Cuvântul Domnului 



11 iunie - Sf. Barnaba 

 
 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 97,1.2-3ab.3cd-4.5-6 
 
  R.:  Voi vesti fraţilor mei 
    mântuirea Domnului. 
 
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. 



11 iunie - Sf. Barnaba 

 
 ALELUIA Cf. Lc 4,18 
  (Aleluia) Domnul m-a trimis să vestesc săracilor Evanghelia; 
     să propovăduiesc celor închişi eliberarea. (Aleluia) 
 
 EVANGHELIA  Mergeţi şi spuneţi că împărăţia cerului este aproape. 
 
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Matei 10,7-13 

 
 
 
  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 dacă este acolo un om vrednic 
 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. 
 

Cuvântul Domnului 
 



13 iunie - Sf. Anton de Padova 

 
13 iunie 

 
SFÂNTUL ANTON DE PADOVA 

preot şi învăţător al Bisericii 
 

Comemorare obligatorie 
 
 Comunul păstorilor, pag. 719. 
 sau Comunul învăţătorilor Bisericii, pag. 785. 
 sau Comunul pentru sfinţi şi sfinte (pentru călugări), pag. 845. 
 
 LECTURA I  Domnul m-a uns şi m-a trimis 
      să aduc săracilor vestea cea bună. 
 
 Citire din cartea profetului Isaia  61,1-3a 

 
 
1  Duhul Domnului este peste mine, 
  căci Domnul m-a uns 
 şi m-a trimis să aduc săracilor vestea cea bună, 
 să-i vindec pe cei cu inima zdrobită; 
 să le vestesc celor închişi eliberarea şi celor prinşi în război  
 libertatea; 
2 să dau de ştire un an de milostivire al Domnului 
 şi o zi de răzbunare a Dumnezeului nostru; 
 să-i mângâi pe toţi cei întristaţi; 
3a să aduc alinare celor care plâng în Sion; 
 să le pun pe cap o coroană împărătească în locul cenuşii de pocăinţă, 
 să le schimb veşmântul de doliu cu untdelemnul bucuriei, 
 să le pun haine de sărbătoare în locul disperării. 
 

Cuvântul Domnului 



13 iunie - Sf. Anton de Padova 

 
 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 18,8.9.10.11 
 
  R.:  Legea ta, Doamne, 
    este mereu în inima mea. 
 
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. 



13 iunie - Sf. Anton de Padova 

 
 ALELUIA Cf. Lc 4,18 
  (Aleluia) Domnul m-a trimis să vestesc săracilor Evanghelia; 
     să propovăduiesc celor închişi eliberarea. (Aleluia) 
 
 EVANGHELIA  Secerişul este mult iar lucrătorii puţini. 
 
 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 
 



15 iunie - Sf. Iolanda 

 
 

15 iunie 
 

SFÂNTA IOLANDA 
călugăriţă 

 
AB - sărbătoare 

OR - comemorare obligatorie 
 
 Comunul pentru sfinţi şi sfinte (pentru călugări), pag. 845. 
 
 
 
 
 

19 iunie 
 

SFÂNTUL ROMUALD 
abate 

 
Comemorare facultativă 

 
 Comunul pentru sfinţi şi sfinte, pag. 845. 
 
 



21 iunie - Sf. Alois de Gonzaga 

 
21 iunie 

 
SFÂNTUL ALOIS DE GONZAGA 

călugăr 
 

Comemorare obligatorie 
 
 Comunul pentru sfinţi şi sfinte (pentru călugări), pag. 845. 
 
 LECTURA I  Urmăresc răsplata la care Dumnezeu 
      ne cheamă acolo sus în Cristos Isus. 
 
 Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul 
 către Filipeni 3,8-14 

 
 
8  Fraţilor, 
  toate, care mai înainte erau pentru mine câştiguri, 
 acum le socotesc că sunt ca o pierdere 
 faţă de înălţimea cunoaşterii lui Cristos Isus, Domnul meu. 
 Pentru el am renunţat la toate şi le consider drept gunoaie, 
 pentru ca să-l pot câştiga pe Cristos, în care Dumnezeu mă va  
 îndreptăţi. 
9 Această îndreptăţire nu vine de la mine însumi, 
 adică de la ascultarea mea faţă de Legea iudaică, 
 dar din credinţa în Cristos; 
 este îndreptăţirea care vine de la Dumnezeu 
 şi care este întemeiată pe credinţă. 
10 Pe el vreau să-l cunosc şi puterea învierii lui, 
 să fiu părtaş la suferinţele pătimirii lui 
 şi să mă asemăn cu el întru moarte, 
11 în speranţa că voi putea ajunge la învierea din morţi. 
12 Desigur că nu mi-am atins ţelul, nici nu sunt încă desăvârşit, 
 dar alerg înainte, căutând să cuceresc toate acestea, 
 după cum şi eu am fost cucerit de Cristos Isus. 
13 Fraţilor, eu nu consider că mi-aş fi atins ţelul dar fac un singur lucru: 
 dau uitării cele din urma mea şi tind la cele dinainte; 
14 cu ochii la ţintă, urmăresc răsplata 
 la care Dumnezeu ne cheamă acolo sus în Cristos Isus. 
 

Cuvântul Domnului 



21 iunie - Sf. Alois de Gonzaga 

 
 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 15,1-2a şi 5.7-8.11 (R.: cf. 5a) 
 
  R.:  Tu, Doamne, 
    eşti partea mea de moştenire. 
 
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. 
 
11 Tu îmi vei arăta cărarea vieţii; 
 în faţa ta sunt bucurii nespuse 
 şi desfătări veşnice la dreapta ta. R. 



21 iunie - Sf. Alois de Gonzaga 

 
 ALELUIA Mt 5,3 
  (Aleluia) Fericiţi cei săraci cu duhul, 
     căci a lor este împărăţia cerurilor. (Aleluia) 
 
 EVANGHELIA  Vinde tot ce are şi cumpără ţarina aceea. 
 
 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 
 



22 iunie - Sf. Paulin de Nola 

 
22 iunie 

 
SFÂNTUL PAULIN DE NOLA 

episcop 
 

Comemorare facultativă 
 
 Comunul păstorilor, pag. 719. 
 
 LECTURA I**  El care era bogat s-a făcut sărac pentru voi, 
       ca prin sărăcia lui voi să vă îmbogăţiţi. 
 
 Citire din Scrisoarea a doua a sfântului apostol Paul 
 către Corinteni 8,9-15 

 
 
9  Fraţilor,  
  voi cunoaşteţi dărnicia Domnului nostru Isus Cristos;  
 el, care era bogat, s-a făcut sărac pentru voi,  
 ca prin sărăcia lui să vă îmbogăţiţi.  
10 Cu privire la colectă vă dau un sfat, care să vă fie de folos:  
 voi aţi fost cei dintâi care, de anul trecut,  
 nu numai că v-aţi hotărât să strângeţi  
 dar v-aţi hotărât din proprie iniţiativă.  
11 Aşadar, duceţi acum la bun sfârşit ceea ce aţi început;  
 cum v-aţi grăbit să hotărâţi, aşa să şi înfăptuiţi,  
 fiecare după puterea lui. 
12 Dacă, într-adevăr, este bunăvoinţă, darul este primit,  
 avându-se în vedere ceea ce are, nu ceea ce nu are.  
13 Căci nu este vorba ca ajutându-i pe alţii să duceţi voi lipsă  
 ci este vorba de o nivelare. 
14 În această împrejurare,  
 ceea ce vouă vă este de prisos să acopere ceea ce le lipseşte lor,  
 pentru ca într-o zi, ceea ce lor le va fi de prisos  
 să acopere ceea ce vă va lipsi vouă.  
 Şi aşa se va realiza o egalitate,  
15 după cum spune Scriptura, referindu-se la mană:  
 Cel ce a adunat mai mult nu are nimic de prisos  
 iar cel ce a adunat mai puţin nu a dus lipsă. 
 

Cuvântul Domnului 



22 iunie - Sf. Paulin de Nola 

 
 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 36,3-4.5-6.30-31 
 
  R.:  Fericit este omul  
    care se încrede în 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. 
 
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. 



22 iunie - Sf. Paulin de Nola 

 
 ALELUIA Cf. 2 Cor 8,9b 
  (Aleluia) Isus Cristos, care era bogat, s-a făcut sărac pentru noi,  
     ca prin sărăcia lui să ne îmbogăţim. (Aleluia) 
 
 EVANGHELIA  Tatăl vostru vă dă cu plăcere împărăţia. 
 
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Luca 12,32-34 

 
 
 
  În timpul acela, 
  Isus a spus ucenicilor săi: 
32 „Nu te teme, turmă mică, 
 deoarece i-a plăcut Tatălui vostru să vă dea împărăţia sa. 
33 Vindeţi ceea ce aveţi şi daţi de pomană, 
 faceţi-vă pungi care nu se învechesc, 
 procuraţi-vă o comoară în ceruri, o comoară nesecată, 
 de care hoţul nu se apropie şi pe care molia nu o roade. 
34 Căci unde este comoara voastră, acolo va fi şi inima voastră”. 
 

Cuvântul Domnului 



22 iunie - Sf. Paulin de Nola 

 
 

22 iunie 
 

SFINŢII IOAN FISHER, episcop, şi THOMAS MORUS 
martiri 

 
Comemorare facultativă 

 
 Comunul martirilor, pag. 669. 
 
 



24 iunie - Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul 

 
24 iunie 

 
NAŞTEREA SFÂNTULUI IOAN BOTEZĂTORUL 

 
Sărbătoare 

 
Liturghia din ajun 

 
 LECTURA I  Mai înainte de a te forma în sânul mamei tale, 
      eu te cunoşteam deja. 
 
 Citire din cartea profetului Ieremia 1,4-10 
 
 
 
4  În zilele lui Iosua, 
  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 



24 iunie - Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul 

 
 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 70,1-2.3-4a.5-6ab.15ab şi 17 (R.: 6) 
 
  R.:  Din sânul mamei mele 
    tu, Doamne, ai fost 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. 
 
15ab Gura mea va vesti în toate zilele 
 dreptatea şi îndurarea ta. 
17 Dumnezeule, m-ai învăţat din copilărie, 
 iar eu povestesc şi astăzi minunile tale. R. 



24 iunie - Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul 

 
 LECTURA A II-A  Profeţii au făcut din această mântuire 
        ţinta căutării şi cercetării lor. 
 
 Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Petru 1,8-12 

 
 
8  Preaiubiţilor, 
  voi îl iubiţi pe Isus Cristos, fără să-l fi văzut; 
 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. 
10 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. 
 

Cuvântul Domnului 



24 iunie - Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul 

 
 ALELUIA In 1,7; Lc 1,17 
  (Aleluia) Acesta a venit ca să dea mărturie despre lumină 
     şi să pregătească Domnului un popor desăvârşit. (Aleluia) 
 
 EVANGHELIA  Femeia ta îţi va naşte un fiu şi-l vei numi Ioan. 
 
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Luca 1,5-17 

 
 
5  Era în zilele lui Irod, regele Iudeii, 
  un preot cu numele Zaharia, din grupul preoţesc al lui Abia. 
 Femeia lui era din fiicele lui Aron şi se numea Elisabeta. 
6 Amândoi erau drepţi înaintea lui Dumnezeu 
 şi păzeau cu sfinţenie toate poruncile şi rânduielile Domnului. 
7 Ei nu aveau nici un copil, pentru că Elisabeta era sterilă, 
 şi amândoi erau înaintaţi în vârstă. 
8 Odată, pe când Zaharia slujea înaintea lui Dumnezeu, 
 în ziua orânduită pentru preoţii din grupul lui, 
9 a ieşit la sorţi, după rânduiala preoţească, 
 să tămâieze în templul Domnului. 
10 În ceasul tămâierii toată mulţimea poporului era afară şi se ruga. 
11 Atunci un înger al Domnului i s-a arătat, 
 stând la dreapta altarului tămâierii. 
12 Văzându-l, Zaharia s-a tulburat şi a fost cuprins de frică. 
13 Dar îngerul a zis către el: 
 „Nu te teme, Zaharia, pentru că rugăciunea ta a fost ascultată; 
 Elisabeta, femeia ta, îţi va naşte un fiu şi-l vei numi Ioan. 
14 El va fi pentru tine un motiv de bucurie şi veselie, 
 şi mulţi se vor bucura de naşterea lui, 
15 căci va fi mare înaintea Domnului; 
 nu va bea nici vin, nici băutură tare, 
 şi încă din sânul mamei sale se va umple de Duh Sfânt. 
16 Pe mulţi din fiii lui Israel îi va întoarce la Domnul Dumnezeul lor. 
17 El va merge înaintea Domnului cu duhul şi puterea lui Ilie, 
 ca să întoarcă inimile părinţilor spre copii 
 şi pe cei neascultători la înţelepciunea drepţilor, 
 şi să pregătească Domnului un popor desăvârşit”. 
 

Cuvântul Domnului 



24 iunie - Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul 

 
Liturghia zilei 

 
 LECTURA I  Te-am rânduit ca lumină a neamurilor. 
 
 Citire din cartea profetului Isaia  49,1-6 

 
 
1  Ascultaţi, insulelor! 
  Luaţi aminte, popoare îndepărtate! 
 Domnul m-a chemat de la naşterea mea, 
 din sânul mamei mele mi-a spus pe nume. 
2 A făcut din gura mea sabie ascuţită, m-a ocrotit la umbra mâinii sale. 
 A făcut din mine o săgeată preferată şi m-a pus în tolba sa. 
3 El mi-a spus: „Tu eşti servitorul meu, Israel, în tine mă voi preamări”. 
4 Dar eu îmi spuneam: „Degeaba m-am trudit, 
 în zadar şi pentru nimic mi-am cheltuit puterile!”. 
 Cu toate acestea, partea ce mi se cuvine este la Domnul 
 şi răsplata mea la Dumnezeul meu. 
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 



24 iunie - Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul 

 
 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 138,1-3.13-14ab.14c-15 (R.: cf. 13) 
 
  R.:  Tu m-ai chemat, Doamne, 
    din sânul mamei mele. 
 
1 Doamne, tu mă observi de aproape şi mă cunoşti; 
2 ştii când mă aşez şi când mă scol; 
 pătrunzi de departe gândurile mele; 
3 fie că umblu, fie că stau culcat, nimic nu-ţi scapă; 
 toate cărările mele îţi sunt cunoscute. R. 
 
13 Pentru că tu ai format rărunchii mei, 
 m-ai ţesut în sânul mamei mele. 
14ab Te laud pentru că sunt o făptură atât de minunată! 
 Lucrările tale sunt admirabile! R. 
 
14c Ce bine vede sufletul meu aceasta! 
15 Când eram plămădit în taină, 
 oasele mele nu erau ascunse pentru tine. R. 



24 iunie - Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul 

 
 LECTURA A II-A  Înainte de venirea lui Cristos, Ioan Botezătorul a predicat 

întregului popor al lui Israel. 
 
 Citire din Faptele Apostolilor  13,22-26 

 
 
 
  În zilele acelea, 
  spunea Paul: 
22 „Dumnezeu l-a făcut rege pe David, 
 pentru care a dat această mărturie: 
 «L-am aflat pe David, fiul lui Iese, 
 bărbat după inima mea, care va îndeplini voinţa mea». 
23 Şi după cum a promis, 
 din urmaşii acestuia, 
 Dumnezeu a ridicat un mântuitor pentru Israel, pe Isus. 
24 Înainte de venirea lui, 
 Ioan Botezătorul a predicat întregului popor al lui Israel 
 un botez al pocăinţei. 
25 Către sfârşitul misiunii sale spunea: 
 «Nu sunt eu acela la care vă gândiţi voi, 
 dar iată-l că vine după mine 
 şi eu nu sunt vrednic să-i dezleg sandalele». 
26 Fraţilor, fii din neamul lui Abraham 
 şi voi care vă închinaţi Dumnezeului nostru, 
 tuturor ne-a fost adresat acest mesaj al mântuirii”. 
 

Cuvântul Domnului 



24 iunie - Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul 

 
 ALELUIA Lc 1,76 
  (Aleluia) Tu, copilule, vei fi profet al Celui Preaînalt; 
     vei merge înaintea Domnului ca să-i pregăteşti căile lui. 
  (Aleluia) 
 
 EVANGHELIA  Se va chema Ioan. 
 
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Luca 1,57-66.80 
 

 
57  Când s-a împlinit vremea să nască, Elisabeta a născut un fiu. 
58  Auzind vecinii şi rudele că Domnul şi-a arătat mila faţă de  
 dânsa, 
 se bucurau împreună cu ea. 
59 În ziua a opta, au venit să taie pruncul împrejur 
 şi voiau să-i pună numele Zaharia, după numele tatălui său. 
60 Dar mama a zis: „Nu, ci se va chema Ioan”. 
61 Ei au zis: „Nimeni din rudele tale nu poartă numele acesta”. 
62 Atunci l-au întrebat, prin semne, pe tatăl copilului, 
 ce nume ar fi voit să-i pună. 
63 Zaharia a cerut o tăbliţă, pe care a scris: 
 „Ioan este numele lui”. Şi toţi s-au mirat. 
64 În acel moment lui Zaharia i s-a deschis gura, 
 i s-a dezlegat limba şi vorbea binecuvântând pe Dumnezeu. 
65 Pe toţi vecinii i-a cuprins frica 
 şi în tot ţinutul muntos al Iudeii se vorbea despre toate aceste lucruri. 
66 Toţi care le auzeau erau uimiţi în inima lor şi spuneau: 
 „Ce va fi oare acest copil?”. 
 Căci într-adevăr, mâna Domnului era cu el. 
80 Copilul creştea şi duhul lui se întărea. 
 El a trăit în ţinuturi pustii, 
 până în ziua când avea să se arate înaintea lui Israel. 
 

Cuvântul Domnului 
 



27 iunie - Sf. Ciril din Alexandria 

 
27 iunie 

 
SFÂNTUL CIRIL DIN ALEXANDRIA 

episcop şi învăţător al Bisericii 
 

Comemorare facultativă 
 
 Comunul păstorilor, pag. 719. 
 sau Comunul învăţătorilor Bisericii, pag. 785. 
 
 
 
 
 

27 iunie 
 

SFÂNTUL LADISLAU 
rege 

 
AB, SM, OR - solemnitate 

 
 Comunul pentru sfinţi şi sfinte, pag. 845. 
 



28 iunie - Sf. Irineu 

 
28 iunie 

 
SFÂNTUL IRINEU 

episcop şi martir 
 

Comemorare obligatorie 
 
 Comunul martirilor, pag. 669. 
 sau Comunul păstorilor, pag. 719. 
 sau Comunul învăţătorilor Bisericii, pag. 785. 
 
 LECTURA I  Un slujitor al Domnului trebuie să fie blând cu toţi; el  
      trebuie să dojenească cu blândeţe. 
 
 Citire din Scrisoarea a doua a sfântului apostol Paul 
 către Timotei 2,22b-26 
 
 
22b  Preaiubitule, 
  caută să trăieşti în dreptate, în credinţă, în dragoste şi în pace, 
 împreună cu cei care îl invocă pe Domnul cu inimă curată. 
23 Ocoleşte discuţiile proaste şi nefolositoare: 
 tu ştii că ele sfârşesc întotdeauna cu certuri. 
24 Or, un slujitor al Domnului nu trebuie să se certe ci să fie blând cu toţi, 
 în stare să-i înveţe pe toţi şi să suporte răutatea altora; 
25 el trebuie să-i dojenească cu blândeţe 
 pe cei care se împotrivesc adevărului, 
 în speranţa că Dumnezeu le va da şi lor harul de a se converti, 
 pentru ca să recunoască adevărul şi, venindu-şi în fire, 
26 să se desprindă din cursele Diavolului, 
 care i-a prins şi-i ţine supuşi voinţei lui. 
 

Cuvântul Domnului 



28 iunie - Sf. Irineu 

 
 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 118,9-10.11-12.13-14 
 
  R.:  Cuvântul tău, Doamne, 
    este bucuria mea. 
 
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. 



28 iunie - Sf. Irineu 

 
 ALELUIA In 15,4.5b 
   (Aleluia) Rămâneţi în mine şi eu în voi, spune Domnul; 
      cine rămâne în mine aduce roade multe. (Aleluia) 
 

EVANGHELIA  Vreau ca şi ei să fie împreună cu mine 
acolo unde sunt eu. 

 
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Ioan 17,20-26 

 
 
 
  În timpul acela, 
  Isus şi-a ridicat ochii spre cer şi s-a rugat astfel: 
20 „Părinte sfânt, nu mă rog numai pentru aceştia, 
 ci şi pentru cei care vor asculta cuvintele lor şi vor crede în mine, 
21 ca toţi să fie una; după cum tu, Părinte, eşti în mine şi eu în tine, 
 aşa şi ei să fie în noi una, ca lumea să creadă că tu m-ai trimis. 
22 Slava pe care mi-ai dat-o tu eu le-am dat-o lor, 
23 ca să fie una precum noi una suntem: eu în ei şi tu în mine. 
 Ei să fie în chip desăvârşit una, ca să cunoască lumea că tu m-ai trimis 
 şi că i-ai iubit pe ei precum m-ai iubit pe mine. 
24 Părinte, vreau ca şi cei pe care mi i-ai dat 
 să fie împreună cu mine acolo unde sunt eu, 
 ca ei să vadă slava pe care mi-ai dat-o, 
 pentru că tu m-ai iubit pe mine mai înainte de întemeierea lumii. 
25 Părinte drept, lumea pe tine nu te-a cunoscut, 
 dar eu te-am cunoscut şi aceştia au cunoscut că tu m-ai trimis. 
26 Eu le-am făcut cunoscut numele tău şi-l voi face cunoscut, 
 ca iubirea cu care m-ai iubit tu să fie în ei şi eu în ei”. 
 

Cuvântul Domnului 
 



28 iunie - Aniversarea sfinţirii catedralei din Alba-Iulia 

 
28 iunie 

 
ANIVERSAREA SFINŢIRII CATEDRALEI 

DIN ALBA-IULIA 
 

AB - sărbătoare (în catedrală - solemnitate) 
 
 Comunul pentru aniversarea sfinţirii unei biserici, pag. 563. 
 



29 iunie - Ss. Petru şi Paul 

 
29 iunie 

 
SFINŢII PETRU ŞI PAUL 

apostoli 
 

Solemnitate 
 

Liturghia din ajun 
 
 LECTURA I  Ceea ce am aceea îţi dau: 
      în numele lui Isus, scoală-te şi umblă! 
 
 Citire din Faptele Apostolilor  3,1-10 

 
 
 
1  În zilele acelea, 
  Petru şi Ioan urcau la templu 
 pentru rugăciunea de la ora trei după-amiază. 
2 Tocmai atunci era adus un olog din naştere, 
 pe care-l aşezau în fiecare zi la uşa templului, numită Cea Frumoasă, 
 ca să ceară pomană de la cei ce intrau în templu. 
3 Văzând pe Petru şi Ioan, care tocmai intrau, el le-a cerut ceva de  
 pomană. 
4 Iar Petru şi Ioan, privindu-l în faţă i-au spus: „Uită-te la noi!”. 
5 El şi-a aţintit privirea asupra lor, nădăjduind că va primi ceva de la  
 ei. 
6 Dar Petru i-a zis: „N-am nici argint, nici aur; 
 însă ceea ce am aceea îţi dau: 
 În numele lui Isus Cristos, Nazarineanul, scoală-te şi umblă!”. 
7 Şi luându-l de mâna dreaptă, l-a ridicat 
 şi îndată i s-au întărit gleznele şi tălpile picioarelor. 
8 Dintr-o săritură a fost în picioare şi a început să meargă. 
9 A intrat cu ei în templu, umblând, sărind 
 şi lăudându-l pe Dumnezeu. 
 Tot poporul l-a văzut cum umbla şi-l lăuda pe Dumnezeu. 
10 Îl recunoşteau: el era acela care şedea pentru pomană 
 la poarta Cea Frumoasă a templului. 
 Şi i-a cuprins uimirea şi nedumerirea pentru cele întâmplate. 
 

Cuvântul Domnului 



29 iunie - Ss. Petru şi Paul 

 
 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 18,2-3.4-5 (R.: 5a) 
 
  R.:  În lumea întreagă 
    răsună vestea mântuirii. 
 
2 Cerul vorbeşte despre slava lui Dumnezeu 
 şi firmamentul vesteşte lucrarea mâinilor sale. 
3 Ziua dă de ştire acest lucru zilei următoare, 
 iar noaptea îl destăinuie nopţii următoare. R. 
 
4 Nu e vorbire, nu sunt cuvinte, 
 nu e un glas care să se poată auzi, 
5 şi totuşi este o solie care străbate tot pământul, 
 o veste care ajunge la marginile lumii. R. 



29 iunie - Ss. Petru şi Paul 

 
 LECTURA A II-A  Dumnezeu m-a ales din sânul mamei mele. 
 
 Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul 
 către Galateni 1,11-20 

 
 
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. 
20 În cele ce vă scriu, vă mărturisesc înaintea lui Dumnezeu, că nu mint. 
 

Cuvântul Domnului 



29 iunie - Ss. Petru şi Paul 

 
 ALELUIA In 21,17d 
  ( Aleluia) Doamne, tu toate le ştii, tu ştii că te iubesc. (Aleluia) 
 
 EVANGHELIA  Paşte mieii mei, paşte oile mele! 
 
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Ioan 21,15-19 

 
 
  Isus înviat din morţi 
  a stat la masă cu ucenicii săi pe ţărmul mării. 
15 După ce au mâncat, Isus i-a zis lui Simon Petru: 
 „Simon, fiul lui Ioan, mă iubeşti tu mai mult decât aceştia?”. 
 El i-a răspuns: „Da, Doamne, tu ştii că te iubesc”. 
 Isus i-a zis: „Paşte mieluşeii mei!”. 
16 I-a spus Isus a doua oară: „Simon, fiul lui Ioan, mă iubeşti?”. 
 Petru i-a răspuns: „Da, Doamne, tu ştii că te iubesc”. 
 Isus i-a zis: „Paşte mieii mei!”. 
17 Şi i-a spus a treia oară: „Simon, fiul lui Ioan, mă iubeşti?”. 
 Petru s-a întristat pentru că l-a întrebat a treia oară mă iubeşti 
 şi i-a zis: „Doamne, tu toate le ştii; tu ştii că te iubesc”. 
 Isus i-a zis: „Paşte oile mele! 
18 Adevăr, adevăr îţi spun: 
 când erai mai tânăr te încingeai singur şi te duceai unde voiai; 
 dar când vei îmbătrâni, îţi vei întinde mâinile 
 şi altul te va încinge şi te va duce unde nu vei voi”. 
19 A spus lucrul acesta 
 ca să arate cu ce moarte îl va preamări Petru pe Dumnezeu. 
 Şi, după ce i-a vorbit astfel, i-a zis: „Urmează-mă!”. 
 

Cuvântul Domnului 



29 iunie - Ss. Petru şi Paul 

 
Liturghia zilei 

 
 LECTURA I  Acum îmi dau seama care este adevărul: 
      Domnul m-a scăpat din mâinile lui Irod. 
 
 Citire din Faptele Apostolilor  12,1-11 

 
 
 
1  În zilele acelea 
  regele Irod Agripa 
 a început să-i prigonească pe unii membri ai Bisericii. 
2 L-a ucis cu sabia pe Iacob, fratele lui Ioan. 
3 Când a văzut că acest lucru e pe placul iudeilor, 
 a dat ordin să fie arestat şi Petru. 
 Aceasta era în săptămâna Paştelui. 
4 Aşadar, l-a prins şi l-a aruncat în închisoare, 
 punându-l sub paza a patru grupe de câte patru ostaşi. 
 Avea de gând ca după sărbătoarea Paştelui 
 să-l scoată în faţa poporului, spre a fi judecat. 
5 Aşadar, Petru era păzit în închisoare; 
 în acest timp însă Biserica se ruga fără încetare pentru el lui Dumnezeu. 
6 Irod era pe punctul de a-l scoate în faţa poporului, pentru a fi  
 judecat. 
 Cu o noapte mai înainte, Petru dormea între doi soldaţi, 
 legat cu două lanţuri iar în faţa uşii santinelele păzeau închisoarea. 
7 Dintr-o dată a apărut un înger al Domnului 
 şi o lumină a strălucit în celulă. 
 Îngerul a lovit coasta lui Petru, l-a trezit şi i-a zis: 
 „Scoală-te repede!”. 
 Atunci lanţurile i-au căzut de pe mâini. 
8 Îngerul i-a zis: „Îmbracă-te şi ia-ţi sandalele!”. 
 Şi Petru a ascultat. 
 Îngerul i-a mai spus: „Pune-ţi mantia şi urmează-mă!”. 
9 Îngerul a ieşit iar Petru l-a urmat, 
 fără să ştie că ceea ce făcea îngerul era adevărat; 
 credea că este o vedenie. 
10 Au trecut de primul post de gardă, de al doilea 
 şi au ajuns la poarta de fier care dădea spre oraş. 
 Aceasta s-a deschis singură în faţa lor. 
 O dată ieşiţi afară au trecut într-o stradă, 
 apoi, dintr-o dată, îngerul l-a părăsit. 
11 Atunci Petru, venindu-şi în fire, a zis: 
 „Acum ştiu cu adevărat că 
 Domnul l-a trimis pe îngerul său, care m-a scăpat din mâinile lui Irod 
 şi de soarta pe care mi-o dorea poporul iudeu”. 
 

Cuvântul Domnului 



29 iunie - Ss. Petru şi Paul 

 
 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 33,2-3.4-5.6-7.8-9 
 
  R.:  Binecuvântat este Domnul, 
    care îi eliberează pe prietenii săi. 
 
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, 
 fericit este omul care se încrede în Domnul. R. 



29 iunie - Ss. Petru şi Paul 

 
 LECTURA A II-A  Nu-mi rămâne decât 
        să primesc cununa învingătorului. 
 
 Citire din Scrisoarea a doua a sfântului apostol Paul 
 către Timotei 4,6-8.17-18 

 
 
6  Preaiubitule, 
  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 mărire. 
17 Domnul mi-a stat alături; 
 el m-a întărit ca să vestesc până la capăt evanghelia 
 şi s-o audă toate popoarele păgâne: aşa am scăpat de gura leului. 
18 Domnul mă va scăpa şi pe mai departe de orice rău, 
 mă va mântui şi mă va conduce la împărăţia cerească. 
 Lui să-i fie mărire în vecii vecilor. Amin. 
 

Cuvântul Domnului 



29 iunie - Ss. Petru şi Paul 

 
 ALELUIA Mt 16,18 
  (Aleluia) Tu eşti Petru: pe această piatră voi zidi Biserica mea 
     şi puterea Celui Rău nu o va birui. (Aleluia) 
 
 EVANGHELIA  Tu eşti Petru; ţie îţi voi da cheile împărăţiei cerului. 
 
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Matei 16,13-19 

 
 
 
13  În timpul acela, 
  venind în părţile Cezareii lui Filip, 
 Isus i-a întrebat pe ucenicii săi: 
 „Cine spun oamenii că este Fiul Omului?”. 
14 Ei i-au răspuns: „Unii spun că este Ioan Botezătorul, alţii că este Ilie, 
 alţii că este Ieremia sau unul din profeţi”. 
15 Isus i-a întrebat: „Dar voi, cine spuneţi că sunt eu?”. 
16 Luând cuvântul, Simon Petru a zis: 
 „Tu eşti Cristos, Fiul Dumnezeului celui viu!”. 
17 La rândul său, Isus, luând cuvântul, i-a spus: 
 „Fericit eşti tu, Simon, fiul lui Iona, 
 căci nu carnea şi sângele ţi-au descoperit acestea, 
 ci Tatăl meu care este în ceruri. 
18 Şi eu îţi spun: Tu eşti Petru şi pe această piatră voi zidi Biserica mea 
 şi puterea Celui Rău nu o va birui. 
19 Ţie îţi voi da cheile împărăţiei cerurilor: 
 orice vei lega pe pământ va fi legat şi în ceruri, 
 şi orice vei dezlega pe pământ va fi dezlegat şi în ceruri”. 
 

Cuvântul Domnului 
 

Pentru Liturghia votivă în cinstea sfântului Petru se folosesc lecturile din sărbătoarea  
Catedrei Sfântului Petru, 22 februarie, pag. 99. 
Pentru Liturghia votivă în cinstea sfântului Paul se folosesc lecturile din sărbătoarea  
Convertirii Sfântului Paul, 25 ianuarie, pag. 51. 

 



30 iunie - Primii Sfinţi Martiri din Roma 

 
30 iunie 

 
PRIMII SFINŢI MARTIRI DIN ROMA 

 
Comemorare facultativă 

 
 Comunul martirilor, pag. 669. 
 
 LECTURA I  Nici moartea, nici viaţa nu va putea 
      să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu. 
 
 Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul 
 către Romani 8,31b-39 

 
 
31b  Fraţilor, 
  dacă Dumnezeu este de partea noastră, 
 cine se va ridica împotriva noastră? 
32 El nu l-a cruţat pe propriul său Fiu, 
 ci l-a dat la moarte pentru noi toţi, 
 cum ar putea atunci să nu ne dăruiască toate împreună cu el? 
33 Cine va aduce învinuire împotriva aleşilor lui Dumnezeu? 
 Dumnezeu este cel care îndreptăţeşte! 
34 Cine va rosti sentinţa de condamnare? 
 Cristos Isus a murit, ba mai mult, el a înviat, 
 şade de-a dreapta lui Dumnezeu şi mijloceşte pentru noi! 
35 Cine, aşadar, ne va despărţi de dragostea lui Cristos? 
 Oare necazul, strâmtorarea, prigoana, foamea, 
 lipsa de îmbrăcăminte, primejdia ori sabia? 
36 Aşa cum spune Scriptura: 
 Pentru tine suntem omorâţi în fiecare zi, 
 suntem trataţi ca nişte oi duse la înjunghiat. 
37 Nu, căci în toate acestea suntem mai mult decât biruitori 
 prin acela care ne-a iubit pe noi. 
38 Căci sunt convins că nici moartea, nici viaţa, nici îngerii, 
 nici stăpânirile, nici puterile, nici prezentul, nici viitorul, 
39 nici înălţimea, nici adâncul, nici vreo altă făptură  
 nu va putea să ne despartă 
 de dragostea lui Dumnezeu, care este în Cristos Isus, Domnul nostru. 
 

Cuvântul Domnului 



30 iunie - Primii Sfinţi Martiri din Roma 

 
PSALMUL RESPONSORIAL Ps 45,2-3.5-6.8-9 

 
  R.:  Domnul este aproape  
    în ceasul încercării. 
 
2 Dumnezeu este adăpostul şi sprijinul nostru, 
 un ajutor care nu lipseşte niciodată din nevoi. 
3 De aceea nu ne temem, chiar dacă s-ar zgudui pământul 
 şi ar cădea munţii în mijlocul mării. R. 
 
5 Apele râului înveselesc cetatea lui Dumnezeu, 
 locuinţa sfântă a Celui Preaînalt. 
6 Dumnezeu este în mijlocul ei: ea nu se clatină; 
 Dumnezeu o ajută de la revărsatul zorilor. R. 
 
8 Domnul oştirilor este cu noi, 
 Dumnezeul lui Iacob este un turn de scăpare pentru noi. 
9 Veniţi şi vedeţi lucrările Domnului, 
 faptele uimitoare pe care le-a făcut pe pământ. R. 



30 iunie - Primii Sfinţi Martiri din Roma 

 
ALELUIA 

  (Aleluia) Pe tine, Dumnezeule, te lăudăm, 
     pe tine, Doamne, te mărturisim; 
     pe tine, Doamne, te măreşte ceata slăvită a martirilor. 
  (Aleluia) 
 
 EVANGHELIA  Veţi fi urâţi de toate naţiunile din cauza numelui meu. 
 
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Matei 24,4-13 

 
 
 
4  În timpul acela, 
  Isus a spus ucenicilor săi: 
 „Aveţi grijă să nu vă înşele cineva. 
5 Căci mulţi vor veni în numele meu spunând «Eu sunt Cristosul»  
 şi-i vor înşela pe mulţi. 
6 Atunci veţi auzi vorbindu-se despre războaie şi zvonuri despre  
 războaie. 
 Nu vă înspăimântaţi, căci trebuie să aibă loc toate,  
 dar nu este încă sfârşitul. 
7 Se va ridica un popor împotriva altui popor  
 şi un imperiu împotriva altui imperiu  
 şi va fi foamete şi cutremure în diferite locuri. 
8 Dar toate acestea sunt începutul durerilor. 
9 Atunci vă vor da la tortură şi vă vor ucide;  
 veţi fi urâţi de toate naţiunile, din cauza numelui meu. 
10 Atunci mulţi se vor scandaliza,  
 se vor trăda unii pe alţii şi se vor urî între ei. 
11 Mulţi profeţi falşi se vor ridica şi vor înşela pe mulţi. 
12 Din cauza înmulţirii fărădelegii, dragostea multora se va răci. 
13 Însă cine va rămâne statornic până la sfârşit, acela va fi mântuit.” 
 

Cuvântul Domnului 
 



30 iunie - Primii Sfinţi Martiri din Roma 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IULIE 
 
 



2 iulie - Vizita Sfintei Fecioare Maria 

 
 

2 iulie 
 

VIZITA SFINTEI FECIOARE MARIA 
 

AB, TM - sărbătoare 
 
 Textele biblice se iau de la 31 mai, pag. 182. 
 



3 iulie - Sf. Toma 

 
3 iulie 

 
SFÂNTUL TOMA 

apostol 
 

Sărbătoare 
 
 LECTURA I  Sunteţi clădiţi pe temelia apostolilor. 
 
 Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul 
 către Efeseni  2,19-22 

 
 
19  Fraţilor, 
  prin Isus Cristos, voi nu mai sunteţi străini, nici oaspeţi, 
 dar concetăţenii sfinţilor şi membri ai familiei lui Dumnezeu, 
20 clădiţi pe temelia apostolilor şi a profeţilor, 
 având ca piatră unghiulară pe însuşi Cristos Isus. 
21 Pe această temelie orice construcţie se înalţă în bună rânduială, 
 ca să ajungă un lăcaş sfânt în Domnul; 
22 în el şi voi sunteţi împreună zidiţi, 
 ca să deveniţi locuinţa lui Dumnezeu prin Duhul Sfânt. 
 

Cuvântul Domnului 



3 iulie - Sf. Toma 

 
 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 116,1.2 (R.: Mc 16,15) 
 
  R.:  Mergeţi în toată lumea 
    şi predicaţi evanghelia. 
 
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. 



3 iulie - Sf. Toma 

 
 ALELUIA In 20,29 
  (Aleluia) Pentru că m-ai văzut, Toma, ai crezut, spune Domnul; 
     fericiţi sunt cei care cred fără să fi văzut. (Aleluia) 
 
 EVANGHELIA  Domnul meu şi Dumnezeul meu! 
 
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Ioan 20,24-29 

 
 
24  Unul din cei doisprezece, Toma, numit Geamănul, 
  nu era cu ei când a venit Isus. 
25 I-au zis ceilalţi ucenici: „L-am văzut pe Domnul!”. 
 Dar el le-a declarat: 
 „Dacă nu voi vedea în mâinile lui semnul cuielor, 
 dacă nu voi pune degetul în locul cuielor 
 şi nu voi pune mâna în coasta lui, nu voi crede”. 
26 Opt zile mai târziu, 
 ucenicii lui erau iarăşi în casă şi Toma era împreună cu ei. 
 A venit Isus, deşi uşile erau încuiate, 
 a stat în mijloc şi a zis: „Pacea să fie cu voi!”. 
27 Apoi i-a zis lui Toma: 
 „Adu-ţi degetul încoace, vezi mâinile mele; 
 întinde-ţi mâna şi pune-o în coasta mea 
 şi nu fi necredincios dar credincios”. 
28 Toma i-a zis: „Domnul meu şi Dumnezeul meu!”. 
29 I-a zis Isus: „Pentru că m-ai văzut, Toma, de aceea crezi; 
 fericiţi sunt cei care cred fără să fi văzut!”. 
 

Cuvântul Domnului 
 



4 iulie - Sf. Elisabeta a Portugaliei 

 
4 iulie 

 
SFÂNTA ELISABETA A PORTUGALIEI 

 
Comemorare facultativă 

 
Comunul pentru sfinţi şi sfinte (pentru cei care au exercitat opere  
caritative), pag. 845. 

 
 
 
 
 

5 iulie 
 

SFÂNTUL ANTON MARIA ZACCARIA 
preot 

 
Comemorare facultativă 

 
 Comunul păstorilor, pag. 719. 

sau Comunul pentru sfinţi şi sfinte (pentru educatori sau pentru  
călugări), pag. 845. 

 



6 iulie - Sf. Maria Goretti 

 
6 iulie 

 
SFÂNTA MARIA GORETTI* 

fecioară şi martiră 
 

Comemorare facultativă 
 
 Comunul martirilor, pag. 669. 
 sau Comunul fecioarelor, pag. 825. 
 

*Deşi nu este comemorare obligatorie, dăm toate textele biblice datorită devoţiunii  
răspândite către sfânta Maria Goretti. 

 
 LECTURA I**  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 



6 iulie - Sf. Maria Goretti 

 
 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 25,2-3.9-10.11-12 (R.: Mt 5,3) 
 
  R.:  Fericiţi cei săraci cu inima, 
    căci ei îl vor vedea pe Dumnezeu. 
 
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. 



6 iulie - Sf. Maria Goretti 

 
 ALELUIA 1 Cor 1,27 
  (Aleluia) Dumnezeu a ales cele slabe în ochii lumii, 
     pentru a da de ruşine pe cei puternici; 
     a ales cele nebune în ochii lumii, 
     pentru a-i da de ruşine pe cei înţelepţi. (Aleluia) 
 
 EVANGHELIA  Bucuraţi-vă şi veseliţi-vă, 
       pentru că mare va fi răsplata voastră în ceruri. 
 
 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 
 



8 iulie - Aniversarea sfinţirii catedralei din Oradea 

 
8 iulie 

 
ANIVERSAREA SFINŢIRII CATEDRALEI 

DIN ORADEA 
 

OR - sărbătoare (în catedrală - solemnitate) 
 
 Comunul pentru aniversarea sfinţirii unei biserici, pag. 563. 
 



11 iulie - Sf. Benedict 

 
11 iulie 

 
SFÂNTUL BENEDICT 
abate, patron al Europei 

 
Sărbătoare 

 
 Comunul pentru sfinţi şi sfinte (pentru călugări), pag. 845. 
 
 LECTURA I  Pleacă-ţi inima la adevăr. 
 
 Citire din cartea Proverbelor  2,1-9 

 
 
1  Fiule, dacă vei primi cuvintele mele, 
  dacă vei păzi poruncile mele, 
2 dacă vei lua aminte la înţelepciune, 
 dacă îţi vei pleca inima la adevăr, 
3 dacă vei cere înţelepciune şi dacă te vei ruga pentru pricepere, 
4 dacă o vei căuta ca pe argint şi dacă vei săpa ca să o găseşti, 
 cum sapă cel care caută o comoară: 
5 atunci vei înţelege frica de Domnul 
 şi vei descoperi cunoaşterea lui Dumnezeu. 
6 Căci Domnul este cel care dă înţelepciune, 
 din gura lui ies cunoaşterea şi priceperea. 
7 El îi ajută pe cei drepţi, este ca un scut 
 pentru cei care umblă pe calea cea dreaptă. 
8 El ocroteşte cărările dreptăţii şi păzeşte calea prietenilor săi. 
9 Atunci vei înţelege că dreptatea şi nepărtinirea 
 sunt singurele căi care duc la fericire. 
 

Cuvântul Domnului 



11 iulie - Sf. Benedict 

 
 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 111,1-2.5-6.7-8.9 
 
  R.:  Fericit este omul 
    care umblă pe căile Domnului. 
 
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. 
 
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. 
 
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. 



11 iulie - Sf. Benedict 

 
 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  Cine rămâne în mine şi eu în el aduce roade multe. 
 
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Ioan 15,1-8 

 
 
 
  În timpul acela, 
  Isus a spus ucenicilor săi: 
1 „Eu sunt viţa cea adevărată şi Tatăl meu este viticultorul. 
2 Orice mlădiţă care este în mine şi nu aduce rod, Tatăl meu o înlătură; 
 şi orice mlădiţă care aduce rod, el o curăţă, ca să dea rod şi mai mult. 
3 Voi sunteţi deja curaţi, prin cuvântul pe care vi l-am spus. 
4 Rămâneţi în mine şi eu în voi. 
 Precum mlădiţa nu poate să aducă rod de la sine, 
 dacă nu rămâne pe viţă, 
 tot aşa nici voi, dacă nu rămâneţi în mine. 
5 Eu sunt viţa, voi sunteţi mlădiţele. 
 Cine rămâne în mine şi eu în el, acela aduce roade multe, 
 căci fără mine nimic nu puteţi face. 
6 Cine nu rămâne în mine este aruncat afară, ca mlădiţa tăiată, şi se  
 usucă. 
 Mlădiţele uscate sunt adunate, aruncate în foc şi ard. 
7 Dacă rămâneţi în mine şi cuvintele mele rămân în voi, 
 puteţi cere orice vreţi şi veţi primi. 
8 Prin aceasta este preamărit Tatăl meu: 
 să aduceţi rod îmbelşugat şi să vă dovediţi ucenicii mei”. 
 

Cuvântul Domnului 
 



13 iulie - Sf. Henric 

 
13 iulie 

 
SFÂNTUL HENRIC 

împărat 
 

Comemorare facultativă 
 
 Comunul pentru sfinţi şi sfinte, pag. 845. 
 
 
 
 
 

14 iulie 
 

SFÂNTUL CAMIL DE LELLIS 
preot 

 
Comemorare facultativă 

 
Comunul pentru sfinţi şi sfinte (pentru cei care au exercitat opere caritative), pag. 845. 

 



15 iulie - Sf. Bonaventura 

 
15 iulie 

 
SFÂNTUL BONAVENTURA 
episcop şi învăţător al Bisericii 

 
Comemorare obligatorie 

 
 Comunul păstorilor, pag. 719. 
 sau Comunul învăţătorilor Bisericii, pag. 785. 
 
 LECTURA I  Îl va umple Duhul înţelepciunii şi al înţelegerii. 
 
 Citire din cartea lui Ben Sirah 15,1-6 

 
 
1  Omul care se teme de Domnul face binele 
  iar cel care ţine legea îşi însuşeşte înţelepciunea. 
2 Ea îl întâmpină ca o mamă şi îl primeşte ca o tânără mireasă. 
3 Îl hrăneşte cu pâinea înţelegerii şi-i dă să bea din apa înţelepciunii. 
4 Se sprijină pe ea şi nu se va clătina, 
 se încrede în ea şi nu va rămâne de ruşine; 
 îl înalţă mai presus decât tovarăşii săi. 
5 Îl face să vorbească în mijlocul adunării; 
 în ea va afla mulţumirea, cununa bucuriei, 
 şi va dobândi un renume veşnic; 
6 fericirea şi preamărirea vor fi comoara lui, 
 şi va moşteni un nume veşnic. 
 

Cuvântul Domnului 



15 iulie - Sf. Bonaventura 

 
 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 118,9-10.11-12.13-14 
 
  R.:  Bucuria mea, Doamne, 
    este cuvântul tău. 
 
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. 



15 iulie - Sf. Bonaventura 

 
 ALELUIA Mt 5,16 
  (Aleluia) Astfel să strălucească lumina voastră înaintea oamenilor, 
     ca văzând ei faptele voastre bune, 
     să-l preamărească pe Tatăl vostru din ceruri. (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 
 



16 iulie - Sf. Fecioară Maria de pe Muntele Carmel 

 
16 iulie 

 
SFÂNTA FECIOARĂ MARIA DE PE MUNTELE CARMEL 

 
Comemorare facultativă 

 
 Comunul Sfintei Fecioare Maria, pag. 611. 
 
 
 
 
 

21 iulie 
 

SFÂNTUL LAURENŢIU DIN BRINDISI 
preot şi învăţător al Bisericii 

 
Comemorare facultativă 

 
 Comunul păstorilor, pag. 719. 
 sau Comunul învăţătorilor Bisericii, pag. 785. 
 



22 iulie - Sf. Maria Magdalena 

 
22 iulie 

 
SFÂNTA MARIA MAGDALENA 

 
Comemorare obligatorie 

 
 LECTURA I  L-am găsit pe iubitul inimii mele. 
 
 Citire din Cântarea Cântărilor 3,1-4a 

 
 
1  Aşa spune mireasa: 
  „Toată noaptea l-am căutat 
 pe cel pe care-l iubeşte inima mea; 
 întinsă pe patul meu l-am căutat dar nu l-am găsit. 
2 Atunci m-am sculat 
 şi am cutreierat oraşul, străzile şi pieţele, 
 căutându-l pe iubitul inimii mele. 
 L-am căutat dar nu l-am găsit. 
3 M-am întâlnit cu paznicii 
 care erau de strajă în oraş şi i-am întrebat: 
 «Nu l-aţi văzut pe cel pe care îl iubeşte inima mea?». 
4a Abia trecusem de ei şi l-am găsit pe iubitul inimii mele”. 
 

Cuvântul Domnului 



22 iulie - Sf. Maria Magdalena 

 
sau, la alegere: 

 
 LECTURA I  Acum nu-l privim pe Cristos cu ochi omeneşti. 
 
 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 



22 iulie - Sf. Maria Magdalena 

 
 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. 



22 iulie - Sf. Maria Magdalena 

 
 ALELUIA 
  (Aleluia) Spune-ne, Marie, ce-ai văzut pe cale? 
     Am văzut mormântul lui Cristos cel viu şi gloria Celui Înviat! 
  (Aleluia) 
 
 EVANGHELIA  Femeie, de ce plângi? Pe cine cauţi? 
 
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Ioan 20,1.11-18 
 
 
 
1  În prima zi a săptămânii, 
  Maria Magdalena a mers dis-de-dimineaţă la mormânt, 
 pe când era încă întuneric. 
 Ea a văzut că piatra fusese înlăturată de pe mormânt. 
11 Maria stătea lângă mormânt şi plângea. 
 În timp ce plângea, s-a aplecat şi s-a uitat în mormânt. 
12 Atunci a văzut doi îngeri, îmbrăcaţi în alb, 
 şezând în locul unde fusese pus trupul lui Isus, unul la cap şi altul la  
 picioare. 
13 „Femeie, au întrebat-o ei, de ce plângi?”. 
 Ea le-a răspuns: „Fiindcă l-au luat pe Domnul meu şi nu ştiu unde l- 
 au pus”. 
14 Spunând aceasta, s-a întors şi l-a văzut pe Isus, stând acolo în  
 picioare, 
 dar nu ştia că este Isus. 
15 „Femeie, a întrebat-o Isus, de ce plângi? Pe cine cauţi?”. 
 Ea, crezând că este grădinarul, i-a zis: 
 „Domnule, dacă l-ai luat, spune-mi unde l-ai pus şi mă voi duce să-l  
 iau”. 
16 Isus i-a spus: „Marie!”. 
 Ea l-a recunoscut şi i-a spus în evreieşte: „Raboni!” - adică „Învăţătorule!”. 
17 Isus i-a zis: „Nu mă atinge, căci nu m-am urcat încă la Tatăl meu, 
 dar mergi la fraţii mei şi spune-le că mă urc la Tatăl meu şi la Tatăl  
 vostru, 
 la Dumnezeul meu şi la Dumnezeul vostru”. 
18 Maria Magdalena a mers şi le-a spus ucenicilor: 
 „L-am văzut pe Domnul şi mi-a spus aceste lucruri!”. 
 

Cuvântul Domnului 



23 iulie - Sf. Brigitta 

 
23 iulie 

 
SFÂNTA BRIGITTA 

călugăriţă, patroană a Europei 
 

Sărbătoare 
 
 Comunul pentru sfinţi şi sfinte (pentru călugări), pag. 845. 
 
 LECTURA I  Se temea mult de Dumnezeu. 
 
 Citire din cartea Iuditei 8,2-8 

 
 
2  Manase, soţul Iuditei, din acelaşi trib şi din aceeaşi familie 
  ca şi ea, a murit în timpul când se secera orzul. 
3 Pe când supraveghea secerătorii pe câmp, 
 a fost lovit de insolaţie, a căzut la pat şi a murit în oraşul său, Betulia, 
 unde a fost înmormântat alături de părinţii săi. 
4 Rămasă văduvă, Iudita a trăit singură, în casa ei, 
 timp de trei ani şi şase luni. 
5 Şi-a amenajat un cort pe terasa casei în care trăia împreună cu fiicele  
 sale. 
6 Ea şi-a pus o haină de pocăinţă şi purta îmbrăcăminte de văduvă. 
 Postea în toate zilele, afară de sâmbăta şi ajunul sâmbetei, 
 la lună nouă şi ajun de lună nouă 
 precum şi în zilele de sărbătoare şi de bucurie ale poporului israelit. 
7 Era frumoasă şi plină de farmec. 
 Soţul ei îi lăsase aur, argint, slujitori, slujitoare, 
 turme de vite şi ogoare pe care ea le stăpânea. 
8 Nimeni nu putea spune ceva rău la adresa ei, 
 pentru că ea se temea mult de Dumnezeu. 
 

Cuvântul Domnului 



23 iulie - Sf. Brigitta 

 
sau, la alegere: 

 
 LECTURA I  Văduva adevărată este aceea care a rămas singură 
      şi care şi-a pus nădejdea în Dumnezeu. 
 
 Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Paul 
 către Timotei 5,3-10 

 
 
3  Preaiubitule, 
  ajută văduvele care nu au pe nimeni. 
4 Dar dacă o văduvă are copii sau nepoţi, aceştia să înveţe 
 că mai întâi ei au obligaţia să-i ajute pe cei din familia lor 
 şi să întoarcă părinţilor lor ceea ce au primit de la ei, 
 căci acest lucru este plăcut lui Dumnezeu. 
5 Femeia cu adevărat văduvă este aceea care a rămas singură şi care, 
 punându-şi nădejdea în Dumnezeu, 
 nu încetează de a se ruga cu stăruinţă noaptea şi ziua. 
6 Dimpotrivă, aceea care duce o viaţă desfrânată, 
 deşi trăieşte, ea este deja moartă. 
7 Îndeamnă să facă toate acestea pentru ca să nu fie vrednică de  
 dojană. 
8 Dacă cineva nu poartă grijă de ai săi, 
 mai ales de cei din propria familie, s-a lepădat deja de credinţă 
 şi este mai rău decât un necredincios. 
9 O femeie, ca să poată fi înscrisă în rândul văduvelor 
 care au o răspundere în Biserică, trebuie să aibă peste şaizeci de ani, 
 să nu fi avut decât un singur bărbat, 
10 să fie cunoscută pentru faptele ei bune, 
 să fi crescut copii, să fi fost primitoare de oaspeţi, 
 să fi spălat picioarele credincioşilor, să fi ajutat pe cei necăjiţi. 
 Într-un cuvânt, să se fi străduit întotdeauna să facă binele. 
 

Cuvântul Domnului 



23 iulie - Sf. Brigitta 

 
 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 10,1-2.10-11.12-13.14-15 
 
  R.:  Ascultă, Doamne, 
    rugăciunea celor sărmani! 
 
1 Pentru ce, Doamne, stai departe, 
 de ce te ascunzi la vreme de restrişte? 
2 Cel Rău, în mândria lui, îl asupreşte pe cel sărman, 
 care cade în cursele pe care acesta i le întinde. R. 
 
10 Cel Rău se năpusteşte, stă la pândă 
 şi cei săraci se prăbuşesc sub puterea braţului său. 
11 El spune în inima lui: „Dumnezeu a uitat, 
 şi-a întors faţa şi nu mai vede”. R. 
 
12 Scoală-te, Doamne Dumnezeule,  
 ridică-ţi mâna şi nu uita de cei sărmani. 
13 De ce să-l dispreţuiască cel nelegiuit pe Dumnezeu, 
 spunând în inima lui: „Nu va cere socoteală”? R. 
 
14 Dar tu vezi, tu iei în seamă truda şi durerea 
 şi le iei în mâinile tale. 
 În tine se abandonează cel nenorocit; 
 tu vii în ajutorul orfanului. 
15 Zdrobeşte braţul celui păcătos şi a celui nelegiuit, 
 pedepseşte-i răutatea ca să nu mai fie. R. 



23 iulie - Sf. Brigitta 

 
 ALELUIA Mt 5,8 
  (Aleluia) Fericiţi cei curaţi cu inima 
     căci ei îl vor vedea pe Dumnezeu. (Aleluia) 
 
 EVANGHELIA  Ana vorbea despre prunc celor  
       care aşteptau mântuirea în Ierusalim. 
 
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Luca 2,36-38 

 
 
 
36  În timpul acela, 
  era la templu şi Ana, profetesa, 
 fiica lui Fanuel, din seminţia lui Aşer. 
 Ea trăise cu bărbatul ei şapte ani după căsătorie 
 şi ajunsese acum la adânci bătrâneţi. 
37 Fiind văduvă în vârstă de optzeci şi patru de ani, 
 ea nu se îndepărta de templu, 
 slujind zi şi noapte în post şi rugăciune. 
38 Venind şi ea în ceasul acela, lăuda pe Dumnezeu 
 şi vorbea despre prunc celor care aşteptau mântuirea în Ierusalim. 
 

Cuvântul Domnului 



23 iulie - Sf. Brigitta 

 
sau, la alegere: 

 
 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 



23 iulie - Sf. Brigitta 

 
 

24 iulie 
 

FERICITUL CUNEGUNDA 
 

AB - sărbătoare 
OR, SM - comemorare obligatorie 

 
 Comunul pentru sfinţi şi sfinte, pag. 845. 
 



25 iulie - Sf. Iacob 

 
25 iulie 

 
SFÂNTUL IACOB 

apostol 
 

Sărbătoare 
 
 LECTURA I  Purtăm în trupul nostru moartea lui Isus. 
 
 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, 
 pentru ca harul îmbelşugat, 
 făcând să sporească numărul vostru, 
 să mărească mulţumirea care se înalţă spre slava lui Dumnezeu. 
 

Cuvântul Domnului 



25 iulie - Sf. Iacob 

 
 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 125,1-2ab.2cd-3.4-5.6 (R.: 5) 
 
  R.:  Cei ce seamănă cu lacrimi 
    vor secera cu bucurie. 
 
1 Când Domnul a întors pe locuitorii Sionului din robie 
 ni se părea că visăm. 
2ab Atunci gura ni s-a umplut de strigăte de bucurie 
 şi buzele de cântări de veselie. R. 
 
2cd Atunci se spunea între neamuri: 
 „Lucruri mari a făcut Domnul pentru ei”. 
3 Într-adevăr, mari lucruri a făcut Domnul pentru noi; 
 ne e plină inima de bucurie. R. 
 
4 Întoarce, Doamne, robia noastră 
 după cum întorci apele în ţinutul de miazăzi. 
5 Cei ce seamănă cu lacrimi 
 vor secera cu veselie. R. 
 
6 Cel care merge plângând 
 când aruncă sămânţa, 
 se întoarce cu veselie 
 când îşi strânge snopii. R. 



25 iulie - Sf. Iacob 

 
 ALELUIA Lc 22,26a.27b 
  (Aleluia) Cel care este mai mare între voi să fie precum cel mai mic. 
     Eu sunt în mijlocul vostru ca unul care slujeşte. (Aleluia) 
 
 EVANGHELIA  Paharul meu îl veţi bea. 
 
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Matei 20,20-28 

 
 
 
20  În timpul acela, 
  s-a apropiat de Isus mama fiilor lui Zebedeu, împreună cu fiii săi, 
 s-a plecat adânc în faţa lui, spunând că vrea să-i ceară ceva. 
21 El i-a zis: „Ce vrei?”. 
 I-a răspuns: „Iată-i pe aceşti doi fii ai mei; 
 porunceşte ca ei să şadă unul la dreapta ta şi altul la stânga 
 în împărăţia ta”. 
22 Isus i-a răspuns: „Nu ştiţi ce cereţi. 
 Sunteţi în stare să beţi paharul pe care îl voi bea eu?”. 
 Iar ei au spus: „Suntem!”. 
23 El le-a zis: „Paharul meu îl veţi bea. 
 Cât priveşte însă a şedea la dreapta şi la stânga mea, 
 nu-mi stă în putere să hotărăsc. 
 Tatăl meu a hotărât deja pentru cine sunt pregătite aceste locuri”. 
24 Auzind ceilalţi zece, s-au mâniat pe cei doi fraţi. 
25 Iar Isus i-a chemat la sine şi le-a zis: 
 „Voi ştiţi că cei care conduc popoarele 
 poruncesc ca nişte stăpâni şi cei mari îşi fac simţită puterea. 
26 Între voi să nu fie aşa; 
 dimpotrivă, cine vrea să fie mare între voi să fie slujitorul vostru, 
27 iar cine vrea să fie cel dintâi între voi să fie sclavul vostru. 
28 Căci şi Fiul Omului nu a venit să fie slujit, 
 ci ca să slujească şi să-şi dea viaţa 
 ca răscumpărare pentru cei mulţi”. 
 

Cuvântul Domnului 
 



26 iulie - Ss. Ioachim şi Ana 

 
26 iulie 

 
SFINŢII IOACHIM ŞI ANA, 

PĂRINŢII SFINTEI FECIOARE MARIA 
 

Comemorare obligatorie 
 
 LECTURA I  Numele lor rămâne viu din neam în neam. 
 
 Citire din cartea lui Ben Sirah 44,1.10-15 

 
 
  1  Să-i lăudăm pe bărbaţii vestiţi, care sunt strămoşii noştri. 
10  Ei au fost oameni vrednici; faptele lor bune nu sunt date  
 uitării. 
11 Urmaşii lor formează o frumoasă moştenire, 
 de aceea fericirea lor va dăinui din neam în neam. 
12 Urmaşii lor rămân credincioşi legilor legământului, 
13 tot aşa şi copiii, datorită părinţilor lor. 
 Neamul lor va dăinui de-a pururi  
 şi niciodată nu va dispărea gloria lor. 
14 Trupurile lor au fost înmormântate în pace, 
 dar numele lor rămâne viu din neam în neam. 
15 Popoarele vorbesc despre înţelepciunea lor, 
 iar adunarea le aduce laudă. 
 

Cuvântul Domnului 



26 iulie - Ss. Ioachim şi Ana 

 
 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 131,11.13-14.17-18 
 
  R.:  Dumnezeu este credincios  
    promisiunilor sale. 
 
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. 
 
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. 



26 iulie - Ss. Ioachim şi Ana 

 
 ALELUIA Cf. Lc 2,25c 
  (Aleluia) Plini de Duhul Sfânt, părinţii Fecioarei Maria 
     aşteptau mângâierea lui Israel. (Aleluia) 
 
 EVANGHELIA  Mulţi profeţi şi drepţi au dorit 
       să vadă ceea ce vedeţi voi. 
 
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Matei 13,16-17 

 
 
 
  În timpul acela, 
  Isus a spus ucenicilor săi: 
16 „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”. 
 

Cuvântul Domnului 
 



29 iulie - Sf. Marta 

 
29 iulie 

 
SFÂNTA MARTA 

 
Comemorare obligatorie 

 
 Comunul pentru sfinţi şi sfinte, pag. 845. 
 
 LECTURA I  Femeia care se teme de Domnul 
      este vrednică de laudă. 
 
 Citire din cartea Proverbelor 31,10-13.19-20.30-31 

 
 
10  Cine va găsi o femeie desăvârşită? 
  Ea este mult mai de preţ decât perlele. 
11 Soţul ei poate avea încredere într-însa, 
 căci nu-l va duce la sărăcie, ci la bogăţie. 
12 În toate zilele vieţii sale ea nu-i va pricinui nici o supărare, 
 ci îi va face numai bucurie. 
13 Îşi procură lână şi in şi mâinile sale lucrează cu hărnicie. 
19 Ea pune mâna pe furcă şi degetele sale învârtesc fusul. 
20 Îşi deschide mâna către cel lipsit şi o întinde către cel sărac. 
30 Farmecul este înşelător şi frumuseţea deşartă. 
31 Dar femeia care se teme de Domnul este vrednică de laudă. 
 Recunoaşteţi roadele muncii ei şi faptele ei lăudaţi-le în pieţele 
 publice. 
 

Cuvântul Domnului 



29 iulie - Sf. Marta 

 
 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. 



29 iulie - Sf. Marta 

 
 ALELUIA In 8,12b 
  (Aleluia) Eu sunt lumina lumii, spune Domnul, 
     cine mă urmează va avea lumina vieţii. (Aleluia) 
 
 EVANGHELIA  Eu cred că tu eşti Cristos, 
       Fiul lui Dumnezeu cel viu. 
 
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Ioan 11,19-27 

 
 
 
19  În timpul acela, 
  mulţi iudei veniseră la Marta şi la Maria 
 ca să le aline pentru moartea fratelui lor. 
20 Când a auzit Marta că vine Isus, i-a ieşit în întâmpinare, 
 în timp ce Maria a rămas în casă. 
21 Marta i-a zis lui Isus: 
 „Doamne, dacă ai fi fost aici, fratele meu nu ar fi murit. 
22 Dar ştiu că şi acum Dumnezeu îţi va da tot ce îi vei cere”. 
23 Isus i-a răspuns: „Fratele tău va învia”. 
24 I-a spus Marta: „Ştiu că va învia, la înviere, în ziua de apoi”. 
25 Isus i-a zis: „Eu sunt învierea şi viaţa; 
 cine crede în mine, chiar dacă moare, va trăi. 
26 Şi oricine trăieşte şi crede în mine nu va muri în veci. 
 Crezi tu aceasta?”. 
27 Ea a răspuns: 
 „Da, Doamne, eu cred că tu eşti Cristos, 
 Fiul lui Dumnezeu, care ai venit în lume”. 
 

Cuvântul Domnului 



29 iulie - Sf. Marta 

 
sau, la alegere: 

 
 ALELUIA Lc 11,28 
  (Aleluia) Fericiţi sunt cei care ascultă cuvântul lui Dumnezeu 
     şi îl păzesc. (Aleluia) 
 
 EVANGHELIA  Marta, pentru multe te zbaţi şi te frămânţi. 
 
 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 



29 iulie - Sf. Marta 

 
30 iulie 

 
SFÂNTUL PETRU CRISOLOGUL 

episcop şi învăţător al Bisericii 
 

Comemorare facultativă 
 
 Comunul păstorilor, pag. 719. 
 sau Comunul învăţătorilor Bisericii, pag. 785. 
 



31 iulie - Sf. Ignaţiu de Loyola 

 
31 iulie 

 
SFÂNTUL IGNAŢIU DE LOYOLA 

preot 
 

Comemorare obligatorie 
 
 Comunul păstorilor, pag. 719. 
 sau Comunul pentru sfinţi şi sfinte (pentru călugări), pag. 845. 
 
 LECTURA I  Totul să faceţi spre slava lui Dumnezeu. 
 
 Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Paul 
 către Corinteni 10,31 – 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 



31 iulie - Sf. Ignaţiu de Loyola 

 
 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 111,1-2.5-6.7-8.9 
 
  R.:  Fericit este omul 
    care îl preamăreşte pe 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. 
 
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. 
 
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. 



31 iulie - Sf. Ignaţiu de Loyola 

 
 ALELUIA Cf. Mt 19,27.29 
  (Aleluia) Voi care aţi lăsat totul pentru mine şi pentru evanghelie  
     veţi primi însutit  
     şi împărăţia cerului ca moştenire. (Aleluia) 
 
 EVANGHELIA  Oricine dintre voi nu renunţă la toate bunurile sale, 
       nu poate fi ucenicul meu. 
 
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Luca 14,25-33 

 
 
 
25  În timpul acela, 
  o mare mulţime de oameni mergea împreună cu Isus. 
 El s-a întors către ei şi le-a spus: 
26 „Dacă vine cineva la mine, şi nu mă iubeşte mai mult decât pe tatăl  
 său, 
 pe mama sa, pe soţia sa, pe copiii săi, pe fraţii şi surorile sale 
 şi chiar decât viaţa sa proprie, nu poate fi ucenicul meu. 
27 Acela care nu-şi poartă crucea şi nu mă urmează, nu poate fi ucenicul  
 meu. 
28 Cine dintre voi, voind să zidească un turn 
 nu stă mai întâi să calculeze cheltuielile şi să vadă dacă are cu ce să-l  
 termine? 
29 Altfel s-ar putea întâmpla ca, după ce a pus temelia 
 să nu-l poată termina şi astfel toţi cei care-l văd, să râdă de el, 
30 zicând: «Iată un om care a început să zidească, 
 dar nu a fost în stare să-şi termine lucrul!». 
31 Sau care rege porneşte la război împotriva altui rege 
 fără să vadă mai întâi dacă poate, cu zece mii de oameni, 
 să ţină piept celui care vine împotriva lui cu douăzeci de mii. 
32 În caz contrar, când celălalt este încă departe, 
 trimite o solie pentru a cere pace. 
33 Tot astfel, nimeni dintre voi nu poate fi ucenicul meu, 
 dacă nu renunţă la toate bunurile sale”. 
 

Cuvântul Domnului 
 



1 august - Sf. Alfons Maria de Liguori 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AUGUST 
 
 



1 august - Sf. Alfons Maria de Liguori 

 
1 august 

 
SFÂNTUL ALFONS MARIA DE LIGUORI 

episcop şi învăţător al Bisericii 
 

Comemorare obligatorie 
 
 Comunul păstorilor, pag. 719. 
 sau Comunul învăţătorilor Bisericii, pag. 785. 
 
 LECTURA I  Legea duhului, care dă viaţă în Cristos Isus, 
      m-a eliberat de legea păcatului şi a morţii. 
 
 Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul 
 către Romani 8,1-4 

 
 
1  Fraţilor, 
  pentru cei care sunt în Cristos Isus nu există nici o osândă. 
2 Căci legea duhului, care dă viaţă în Cristos Isus, 
 m-a eliberat de legea păcatului şi a morţii. 
3 Într-adevăr, când Dumnezeu l-a trimis pe propriul său Fiu 
 să ia firea omenească supusă puterii păcatului, ca să învingă păcatul, 
 el a făcut ceea ce Legea nu putea face din cauza slăbiciunii omeneşti: 
 el a distrus păcatul în trupul său omenesc; 
4 acest lucru l-a făcut pentru ca cerinţele Legii să se împlinească în noi, 
 care nu mai trăim după poftele trupului, ci după îndemnurile  
 Duhului. 
 

Cuvântul Domnului 



1 august - Sf. Alfons Maria de Liguori 

 
 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 88,2-3.4-5.21-22.25 şi 27 (R.: cf. 2a) 
 
  R.:  În veci voi cânta, Doamne, 
    milostivirea ta. 
 
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. 
 
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.  
 
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. 
27 El îmi va spune: «Tu eşti Tatăl meu, 
 Dumnezeul meu, stânca mea şi mântuirea mea!»”. R. 



1 august - Sf. Alfons Maria de Liguori 

 
 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  Voi sunteţi prietenii mei, 
       dacă faceţi ceea ce vă poruncesc. 
 
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Ioan 15,9-17 

 
 
 
  În timpul acela, 
  Isus a spus ucenicilor săi: 
9 „Precum m-a iubit pe mine Tatăl, 
 tot aşa şi eu vă iubesc pe voi. 
 Rămâneţi în dragostea mea. 
10 Dacă păziţi poruncile mele, 
 veţi rămâne în iubirea mea, 
 după cum şi eu am păzit poruncile Tatălui meu 
 şi rămân în iubirea lui. 
11 Acestea vi le-am spus ca bucuria mea să fie în voi 
 şi ca bucuria voastră să fie deplină. 
12 Aceasta este porunca mea: 
 să vă iubiţi unii pe alţii, aşa cum v-am iubit şi eu pe voi. 
13 Nimeni nu are o mai mare dragoste decât aceasta: 
 ca cineva să-şi dea viaţa pentru prietenii săi. 
14 Voi sunteţi prietenii mei, dacă faceţi ceea ce vă poruncesc. 
15 De acum nu vă mai numesc slugi, 
 pentru că sluga nu ştie ce face stăpânul său, 
 dar v-am numit pe voi prieteni, 
 pentru că toate câte le-am auzit de la Tatăl meu 
 vi le-am făcut cunoscute. 
16 Nu voi m-aţi ales pe mine, ci eu v-am ales pe voi 
 şi v-am rânduit să mergeţi şi să aduceţi roade, 
 iar roadele voastre să rămână, 
 ca Tatăl să vă dea tot ceea ce veţi cere în numele meu. 
17 Aceasta vă poruncesc: să vă iubiţi unii pe alţii”. 
 

Cuvântul Domnului 



1 august - Sf. Alfons Maria de Liguori 

 
 

2 august 
 

SFÂNTUL EUSEBIU DE VERCELLI 
episcop 

 
Comemorare facultativă 

 
 Comunul păstorilor, pag. 719. 
 
 

2 august 
 

SFÂNTUL PETRU IULIAN EYMARD 
preot 

 
Comemorare facultativă 

 
 Comunul păstorilor, pag. 719. 
 



4 august - Sf. Ioan Maria Vianney 

 
4 august 

 
SFÂNTUL IOAN MARIA VIANNEY 

preot 
 

Comemorare obligatorie 
 
 Comunul păstorilor, pag. 719. 
 
 LECTURA I  Te pun paznic al casei lui Israel. 
 
 Citire din cartea profetului Ezechiel  3,16-21 
 
 
16  Domnul mi s-a adresat, zicându-mi: 
17  „Fiul omului, iată, te pun paznic al casei lui Israel; 
 când vei auzi un cuvânt de la mine, tu îi vei avertiza din partea mea. 
18 Dacă voi zice celui vinovat: «Vei muri» şi tu nu-l vei avertiza, 
 nici nu-i vei spune să se întoarcă de la calea lui cea rea,   
 ca el să fie viu, vinovatul va pieri din cauza păcatului său, 
 iar eu te voi trage pe tine la răspundere pentru sângele lui. 
19 Dimpotrivă, dacă tu îl vei avertiza pe cel vinovat, 
 iar el nu se va întoarce de la păcatul său şi de la calea sa cea rea, 
 el va pieri din cauza păcatului său iar tu te vei mântui. 
20 De asemenea, când un drept se va abate de la dreptatea sa 
 şi va face fărădelegi, eu îl voi lăsa să cadă şi el va muri. 
 Dacă tu nu-l vei avertiza, el va muri din cauza păcatului său, 
 şi faptele bune pe care le-a făcut nu i se vor mai lua în seamă, 
 iar eu te voi trage pe tine la răspundere pentru sângele lui. 
21 Dimpotrivă, dacă tu îl vei avertiza pe acel drept să nu păcătuiască, 
 iar el nu va păcătui, atunci va fi viu, pentru faptul că a fost avertizat, 
 iar tu te vei mântui”. 
 

Cuvântul Domnului 



4 august - Sf. Ioan Maria Vianney 

 
 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. 



4 august - Sf. Ioan Maria Vianney 

 
 ALELUIA Cf. Înţ 11,24.26 
  (Aleluia) Tu ai milă de toţi şi nu dispreţuieşti nimic din ce ai creat, 
     o Doamne, iubitorul vieţii. (Aleluia) 
 
 EVANGHELIA  Văzând mulţimile i s-a făcut milă de ele. 
 
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Matei 9,35 – 10,1 
 
 
 
35  În timpul acela, 
  Isus străbătea toate cetăţile şi satele, 
 învăţând în sinagogile lor, propovăduind Evanghelia împărăţiei 
 şi vindecând orice boală şi orice neputinţă. 
36 Văzând mulţimile, i s-a făcut milă de ele, 
 pentru că erau istovite şi risipite ca nişte oi fără păstor. 
37 Atunci le-a zis ucenicilor săi: 
 „Secerişul este într-adevăr mare dar lucrătorii sunt puţini. 
38 Rugaţi-l, 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. 
 

Cuvântul Domnului 



4 august - Sf. Ioan Maria Vianney 

 
 

5 august 
 

SFINŢIREA BAZILICII 
„SFÂNTA MARIA CEA MARE” DIN ROMA 

 
Comemorare facultativă 

 
 Comunul Sfintei Fecioare Maria, pag. 611. 
 



6 august - Schimbarea la Faţă a Domnului nostru Isus Cristos 

 
6 august 

 
SCHIMBAREA LA FAŢĂ 

A DOMNULUI NOSTRU ISUS CRISTOS 
 

Sărbătoare 
 

Când această sărbătoare cade în timpul săptămânii, înainte de Evanghelie se foloseşte una din următoarele lecturi; când cade 
în zi de duminică, sunt obligatorii toate trei lecturile. 

 
 LECTURA I  Îmbrăcămintea lui era albă ca zăpada. 
 
 Citire din cartea profetului Daniel 7,9-10.13-14 

 
 

9  Am privit mai departe: 
  au fost aşezate nişte tronuri şi un Bătrân a luat loc. 
 Îmbrăcămintea lui era albă ca zăpada şi părul capului său ca lâna  
 curată. 
 Tronul lui era făcut din flăcări de foc, având nişte roţi de foc aprins. 
10 Curgea un râu de foc, care izvora din faţa lui. 
 Milioane de servitori îi slujeau şi sute de milioane stăteau înaintea lui. 
 Judecata a început şi cărţile au fost deschise. 
13 Privind în continuare, în vedenia de noapte, 
 am văzut pe cineva, venind pe norii cerului, ca un fiu al omului. 
 El a ajuns până la Bătrân şi i-a fost prezentat. 
14 Lui i s-au dat stăpânirea, slava şi domnia. 
 Toate popoarele, naţiunile şi oamenii de toate limbile 
 trebuie să-i slujească lui. 
 Stăpânirea lui este o stăpânire veşnică, nepieritoare, 
 iar împărăţia lui nu va fi niciodată distrusă. 
 

Cuvântul Domnului 



6 august - Schimbarea la Faţă a Domnului nostru Isus Cristos 

 
 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 96,1-2.5-6.9 
 
  R.:  Pe faţa lui strălucea 
    gloria Tatălui. 
 
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. 
 
5 Munţii se topesc ca ceara înaintea Domnului, 
 înaintea Stăpânului întregului pământ. 
6 Cerurile vestesc dreptatea lui 
 şi toate popoarele îi văd mărirea. R. 
 
9 Căci tu, Doamne, eşti preaînalt peste tot pământul, 
 şi tu eşti cu mult mai presus decât toţi zeii. R. 



6 august - Schimbarea la Faţă a Domnului nostru Isus Cristos 

 
 LECTURA A II-A  Acest glas, venit din cer, l-am auzit noi înşine. 
 
 Citire din Scrisoarea a doua a sfântului apostol Petru 1,16-19 

 
 
16 Preaiubiţilor, 
  când v-am făcut cunoscută 
 puterea şi venirea Domnului nostru Isus Cristos, 
 nu am pornit de la nişte basme 
 alcătuite de închipuirea cuiva, 
 ci am fost noi înşine martori oculari ai măreţiei sale. 
17 El a primit de la Dumnezeu Tatăl cinstea şi mărirea, 
 atunci când din slava strălucitoare 
 s-a auzit, deasupra lui, un glas care zicea: 
 „Acesta este Fiul meu preaiubit, 
 în care îmi găsesc plăcerea”. 
18 Acest glas, venit din cer, l-am auzit noi înşine, 
 când eram cu el pe muntele cel sfânt. 
19 Astfel, este întărit pentru noi cuvântul profeţilor, 
 iar voi faceţi bine că vă îndreptaţi atenţia asupra lui 
 ca spre o lumină care străluceşte într-un loc întunecos, 
 până se va face ziuă 
 şi va străluci în inimile voastre luceafărul de dimineaţă. 
 

Cuvântul Domnului 



6 august - Schimbarea la Faţă a Domnului nostru Isus Cristos 

 
ANUL A 

 
 ALELUIA Cf. Mc 9,7 
  (Aleluia) Cerurile s-au deschis şi glasul Tatălui a răsunat: 
     Acesta este Fiul meu cel preaiubit, de el să ascultaţi. (Aleluia) 
 
 EVANGHELIA  Faţa lui strălucea ca soarele. 
 
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Matei 17,1-9 
 
 
 
1  În timpul acela, 
  Isus a luat cu sine pe Petru, pe Iacob şi pe Ioan, fratele lui, 
 şi i-a dus la o parte, pe un munte înalt. 
2 Acolo s-a schimbat la faţă înaintea lor: 
 faţa lui strălucea ca soarele, iar hainele lui au devenit albe ca lumina. 
3 Şi iată, li s-au arătat Moise şi Ilie, stând de vorbă cu el. 
4 Petru, luând cuvântul, i-a zis lui Isus: 
 „Doamne, ce bine ne simţim aici! Dacă vrei, să facem aici trei colibe: 
 una pentru tine, una pentru Moise şi una pentru Ilie”. 
5 Pe când vorbea el încă, iată un nor luminos i-a învăluit, 
 iar din nor s-a auzit un glas care le-a zis: 
 „Acesta este Fiul meu preaiubit, în care îmi găsesc toată bucuria. 
 Pe dânsul să-l ascultaţi!”. 
6 Auzind aceasta, ucenicii au căzut cu faţa la pământ 
 şi au fost cuprinşi de o mare spaimă. 
7 Dar Isus s-a apropiat de ei şi, atingându-i, le-a zis: „Sculaţi-vă, nu vă  
 temeţi”. 
8 Iar ei, ridicându-şi ochii, n-au văzut pe nimeni, decât pe Isus singur. 
9 Apoi, coborându-se de pe munte, Isus le-a dat această poruncă: 
 „Să nu spuneţi nimănui ceea ce aţi văzut, 
 până când Fiul Omului nu va învia din morţi”. 
 

Cuvântul Domnului 



6 august - Schimbarea la Faţă a Domnului nostru Isus Cristos 

 
ANUL B 

 
 EVANGHELIA  Acesta este Fiul meu preaiubit. 
 
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Marcu  9,2-10 

 
 
 
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 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 înseamnă aceasta: când va învia din morţi?”. 
 

Cuvântul Domnului 



6 august - Schimbarea la Faţă a Domnului nostru Isus Cristos 

 
ANUL C 

 
 EVANGHELIA  Pe când se ruga, aspectul feţei i s-a schimbat. 
 
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Luca 9,28b-36 

 
 
 
28b  În timpul acela, 
  Isus a luat cu sine pe Petru, pe Iacob şi pe Ioan 
 şi s-au urcat pe munte ca să se roage. 
29 Pe când se ruga, aspectul feţei i s-a schimbat, 
 iar îmbrăcămintea lui a devenit albă, strălucitoare. 
30 Şi iată, doi bărbaţi stăteau de vorbă cu el: 
31 erau Moise şi Ilie, arătându-se în slavă. 
 Ei vorbeau despre sfârşitul lui care urma să se împlinească în  
 Ierusalim. 
32 Petru şi cei care erau cu el erau toropiţi de somn; 
 când s-au trezit, au văzut slava lui Isus 
 şi pe cei doi bărbaţi care stăteau cu el. 
33 Pe când aceştia se depărtau, Petru i-a zis lui Isus: 
 „Învăţătorule, ce bine ne simţim aici! 
 Să facem trei colibe: una pentru tine, una pentru Moise şi una pentru  
 Ilie”. 
 Nu-şi dădea seama ce spune. 
34 În timp ce spunea acestea, a venit un nor, care i-a învăluit, 
 iar ei, intrând în nor au fost cuprinşi de frică. 
35 Atunci s-a auzit din nor un glas: 
 „Acesta este Fiul meu preaiubit, pe dânsul să-l ascultaţi!”. 
36 În timp ce glasul răsuna, Isus era singur. 
 Ei au păstrat tăcerea 
 şi în zilele acelea nu au spus nimănui nimic despre cele văzute. 
 

Cuvântul Domnului 
 



7 august - Ss. Sixt al II-lea şi însoţitorii 

 
7 august 

 
SFINŢII SIXT AL II-LEA, papă, şi însoţitorii 

martiri 
 

Comemorare facultativă 
 
 Comunul martirilor, pag. 669. 
 
 
 
 
 

7 august 
 

SFÂNTUL CAIETAN 
preot 

 
Comemorare facultativă 

 
 Comunul păstorilor, pag. 719. 
 sau Comunul pentru sfinţi şi sfinte (pentru călugări), pag. 845. 
 



8 august - Sf. Dominic 

 
8 august 

 
SFÂNTUL DOMINIC 

preot 
 

Comemorare obligatorie 
 
 Comunul păstorilor, pag. 719. 
 sau Comunul pentru sfinţi şi sfinte (pentru călugări), pag. 845. 
 
 LECTURA I  Noi vestim înţelepciunea tainei lui Dumnezeu. 
 
 Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Paul 
 către Corinteni 2,1-10a 

 
 
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. 
6 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. 
10a Nouă ne-a descoperit Dumnezeu, prin Duhul Sfânt, 
 această înţelepciune. 
 

Cuvântul Domnului 



8 august - Sf. Dominic 

 
PSALMUL RESPONSORIAL Ps 95,1-2a.2b-3.7-8a.10 (R.: 3) 

 
  R.:  Vestiţi tuturor popoarelor 
    lucrările 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! 
8a Daţi Domnului slavă, preamăriţi numele său! R. 
 
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. 



8 august - Sf. Dominic 

 
 ALELUIA Fil 2,15-16 
  (Aleluia) Păziţi cuvântul vieţii, 
     ca să fiţi în mijlocul lumii ca nişte făclii mereu aprinse. (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 
 



9 august - Sf. Tereza Benedicta a Crucii (Edith Stein) 

 
9 august 

 
SFÂNTA TEREZA BENEDICTA A CRUCII (EDITH STEIN) 

fecioară şi martiră, patroană a Europei 
 

Sărbătoare 
 
 LECTURA I  Adu-ţi aminte, Doamne! 
      Arată-te în timpul nenorocirii noastre! 
 
 Citire din cartea Esterei 4,17k-m.r.t 

 
 
 
17k  În zilele acelea 
  regina Estera a alergat la Domnul, cuprinsă de groaza morţii 
 şi dezbrăcându-se de hainele sale de lux, 
 s-a îmbrăcat în haine de deznădejde şi de jale, 
 iar în locul parfumurilor scumpe şi-a presărat pe cap cenuşă şi  
 ţărână. 
 Ea i-a adresat Domnului Dumnezeului lui Israel această rugăciune: 
17l „Domnul meu, numai tu singur eşti regele nostru! 
 Ajută-mă pe mine care sunt singură şi nu am alt ajutor decât pe tine, 
 căci un mare pericol mă ameninţă. 
17m Eu am auzit din copilăria mea, în familia tatălui meu, 
 că tu, Doamne, l-ai ales pe Israel dintre toate neamurile 
 şi pe părinţii noştri dintre toţi strămoşii 
 ca să fie moştenirea ta veşnică 
 şi ai făcut pentru ei tot ceea ce le-ai promis. 
17r Adu-ţi aminte, Doamne! Arată-te în timpul nenorocirii noastre! 
 Dă-mi curaj, Doamne, regele tuturor dumnezeilor  
 şi stăpânitor al tuturor puterilor. 
17t Mâna ta să ne elibereze!  
 Vino în ajutorul meu pentru că sunt singură  
 şi nu am pe nimeni în afară de tine, Doamne.” 
 

Cuvântul Domnului 



9 august - Sf. Tereza Benedicta a Crucii (Edith Stein) 

 
 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 33,2-3.4-5.6-7.8-9 (R.: 5b) 
 
  R.:  Domnul mă eliberează 
    de tot ce mă înspăimântă. 
 
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, 
 fericit este omul care se încrede în Domnul. R. 



9 august - Sf. Tereza Benedicta a Crucii (Edith Stein) 

 
 ALELUIA Cf. In 4,24 
  (Aleluia) Tatăl îşi doreşte adoratori adevăraţi, 
     care să i se închine în duh şi adevăr. (Aleluia) 
 
 EVANGHELIA  Adevăraţii închinători 
       se vor închina Tatălui în duh şi adevăr. 
 
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Ioan 4,19-24 

 
 
 
  În timpul acela, 
  femeia samariteană i-a spus lui Isus: 
19 „Doamne, i-a zis femeia, văd că eşti profet. 
20 Părinţii noştri s-au închinat pe muntele acesta, 
 şi voi ziceţi că Ierusalimul este locul unde trebuie să ne închinăm”. 
21 „Femeie, i-a zis Isus, crede-mă că vine ceasul 
 când nu vă veţi închina Tatălui nici pe muntele acesta, nici în Ierusalim. 
22 Voi vă închinaţi la ceea ce nu cunoaşteţi; 
 noi ne închinăm aceluia pe care îl cunoaştem, 
 căci mântuirea vine de la iudei. 
23 Dar vine ceasul, ba a şi venit, 
 în care adevăraţii închinători 
 se vor închina Tatălui în duh şi adevăr; 
 fiindcă astfel de închinători îşi doreşte Tatăl. 
24 Dumnezeu este duh 
 şi cei care i se închină trebuie să i se închine în duh şi adevăr”. 
 

Cuvântul Domnului 
 



10 august - Sf. Laurenţiu 

 
10 august 

 
SFÂNTUL LAURENŢIU 

diacon şi martir 
 

Sărbătoare 
 
 LECTURA I  Dumnezeu îl iubeşte pe acela care dă cu bucurie. 
 
 Citire din Scrisoarea a doua a sfântului apostol Paul 
 către Corinteni 9,6-10 

 
 
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. 
 

Cuvântul Domnului 



10 august - Sf. Laurenţiu 

 
 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 111,1-2.5-6.7-8.9 (R.: cf. 5a) 
 
  R.:  Domnul îl iubeşte 
    pe cel care dă cu 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. 
 
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. 
 
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. 



10 august - Sf. Laurenţiu 

 
 ALELUIA In 12,24 
  (Aleluia) Dacă bobul de grâu căzut în pământ nu moare, rămâne  
     singur, 
     iar dacă moare, aduce mult rod. (Aleluia) 
 
 EVANGHELIA  Dacă îmi slujeşte cineva, Tatăl meu îl va cinsti. 
 
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Ioan 12,24-26 

 
 
 
  În timpul acela, 
  Isus a spus ucenicilor săi: 
24 „Adevăr, adevăr vă spun: 
 dacă bobul de grâu căzut în pământ nu moare, rămâne singur, 
 iar dacă moare aduce mult rod. 
25 Cine-şi iubeşte viaţa o va pierde, 
 iar cine-şi urăşte viaţa în lumea aceasta 
 o va păstra pentru viaţa veşnică. 
26 Dacă-mi slujeşte cineva, să mă urmeze pe mine, 
 şi unde sunt eu acolo va fi şi slujitorul meu. 
 Dacă-mi slujeşte cineva, Tatăl meu îl va cinsti. 
 

Cuvântul Domnului 
 



11 august - Sf. Clara 

 
11 august 

 
SFÂNTA CLARA 

fecioară 
 

Comemorare obligatorie 
 
 Comunul fecioarelor, pag. 825. 
 sau Comunul pentru sfinţi şi sfinte (pentru călugări), pag. 845. 
 
 LECTURA I  Dumnezeu a ales cele slabe ale 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 



11 august - Sf. Clara 

 
 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 130,1.2.3 (R.: Mt 5,3) 
 
  R.:  Fericiţi cei săraci cu inima 
    căci ei îl vor vedea pe Dumnezeu. 
 
1 Doamne, eu n-am o inimă îngâmfată, 
 nici nu privesc cu trufie; 
 nu mă îndeletnicesc cu lucruri prea mari 
 şi prea înalte pentru mine. R. 
 
2 Sufletul îmi este împăcat şi liniştit, 
 ca un copil la sânul mamei sale. 
 Da, sufletul meu este în mine, 
 ca un copil în braţele mamei sale. R. 
 
3 Pune-ţi, Israele, nădejdea în Domnul, 
 de acum şi până-n veci! R. 



11 august - Sf. Clara 

 
 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 le-ai descoperit celor mici. 
 
 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 
 



13 august - Ss. Ponţian şi Hipolit 

 
13 august 

 
SFINŢII PONŢIAN, papă, şi HIPOLIT, preot 

martiri 
 

Comemorare facultativă 
 
 Comunul martirilor, pag. 669. 
 sau Comunul păstorilor, pag. 719. 
 



14 august - Sf. Maximilian Maria Kolbe 

 
14 august 

 
SFÂNTUL MAXIMILIAN MARIA KOLBE 

preot şi martir 
 

Comemorare obligatorie 
 
 Comunul păstorilor, pag. 719. 
 
 LECTURA I  Ca pe o jertfă de ardere de tot i-a primit. 
 
 Citire din cartea Înţelepciunii  3,1-9 
 
 
1  Sufletele celor drepţi sunt în mâna lui Dumnezeu 
  iar chinul nu se va atinge de ei. 
2 În ochii celor fără de minte, drepţii sunt morţi cu desăvârşire, 
 plecarea lor din lume li se pare o mare nenorocire; 
3 moartea pentru ei înseamnă pieirea dar cei drepţi sunt în pace. 
4 Chiar dacă în faţa oamenilor au trecut drept pedepsiţi, 
 nădejdea lor i-a dus la nemurire. 
5 Pentru o pedeapsă uşoară vor primi o răsplată mare, 
 căci Dumnezeu i-a pus la încercare şi i-a găsit vrednici de el. 
6 I-a încercat cum se încearcă aurul în cuptor, 
 i-a primit ca pe o jertfă de ardere de tot, 
 iar în ziua judecăţii vor străluci, 
7 vor scânteia ca paiele care ard într-o mirişte; 
8 vor judeca popoarele şi le vor stăpâni. 
 Domnul va fi împăratul lor pe veci. 
9 Cei care îşi pun încrederea în Domnul vor înţelege adevărul 
 iar cei care îi sunt credincioşi vor rămâne în iubirea lui, 
 căci harul şi îndurarea sunt răsplata aleşilor săi. 
 

Cuvântul Domnului 



14 august - Sf. Maximilian Maria Kolbe 

 
sau, la alegere: 

 
 LECTURA I  Şi noi suntem datori  
      să ne dăm viaţa pentru fraţii noştri. 
 
 Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Ioan 3,14-18 

 
 
14  Preaiubiţilor, 
  noi ştim că am trecut de la moarte la viaţă, 
 pentru că îi iubim pe fraţii noştri; 
 cine nu iubeşte pe fratele său rămâne în moarte. 
15 Oricine urăşte pe fratele său este un ucigaş 
 şi ştiţi că nici un ucigaş nu are viaţa veşnică în el. 
16 Prin aceea am cunoscut iubirea: 
 că el şi-a dat viaţa pentru noi. 
 Şi noi deci suntem datori să ne dăm viaţa pentru fraţii noştri. 
17 Dacă cineva, având bogăţiile lumii, 
 îl vede pe fratele său ducând lipsă 
 şi îşi închide inima faţă de el, 
 cum poate să rămână în el dragostea lui Dumnezeu? 
18 Fiii mei, să nu iubim numai cu vorba şi cu limba, 
 ci într-adevăr, prin fapte. 
 

Cuvântul Domnului 



14 august - Sf. Maximilian Maria Kolbe 

 
 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 115,10-11.12-13.16-17 
 
  R.:  Preţioasă este în ochii Domnului 
    moartea sfinţilor săi. 
 
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. 
 
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. 
 
16 Ascultă-mă, Doamne, căci sunt slujitorul tău şi fiul slujnicei tale. 
 Tu ai sfărâmat lanţurile mele. 
17 Ţie îţi voi aduce jertfă de laudă 
 şi voi invoca numele Domnului. R. 



14 august - Sf. Maximilian Maria Kolbe 

 
 ALELUIA Mt 16,25 
  (Aleluia) Cine va voi să-şi salveze viaţa o va pierde, 
     iar cine îşi va pierde viaţa pentru mine, o va salva.  
  (Aleluia) 
 
 EVANGHELIA  Nu vă mai numesc slugi, dar prieteni. 
 
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Ioan 15,9-17 
 
 
 
  În timpul acela, 
  Isus a spus ucenicilor săi: 
9 „Precum m-a iubit pe mine Tatăl, tot aşa şi eu vă iubesc pe voi. 
 Rămâneţi în dragostea mea. 
10 Dacă păziţi poruncile mele, veţi rămâne în iubirea mea, 
 după cum şi eu am păzit poruncile Tatălui meu şi rămân în iubirea  
 lui. 
11 Acestea vi le-am spus ca bucuria mea să fie în voi 
 şi ca bucuria voastră să fie deplină. 
12 Aceasta este porunca mea: 
 să vă iubiţi unii pe alţii, aşa cum v-am iubit şi eu pe voi. 
13 Nimeni nu are o mai mare dragoste decât aceasta: 
 ca cineva să-şi dea viaţa pentru prietenii săi. 
14 Voi sunteţi prietenii mei, dacă faceţi ceea ce vă poruncesc. 
15 De acum nu vă mai numesc slugi, 
 pentru că sluga nu ştie ce face stăpânul său, 
 dar v-am numit pe voi prieteni, 
 pentru că toate câte le-am auzit de la Tatăl meu 
 vi le-am făcut cunoscute. 
16 Nu voi m-aţi ales pe mine, ci eu v-am ales pe voi 
 şi v-am rânduit să mergeţi şi să aduceţi roade,  
 iar roadele voastre să rămână, 
 ca Tatăl să vă dea tot ceea ce veţi cere în numele meu. 
17 Aceasta vă poruncesc: să vă iubiţi unii pe alţii”. 
 

Cuvântul Domnului 
 



15 august - Adormirea Maicii Domnului 

 
15 august 

 
ADORMIREA MAICII DOMNULUI 

 
Solemnitate 

IS - patronul diecezei şi aniversarea sfinţirii catedralei 
 

Liturghia din ajun 
 
 LECTURA I  Au adus chivotul lui Dumnezeu şi l-au pus în mijlocul 
      cortului pe care îl ridicase David pentru acesta. 
 
 Citire din cartea întâi a Cronicilor 15,3-4.15-16; 16,1-2 
 
 
 
3  În zilele acelea, 
  David a adunat întreg poporul israelit la Ierusalim, 
 pentru a aduce chivotul lui Dumnezeu 
 în locul pe care îl pregătise mai dinainte pentru acesta. 
4 Şi i-a chemat pe urmaşii lui Aron, adică pe preoţi şi pe urmaşii lui Levi. 
15 Leviţii au ridicat pe umerii lor 
 chivotul lui Dumnezeu, cu ajutorul pârghiilor, 
 după cum le poruncise Moise, după cuvântul Domnului. 
16 David a poruncit căpeteniilor leviţilor să rânduiască pe fraţii lor  
 cântăreţi, 
 cu instrumente muzicale, harpe, chitare, chimvale, 
 ca să răsune pretutindeni cântece de veselie. 
16,1 După ce au adus chivotul lui Dumnezeu şi l-au aşezat 
 în mijlocul cortului, pe care-l ridicase David, 
 au adus arderi de tot şi jertfe de împăcare înaintea Domnului. 
2 Iar când a sfârşit David de adus arderile de tot şi jertfele de  
 împăcare, 
 a binecuvântat poporul în numele Domnului. 
 

Cuvântul Domnului 



15 august - Adormirea Maicii Domnului 

 
 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 131,6-7.9-10.13-14 (R.: 8) 
 
  R.:  Ridică-te, Doamne, în ajutorul meu, 
    tu şi chivotul puterii tale. 
 
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.  
 
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. 
 
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. 



15 august - Adormirea Maicii Domnului 

 
 LECTURA A II-A  Dumnezeu ne dă biruinţă prin Isus Cristos. 
 
 Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Paul 
 către Corinteni 15,54-57 

 
 
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. 
 

Cuvântul Domnului 



15 august - Adormirea Maicii Domnului 

 
 ALELUIA Lc 11,28 
  (Aleluia) Fericiţi sunt cei care ascultă cuvântul lui Dumnezeu 
     şi îl păzesc. (Aleluia) 
 
 EVANGHELIA  Fericită mama care te-a purtat la sânul ei. 
 
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Luca 11,27-28 

 
 
 
27  În timpul acela, 
  în timp ce Isus vorbea mulţimii, 
 o femeie şi-a ridicat glasul şi a spus: 
 „Fericită este mama care te-a purtat în sânul ei 
 şi te-a hrănit la pieptul ei!”. 
28 Atunci Isus i-a răspuns: 
 „Fericiţi mai curând  
 sunt cei care ascultă cuvântul lui Dumnezeu şi-l păzesc!”. 
 

Cuvântul Domnului 



15 august - Adormirea Maicii Domnului 

 
Liturghia zilei 

 
 LECTURA I  Un semn mare s-a arătat în cer. 
 
 Citire din Apocalipsul sfântului Ioan 11,19a; 12,1.3-6a.10ab 

 
 
19a  Templul lui Dumnezeu s-a deschis în cer 
  iar în templu a apărut chivotul legământului său. 
12,1 Un semn mare s-a arătat atunci în cer: 
 o femeie, înveşmântată cu soarele, 
 având luna sub picioarele ei, 
 iar pe cap purtând o coroană de douăsprezece stele. 
3 S-a mai arătat şi un alt semn în cer: 
 un balaur uriaş, roşu ca focul, având şapte capete şi zece coarne; 
 pe fiecare cap purta o coroană regească. 
4 Coada lui târa o treime din stelele cerului şi le arunca pe pământ. 
 Balaurul stătea în faţa femeii, care trebuia să nască, 
 gata să-i înghită copilul, după ce îl va naşte. 
5 Şi iată că ea a născut un fiu, un copil de parte bărbătească. 
 Acesta avea să păstorească toate popoarele cu un sceptru de fier. 
 Copilul a fost răpit şi dus aproape de Dumnezeu, lângă tronul său 
6a iar femeia a fugit în pustiu, unde avea un loc pregătit de Dumnezeu. 
10ab Şi am auzit în cer un glas puternic, zicând: 
 „Acum a venit mântuirea, tăria şi domnia Dumnezeului nostru 
 şi puterea unsului său”. 
 

Cuvântul Domnului 



15 august - Adormirea Maicii Domnului 

 
 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 44,10ab.11-12ab.16 (R.: cf. 10b) 
 
  R.:  Regina stă la dreapta ta, 
    îmbrăcată în haină aurită. 
 
10ab Printre preaiubitele tale sunt fiice de împăraţi, 
 Regina stă la dreapta ta, împodobită în aur de Ofir. R. 
 
11 Ascultă, fiică, priveşte şi pleacă-ţi urechea; 
 uită de poporul tău şi de casa tatălui tău. 
12ab Împăratul râvneşte frumuseţea ta; 
 el îţi este stăpânul, pleacă-te în faţa lui. R. 
 
16 Prietenele ei sunt aduse la tine 
 cu strigăte de bucurie şi veselie; 
 ele intră în palatul împăratului. R. 



15 august - Adormirea Maicii Domnului 

 
 LECTURA A II-A  Mai întâi a înviat Cristos, 
        apoi vor învia cei care sunt ai lui Cristos. 
 
 Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Paul 
 către Corinteni 15,20-27 

 
 
20  Fraţilor, 
  Cristos a înviat din morţi, 
 fiind, dintre cei morţi, cel dintâi care a înviat. 
21 Căci dacă moartea a venit printr-un om, 
 tot printr-un om a venit şi învierea morţilor. 
22 Şi după cum toţi mor în Adam, tot aşa toţi vor învia în Cristos. 
23 Dar fiecare la rândul lui: la început Cristos, 
 apoi cei care vor fi ai lui Cristos, când el va veni din nou. 
24 Când Cristos va da împărăţia în mâinile lui Dumnezeu Tatăl, 
 după ce va fi distrus toate puterile răului, atunci totul va fi împlinit. 
25 Căci el trebuie să stăpânească, 
 până ce va pune pe toţi duşmanii sub picioarele sale. 
26 Ultimul duşman pe care îl va nimici este moartea. 
27 Dumnezeu într-adevăr „a pus totul sub picioarele lui”. 
 Dar când zice că totul i-a fost supus  
 se înţelege că toate în afară de cel care i-a supus toate. 
 

Cuvântul Domnului 



15 august - Adormirea Maicii Domnului 

 
 ALELUIA 
  (Aleluia) Maria a fost înălţată la cer, 
     corurile de îngeri se bucură. (Aleluia) 
 
 EVANGHELIA  Mi-a făcut lucruri mari Cel Atotputernic: 
       el îi înalţă pe cei smeriţi. 
 
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Luca 1,39-56 

 
 
 
39  În acele zile, Maria a pornit în grabă 
  către o cetate din ţinutul muntos al Iudeii. 
40 Ajunsă acolo, a intrat în casa lui Zaharia 
 şi a salutat-o pe Elisabeta. 
41 Când a auzit Elisabeta salutul Mariei,  
 a tresărit pruncul în sânul ei. 
 Elisabeta s-a umplut de Duhul Sfânt 
42 şi a strigat cu glas tare: 
 „Binecuvântată eşti tu între femei 
 şi binecuvântat este rodul trupului tău. 
43 Şi de unde mie fericirea aceasta, 
 ca să vină la mine Maica Domnului meu? 
44 Căci, iată, cum au ajuns la urechile mele cuvintele salutului tău, 
 a tresărit de bucurie pruncul în sânul meu. 
45 Fericită eşti tu, 
 care ai crezut că se vor împlini cele spuse ţie de Domnul”. 
46 Atunci Maria a spus: „Sufletul meu preamăreşte pe Domnul 
47 şi duhul meu tresaltă de bucurie în Dumnezeu, mântuitorul meu, 
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 Atotputernic, 
 al cărui nume este sfânt. 
50 Milostivirea lui dăinuie din neam în neam  
 peste cei ce se tem de dânsul. 
51 El arată puterea braţului său;  
 risipeşte pe cei mândri în inima lor. 
52 Dă jos de pe tronuri pe cei puternici şi înalţă pe cei smeriţi. 
53 Pe cei flămânzi îi copleşeşte cu bunuri, 
 iar pe cei bogaţi îi lasă cu mâinile goale. 
54 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”. 
56 Şi a rămas Maria trei luni împreună cu Elisabeta;  
 apoi s-a întors acasă. 
 

Cuvântul Domnului 



15 august - Adormirea Maicii Domnului 

 
 

16 august 
 

SFÂNTUL ŞTEFAN AL UNGARIEI 
rege 

 
Comemorare facultativă 

AB, OR, SM - solemnitate 
 
 Comunul pentru sfinţi şi sfinte, pag. 845. 
 



19 august - Sf. Ioan Eudes 

 
19 august 

 
SFÂNTUL IOAN EUDES 

preot 
 

Comemorare facultativă 
 
 Comunul păstorilor, pag. 719. 
 sau Comunul pentru sfinţi şi sfinte (pentru călugări), pag. 845. 
 
 LECTURA I**  Voi veţi cunoaşte dragostea lui Cristos 
       care întrece tot ce se poate cunoaşte. 
 
 Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul 
 către Efeseni  3,14-19 

 
 
14  Fraţilor, 
  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 



19 august - Sf. Ioan Eudes 

 
 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 102,1-2.3-4.13-14.17-18a (R.: cf. 8a) 
 
  R.:  Binecuvântat fie Domnul, 
    el este îndurător şi milostiv. 
 
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. 
 
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. 
 
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. 



19 august - Sf. Ioan Eudes 

 
 ALELUIA In 15,4.5b 
   (Aleluia) Rămâneţi în mine şi eu în voi, spune Domnul; 
      cine rămâne în mine aduce roade multe. (Aleluia) 
 
 EVANGHELIA  Cine rămâne în mine şi eu în el aduce roade multe. 
 
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Ioan 15,1-10 

 
 
 
  În timpul acela, 
  Isus a spus ucenicilor săi: 
1 „Eu sunt viţa cea adevărată şi Tatăl meu este viticultorul. 
2 Orice mlădiţă care este în mine şi nu aduce rod, Tatăl meu o înlătură; 
 şi orice mlădiţă care aduce rod, el o curăţă, ca să dea rod şi mai mult. 
3 Voi sunteţi deja curaţi, prin cuvântul pe care vi l-am spus. 
4 Rămâneţi în mine şi eu în voi. 
 Precum mlădiţa nu poate să aducă rod de la sine, dacă nu rămâne pe  
 viţă, 
 tot aşa nici voi, dacă nu rămâneţi în mine. 
5 Eu sunt viţa, voi sunteţi mlădiţele. 
 Cine rămâne în mine şi eu în el, acela aduce roade multe, 
 căci fără mine nimic nu puteţi face. 
6 Cine nu rămâne în mine este aruncat afară, ca mlădiţa tăiată, şi se  
 usucă. 
 Mlădiţele uscate sunt adunate, aruncate în foc şi ard. 
7 Dacă rămâneţi în mine şi cuvintele mele rămân în voi, 
 puteţi cere orice vreţi şi veţi primi. 
8 Prin aceasta este preamărit Tatăl meu: 
 să aduceţi rod îmbelşugat şi să vă dovediţi ucenicii mei. 
9 Precum m-a iubit pe mine Tatăl, tot aşa şi eu vă iubesc pe voi. 
 Rămâneţi în dragostea mea. 
10 Dacă păziţi poruncile mele, veţi rămâne în iubirea mea, 
 după cum şi eu am păzit poruncile Tatălui meu şi rămân în iubirea  
 lui”. 
 

Cuvântul Domnului 
 



20 august - Sf. Bernard 

 
20 august 

 
SFÂNTUL BERNARD 

abate şi învăţător al Bisericii 
 

Comemorare obligatorie 
 
 Comunul învăţătorilor Bisericii, pag. 785. 
 sau Comunul pentru sfinţi şi sfinte (pentru călugări), pag. 845. 
 

LECTURA I  Îl va umple Duhul înţelepciunii şi al înţelegerii. 
 
 Citire din cartea lui Ben Sirah 15,1-6 

 
 
1  Omul care se teme de Domnul face binele 
  iar cel care ţine legea îşi însuşeşte înţelepciunea. 
2 Ea îl întâmpină ca o mamă şi îl primeşte ca o tânără mireasă. 
3 Îl hrăneşte cu pâinea înţelegerii şi-i dă să bea din apa înţelepciunii. 
4 Se sprijină pe ea şi nu se va clătina, 
 se încrede în ea şi nu va rămâne de ruşine; 
 îl înalţă mai presus decât tovarăşii săi. 
5 Îl face să vorbească în mijlocul adunării; 
 în ea va afla mulţumirea, cununa bucuriei, 
 şi va dobândi un renume veşnic; 
6 fericirea şi preamărirea vor fi comoara lui, 
 şi va moşteni un nume veşnic. 
 

Cuvântul Domnului 



20 august - Sf. Bernard 

 
 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 15,1-2a şi 5.7-8.11 (R.: cf. 5a) 
 
  R.:  Tu, Doamne, 
    eşti partea mea de moştenire. 
 
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. 
 
11 Tu îmi vei arăta cărarea vieţii; 
 în faţa ta sunt bucurii nespuse 
 şi desfătări veşnice la dreapta ta. R. 



20 august - Sf. Bernard 

 
 ALELUIA Cf. 1 In 4,8b.12b 
   (Aleluia) Dumnezeu este iubire; 
      dacă ne iubim unul pe altul, Dumnezeu rămâne în noi 
      şi dragostea lui în noi este desăvârşită. (Aleluia) 
 
 EVANGHELIA  Vreau ca şi ei să fie împreună cu mine 

acolo unde sunt eu. 
 
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Ioan 17,20-26 

 
 
 
  În timpul acela, 
  Isus şi-a ridicat ochii spre cer şi s-a rugat astfel: 
20 „Părinte sfânt, nu mă rog numai pentru aceştia, 
 ci şi pentru cei care vor asculta cuvintele lor şi vor crede în mine, 
21 ca toţi să fie una; după cum tu, Părinte, eşti în mine şi eu în tine, 
 aşa şi ei să fie în noi una, ca lumea să creadă că tu m-ai trimis. 
22 Slava pe care mi-ai dat-o tu eu le-am dat-o lor, 
23 ca să fie una precum noi una suntem: eu în ei şi tu în mine. 
 Ei să fie în chip desăvârşit una, ca să cunoască lumea că tu m-ai trimis 
 şi că i-ai iubit pe ei precum m-ai iubit pe mine. 
24 Părinte, vreau ca şi cei pe care mi i-ai dat 
 să fie împreună cu mine acolo unde sunt eu, 
 ca ei să vadă slava pe care mi-ai dat-o, 
 pentru că tu m-ai iubit pe mine mai înainte de întemeierea lumii. 
25 Părinte drept, lumea pe tine nu te-a cunoscut, 
 dar eu te-am cunoscut şi aceştia au cunoscut că tu m-ai trimis. 
26 Eu le-am făcut cunoscut numele tău şi-l voi face cunoscut, 
 ca iubirea cu care m-ai iubit tu să fie în ei şi eu în ei”. 
 

Cuvântul Domnului 
 



21 august - Sf. Pius al X-lea 

 
21 august 

 
SFÂNTUL PIUS AL X-LEA 

papă 
 

Comemorare obligatorie 
 
 Comunul păstorilor (pentru un papă), pag. 719. 
 
 LECTURA I  V-am fi dat nu numai Evanghelia, 
      dar chiar şi viaţa noastră. 
 
 Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Paul 
 către Tesaloniceni 2,2b-8 

 
 
2b  Fraţilor, 
  am găsit în Dumnezeu curajul de care aveam nevoie 
 pentru a vesti între voi, cu preţul unor mari eforturi, 
 evanghelia lui Dumnezeu. 
3 Când v-am vorbit, nu v-am vestit învăţături greşite, 
 nu am avut gânduri meschine, n-am umblat cu înşelăciune; 
4 căci, pentru a ne încredinţa evanghelia, 
 Dumnezeu ne-a pus la încercare, 
 astfel ca noi să vorbim pentru a fi plăcuţi nu oamenilor, 
 ci lui Dumnezeu. După cum ştiţi, 
5 niciodată n-am avut poftă ascunsă de câştig, 
 Dumnezeu ne este martor; 
6 niciodată n-am căutat onoruri din partea oamenilor, 
 nici de la voi, nici de la alţii 
7 deşi, ca apostoli ai lui Cristos, am fi putut să cerem o cinste deosebită. 
 Dimpotrivă, noi ne-am purtat faţă de voi cu gingăşie, 
 cum se îngrijeşte o mamă de copiii ei. 
8 Având pentru voi asemenea simţăminte, 
 am fi voit să vă dăm nu numai evanghelia lui Dumnezeu, 
 ci şi pe noi înşine, căci ne deveniserăţi nespus de dragi. 
 

Cuvântul Domnului 



21 august - Sf. Pius al X-lea 

 
 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. 



21 august - Sf. Pius al X-lea 

 
 ALELUIA In 10,14 
  (Aleluia) Eu sunt păstorul cel bun, spune Domnul. 
     Eu cunosc oile mele iar ele mă cunosc pe mine. (Aleluia) 
 
 EVANGHELIA  Paşte mieii mei, paşte oile mele! 
 
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Ioan 21,15-17 

 
 
  Isus înviat din morţi 
  a stat la masă cu ucenicii săi pe ţărmul mării. 
15 După ce au mâncat, Isus i-a zis lui Simon Petru: 
 „Simon, fiul lui Ioan, mă iubeşti tu mai mult decât aceştia?”. 
 El i-a răspuns: „Da, Doamne, tu ştii că te iubesc”. 
 Isus i-a zis: „Paşte mieluşeii mei!”. 
16 I-a spus Isus a doua oară: „Simon, fiul lui Ioan, mă iubeşti?”. 
 Petru i-a răspuns: „Da, Doamne, tu ştii că te iubesc”. 
 Isus i-a zis: „Paşte mieii mei!”. 
17 Şi i-a spus a treia oară: „Simon, fiul lui Ioan, mă iubeşti?”. 
 Petru s-a întristat pentru că l-a întrebat a treia oară mă iubeşti 
 şi i-a zis: „Doamne, tu toate le ştii; tu ştii că te iubesc”. 
 Isus i-a zis: „Paşte oile mele!”. 
 

Cuvântul Domnului 



21 august - Sf. Pius al X-lea 

 
 

21 august 
 

ANIVERSAREA SFINŢIRII CATEDRALEI 
DIN SATU MARE 

 
SM - sărbătoare (în catedrală - solemnitate) 

 
 Comunul pentru aniversarea sfinţirii unei biserici, pag. 563. 
 



22 august - Sf. Fecioară Maria Regină 

 
22 august 

 
SFÂNTA FECIOARĂ MARIA REGINĂ 

 
Comemorare obligatorie 

 
 Comunul Sfintei Fecioare Maria, pag. 611. 
 
 LECTURA I  Un fiu ne-a fost dat. 
 
 Citire din cartea profetului Isaia  9,2-4.6-7 
 
 
2  Poporul care umbla în întuneric a văzut lumină mare, 
  peste cei care locuiau în ţinutul întunecat a strălucit o lumină. 
3 Tu ai mărit bucuria poporului tău şi ai sporit veselia lui. 
 Ei se bucură înaintea ta cum se bucură oamenii în timpul secerişului, 
 cum se veselesc la împărţirea prăzilor. 
4 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. 
6 Căci un prunc ni s-a născut nouă, un fiu ni s-a dat nouă; 
 semnul puterii este pe umerii lui. 
 Numele lui este: 
 „Sfetnic minunat, Dumnezeu puternic, Părinte veşnic, Principe al păcii”. 
7 Stăpânirea lui va creşte, 
 iar pacea în vremea lui nu va avea hotar; 
 va domni pe tronul lui David şi peste împărăţia lui; 
 el îşi va întări împărăţia întemeind-o pe judecată şi dreptate, 
 de acum şi până în veac. 
 Acestea le va face Domnul oştirilor în iubirea sa fără margini. 
 

Cuvântul Domnului 



22 august - Sf. Fecioară Maria Regină 

 
 PSALMUL RESPONSORIAL Idt 13,23bc-24a.25abc (R.: cf. Lc 1,42) 
 
  R.:  Binecuvântată eşti tu, Marie, 
    binecuvântată între femei. 
 
23bc Binecuvântată să fii tu, fiică, de către Dumnezeu cel preaînalt, 
 mai mult decât toate femeile de pe pământ; 
24a Binecuvântat să fie Domnul Dumnezeu, 
 care a creat cerul şi pământul. R. 
 
25abcCurajul care te-a susţinut 
 nu se va şterge niciodată din inimile oamenilor: 
 ei îşi vor aduce aminte întotdeauna 
 de puterea lui Dumnezeu. R. 



22 august - Sf. Fecioară Maria Regină 

 
 ALELUIA 
  (Aleluia) Bucură-te, Regina cerului; 
     tu care l-ai purtat în sânul tău pe Mântuitorul, 
     mijloceşte pentru noi, Fecioară smerită şi glorioasă. 
  (Aleluia) 
 
 EVANGHELIA  Fericită eşti tu care ai crezut. 
 
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Luca 1,39-47 

 
 
 
39  În acele zile, Maria a pornit în grabă 
  către o cetate din ţinutul muntos al Iudeii. 
40 Ajunsă acolo, a intrat în casa lui Zaharia 
 şi a salutat-o pe Elisabeta. 
41 Când a auzit Elisabeta salutul Mariei, 
 a tresărit pruncul în sânul ei. 
 Elisabeta s-a umplut de Duhul Sfânt 
42 şi a strigat cu glas tare: 
 „Binecuvântată eşti tu între femei 
 şi binecuvântat este rodul trupului tău. 
43 Şi de unde mie fericirea aceasta, 
 ca să vină la mine Maica Domnului meu? 
44 Căci, iată, cum au ajuns la urechile mele cuvintele salutului tău, 
 a tresărit de bucurie pruncul în sânul meu. 
45 Fericită eşti tu, care ai crezut că se vor împlini cele spuse ţie de  
 Domnul”. 
46 Atunci Maria a spus: „Sufletul meu preamăreşte pe Domnul 
47 şi duhul meu tresaltă de bucurie în Dumnezeu, mântuitorul meu”. 
 

Cuvântul Domnului 
 



23 august - Sf. Roza de Lima 

 
23 august 

 
SFÂNTA ROZA DE LIMA 

fecioară 
 

Comemorare facultativă 
 
 Comunul fecioarelor, pag. 825. 
 sau Comunul pentru sfinţi şi sfinte (pentru călugări), pag. 845. 
 



24 august - Sf. Bartolomeu 

 
24 august 

 
SFÂNTUL BARTOLOMEU 

apostol 
 

Sărbătoare 
 
 LECTURA I  Douăsprezece pietre de temelie care purtau numele  
      celor doisprezece apostoli ai Mielului. 
 
 Citire din Apocalipsul sfântului Ioan 21,9b-14 

 
 
9b  Eu, Ioan, am văzut un înger 
  care mi-a zis: „Vino şi-ţi voi arăta logodnica, 
 Mireasa Mirelui!”. 
10 Îngerul m-a dus cu duhul pe un munte mare şi înalt 
 şi mi-a arătat Ierusalimul, cetatea sfântă, 
 coborându-se din cer, de la Dumnezeu, 
11 învăluită în slava lui Dumnezeu. 
 Strălucirea ei era asemenea cu o piatră de mare preţ, 
 ca piatra cristalină de iaspis. 
12 Avea un zid mare şi înalt, cu douăsprezece porţi, 
 iar la porţi doisprezece îngeri. 
 Pe porţi erau scrise  
 numele celor douăsprezece triburi ale fiilor lui Israel. 
 Trei porţi erau la răsărit, trei porţi la miazănoapte, 
13 trei porţi la miazăzi şi trei porţi la apus. 
 Zidul cetăţii era clădit pe douăsprezece pietre de temelie 
14 şi pe ele erau scrise douăsprezece nume 
 ale celor doisprezece apostoli ai Mielului. 
 

Cuvântul Domnului 



24 august - Sf. Bartolomeu 

 
 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 144,10-11.12-13ab.17-18 (R.: cf. 12) 
 
  R.:  Sfinţii tăi, Doamne, 
    cântă slava împărăţiei tale. 
 
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. 
 
12 Sfinţii tăi să descopere tuturor oamenilor măreţiile tale, 
 slava plină de măreţie a împărăţiei tale. 
13ab Împărăţia ta e împărăţie veşnică, 
 şi stăpânirea ta va dăinui din neam în neam. R. 
 
17 Domnul este drept în toate căile sale, 
 milostiv în toate lucrările sale. 
18 Domnul este lângă cei care-l cheamă, 
 lângă cei care-l cheamă din toată inima. R. 



24 august - Sf. Bartolomeu 

 
 ALELUIA Lc 10,23b.20b 
  (Aleluia) Fericiţi ochii care văd ceea ce vedeţi voi; 
     bucuraţi-vă, spune Domnul:  
     numele voastre sunt scrise în ceruri. (Aleluia) 
 
 EVANGHELIA  Iată un adevărat israelit, 
       un om căruia nu-i place prefăcătoria. 
 
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Ioan 1,45-51 
 
 
 
45  În timpul acela, 
  Filip l-a găsit pe Natanael şi i-a zis: 
 „L-am aflat pe acela despre care au scris Moise în Lege şi profeţii, 
 pe Isus, fiul lui Iosif din Nazaret”. 
46 I-a răspuns Natanael: „Poate ieşi ceva bun din Nazaret?”. 
 Filip i-a zis: „Vino şi vezi”. 
47 Isus l-a văzut pe Natanael venind către el şi a zis despre acesta: 
 „Iată un adevărat israelit, un om căruia nu-i place prefăcătoria”. 
48 Natanael a întrebat: „De unde mă cunoşti?”. 
 Isus i-a răspuns: „Te-am văzut înainte de a-ţi fi vorbit Filip, 
 pe când stăteai sub un smochin”. 
49 I-a răspuns Natanael: „Rabbi, tu eşti Fiul lui Dumnezeu, 
 tu eşti Regele lui Israel”. 
50 I-a răspuns Isus: 
 „Crezi, pentru că ţi-am spus că te-am văzut sub un smochin. 
 Vei vedea lucruri şi mai mari”. 
51 Şi i-a zis: „Adevăr, adevăr vă zic vouă: 
 veţi vedea cerurile deschise 
 şi pe îngerii lui Dumnezeu urcând şi coborând peste Fiul Omului”. 
 

Cuvântul Domnului 
 



25 august - Sf. Ludovic 

 
25 august 

 
SFÂNTUL LUDOVIC 

rege 
 

Comemorare facultativă 
 
 Comunul pentru sfinţi şi sfinte, pag. 845. 
 
 
 
 
 

25 august 
 

SFÂNTUL IOSIF DE CALASANZ 
preot 

 
Comemorare facultativă 

 
 Comunul păstorilor, pag. 719. 
 sau Comunul pentru sfinţi şi sfinte (pentru educatori), pag. 845. 
 



27 august - Sf. Monica 

 
27 august 

 
SFÂNTA MONICA 

 
Comemorare obligatorie 

 
 Comunul pentru sfinţi şi sfinte, pag. 845. 
 
 LECTURA I  Farmecul femeii frumoase în casa bine întreţinută este 
      asemănător unui răsărit de soare. 
 
 Citire din cartea lui Ben Sirah 26,1-4.16-21 

 
 
1  Fericit este bărbatul care are o soţie bună: 
  numărul anilor lui va fi dublu. 
2 Femeia destoinică este bucuria bărbatului; 
 el va avea parte de fericire toată viaţa sa. 
3 O femeie bună este o comoară, 
 de care au parte cei care se tem de Dumnezeu; 
4 fie că sunt bogaţi, fie că sunt săraci, ei au inima plină de bucurie, 
 în orice împrejurare faţa lor este senină. 
16 Farmecul femeii aduce bucurie soţului ei; 
17 înţelepciunea ei face viaţa fericită. 
18 O femeie tăcută este un dar al lui Dumnezeu, 
 iar femeia bine crescută este de nepreţuit. 
19 Dar peste dar este femeia sfioasă 
 şi nu este comoară mai de preţ ca femeia înfrânată. 
20 Farmecul femeii bune luminează casa, 
21 asemenea soarelui care străluceşte peste munţii Domnului. 
 

Cuvântul Domnului 



27 august - Sf. Monica 

 
 PSALMUL RESPONSORIAL  Ps 127,1-2.3.4-5 
 
  R.:  Fericită este casa 
    celui 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 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. 



27 august - Sf. Monica 

 
 ALELUIA Cf. Înţ 11,24.26 
  (Aleluia) Tu ai milă de toţi şi nu dispreţuieşti nimic din ce ai creat, 
     o Doamne, iubitorul vieţii. (Aleluia) 
 
 EVANGHELIA  I-a spus fiului văduvei: „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 
 



28 august - Sf. Augustin 

 
28 august 

 
SFÂNTUL AUGUSTIN 

episcop şi învăţător al Bisericii 
 

Comemorare obligatorie 
 
 Comunul păstorilor, pag. 719. 
 sau Comunul învăţătorilor Bisericii, pag. 785. 
 
 LECTURA I  Dacă ne iubim unul pe altul,Dumnezeu rămâne în 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 astfel 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 Dumnezeu o are faţă de noi 
 şi am crezut într-însa. 
 Dumnezeu este iubire 
 şi cel ce rămâne în iubire rămâne în Dumnezeu 
 şi Dumnezeu rămâne în el. 
 

Cuvântul Domnului 



28 august - Sf. Augustin 

 
 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. 



28 august - Sf. Augustin 

 
 ALELUIA Cf. 1 In 4,8b.12b 
  (Aleluia) Dumnezeu este iubire; 
     dacă ne iubim unul pe altul, Dumnezeu rămâne în noi 
     şi dragostea lui în noi este desăvârşită. (Aleluia) 
 
 EVANGHELIA  Nu vă mai numesc slugi, dar prieteni. 
 
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Ioan 15,9-17 
 
 
 
  În timpul acela, 
  Isus a spus ucenicilor săi: 
9 „Precum m-a iubit pe mine Tatăl, tot aşa şi eu vă iubesc pe voi. 
 Rămâneţi în dragostea mea. 
10 Dacă păziţi poruncile mele, veţi rămâne în iubirea mea, 
 după cum şi eu am păzit poruncile Tatălui meu 
 şi rămân în iubirea lui. 
11 Acestea vi le-am spus ca bucuria mea să fie în voi 
 şi ca bucuria voastră să fie deplină. 
12 Aceasta este porunca mea: 
 să vă iubiţi unii pe alţii, aşa cum v-am iubit şi eu pe voi. 
13 Nimeni nu are o mai mare dragoste decât aceasta: 
 ca cineva să-şi dea viaţa pentru prietenii săi. 
14 Voi sunteţi prietenii mei, dacă faceţi ceea ce vă poruncesc. 
15 De acum nu vă mai numesc slugi, 
 pentru că sluga nu ştie ce face stăpânul său, 
 dar v-am numit pe voi prieteni, 
 pentru că toate câte le-am auzit de la Tatăl meu vi le-am făcut  
 cunoscute. 
16 Nu voi m-aţi ales pe mine, ci eu v-am ales pe voi 
 şi v-am rânduit să mergeţi şi să aduceţi roade, iar roadele voastre să  
 rămână, 
 ca Tatăl să vă dea tot ceea ce veţi cere în numele meu. 
17 Aceasta vă poruncesc: să vă iubiţi unii pe alţii”. 
 

Cuvântul Domnului 
 



29 august - Martiriul Sfântului Ioan Botezătorul 

 
29 august 

 
MARTIRIUL SFÂNTULUI IOAN BOTEZĂTORUL 

 
Comemorare obligatorie 

 
 LECTURA I  Spune în faţa poporului meu tot ce îţi voi porunci. 
      Nu tremura în faţa lor. 
 
 Citire din cartea profetului Ieremia 1,17-19 

 
 
 
  În zilele acelea, 
  Domnul mi s-a adresat zicându-mi: 
17 „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 



29 august - Martiriul Sfântului Ioan Botezătorul 

 
 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 70,1-2.3-4a.5-6ab.15ab-17 (R.: 15a) 
 
  R.:  Tu, Doamne, 
    eşti apărătorul celui drept. 
 
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. 
 
15ab Gura mea va vesti în toate zilele 
 dreptatea şi îndurarea ta. 
16 Voi povesti puterea lui Dumnezeu, 
 Doamne, voi preamări dreptatea ta. 
17 Dumnezeule, m-ai învăţat din copilărie, 
 iar eu povestesc şi astăzi minunile tale. R. 



29 august - Martiriul Sfântului Ioan Botezătorul 

 
 ALELUIA Mt 5,10 
  (Aleluia) Fericiţi cei prigoniţi pentru dreptate, 
     căci a lor este împărăţia cerurilor. (Aleluia) 
 
 EVANGHELIA  Vreau să-mi dai îndată pe o tipsie, 
       capul lui Ioan Botezătorul. 
 
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Marcu  6,17-29 

 
 
 
17  În timpul acela, 
  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. 
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 
 



3 septembrie - Sf. Grigore cel Mare 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEPTEMBRIE 
 



3 septembrie - Sf. Grigore cel Mare 

 
3 septembrie 

 
SFÂNTUL GRIGORE CEL MARE 

papă şi învăţător al Bisericii 
 

Comemorare obligatorie 
 
 Comunul păstorilor (pentru un papă), pag. 719. 
 sau Comunul învăţătorilor Bisericii, pag. 785. 
 
 LECTURA I  Cum cercetează păstorul turma sa, 
      aşa voi cerceta şi eu oile mele. 
 
 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 



3 septembrie - Sf. Grigore cel Mare 

 
 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. 



3 septembrie - Sf. Grigore cel Mare 

 
 ALELUIA Cf. 1 Pt 2,25 
  (Aleluia) Eraţi ca nişte oi rătăcite,  
     dar acum v-aţi întors la păstorul şi apărătorul sufletelor  
     voastre. 
  (Aleluia) 
 
 EVANGHELIA  Păstorul cel bun îşi dă sufletul pentru oile sale. 
 
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Ioan 10,11-16 

 
 
 
11  În timpul acela, Isus a spus: 
  „Eu sunt păstorul cel bun. 
 Păstorul cel bun îşi dă viaţa pentru oile sale. 
12 Cel plătit nu este păstor, căci oile nu-i aparţin. 
 Dacă vede lupul venind, el lasă oile şi fuge, 
 iar lupul le răpeşte şi le risipeşte. 
13 Cel plătit fuge, pentru că nu-l interesează decât plata şi nu-i pasă de  
 oi. 
14 Eu sunt păstorul cel bun; eu cunosc oile mele şi oile mele mă cunosc  
 pe mine, 
15 precum mă cunoaşte Tatăl şi eu cunosc pe Tatăl. 
 Eu îmi dau viaţa pentru oile mele. 
16 Mai am şi alte oi care nu sunt din staulul acesta. 
 Şi pe acelea trebuie să le aduc. 
 Ele vor asculta glasul meu: va fi o singură turmă şi un singur păstor”. 
 

Cuvântul Domnului 



3 septembrie - Sf. Grigore cel Mare 

 
7 septembrie 

 
FERICITUL MARCUS CRISINUS şi însoţitorii 

martiri 
 

AB, OR, SM - comemorare obligatorie 
 
 Comunul martirilor, pag. 669. 
 



8 septembrie - Naşterea Sfintei Fecioare Maria 

 
8 septembrie 

 
NAŞTEREA SFINTEI FECIOARE MARIA 

 
Sărbătoare 

 
 LECTURA I  Va veni ziua în care aceea 
      care trebuie să nască, va naşte. 
 
 Citire din cartea profetului Mihea 5,2-5a 

 
 
2  Aşa vorbeşte Domnul: 
  „Tu, Betleem Efrata, 
 deşi eşti cel mai mic între oraşele lui Iuda, 
 din tine va ieşi cel care va stăpâni peste Israel; 
 originea lui urcă până în vremuri străvechi, până în zilele veşniciei. 
3 Pentru aceasta, 
 după ce Domnul va fi lăsat în părăsire pe poporul său un anumit  
 timp, 
 va veni ziua în care aceea care trebuie să nască va naşte, 
 şi atunci cei care vor fi rămas credincioşi se vor întoarce la fiii lui Israel. 
4 El se va ridica şi va cârmui cu puterea Domnului 
 şi cu măreţia numelui Domnului Dumnezeului său; 
 toţi vor trăi în linişte, 
 căci stăpânirea sa se va întinde până la marginile pământului. 
5a El va fi pacea noastră. 
 

Cuvântul Domnului 
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sau, la alegere: 

 
 LECTURA I  Pe aceia pe care i-a ştiut mai dinainte, 
      i-a şi hotărât mai dinainte. 
 
 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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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 86,1-3.4-5.6-7 
 
  R.:  Domnul a aşezat în tine 
    izvoarele vieţii. 
 
1 Domnul iubeşte Sionul. 
 El i-a aşezat temeliile pe munţii cei sfinţi. 
2 Porţile Sionului îi sunt mai plăcute 
 decât toate lăcaşurile lui Iacob. 
3 Lucruri măreţe s-au spus despre tine, 
 cetatea lui Dumnezeu. R. 
 
4 „Egiptul şi Babilonul se numără 
 printre cei care mă venerează. 
 Filistenii, popoarele din Tir şi Etiopia s-au născut în Sion”. 
5 Sionului i se va zice: „Mamă!”. 
 Toţi s-au născut acolo; Cel Preaînalt îl susţine cu tărie. R. 
 
6 Domnul scrie în cartea popoarelor: 
 „Acesta şi acela s-au născut într-însul”. 
7 Iar ei cântă în dans şi veselie: 
 „Toate izvoarele mele sunt în tine”. R. 
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 ALELUIA 
  (Aleluia) Fericită eşti, Sfântă Fecioară Marie, şi vrednică de toată lauda, căci din 

tine a răsărit Soarele dreptăţii,  
     Cristos, Dumnezeul nostru. (Aleluia) 
 
 EVANGHELIA  Ce s-a zămislit într-însa este de la Duhul Sfânt. 
 
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Matei 1,1-16.18-23 

 
 

1  Cartea neamului lui Isus Cristos, 
  fiul lui David, fiul lui Abraham. 
2 Abraham l-a născut pe Isaac, 
 Isaac l-a născut pe Iacob, 
 Iacob i-a născut pe Iuda şi pe fraţii lui, 
3 Iuda i-a născut pe Fares şi pe Zara din Tamar, 
 Fares l-a născut pe Esrom, 
 Esrom l-a născut pe Aram, 
4 Aram l-a născut pe Aminadab, 
 Aminadab l-a născut pe Naason, 
 Naason l-a născut pe Salmon, 
5 Salmon l-a născut pe Booz din Rahab, 
 Booz l-a născut pe Obed din Rut, 
 Obed l-a născut pe Iese, 
6 Iese l-a născut pe David, regele. 
 Regele David l-a născut pe Solomon din femeia lui Urie. 
7 Solomon l-a născut pe Roboam, 
 Roboam l-a născut pe Abia, 
 Abia l-a născut pe Asa, 
8 Asa l-a născut pe Iosafat, 
 Iosafat l-a născut pe Ioram, 
 Ioram l-a născut pe Ozia, 
9 Ozia l-a născut pe Ioatam, 
 Ioatam l-a născut pe Ahaz, 
 Ahaz l-a născut pe Ezechia, 
10 Ezechia l-a născut pe Manase, 
 Manase l-a născut pe Amon, 
 Amon l-a născut pe Iozia, 
11 Iozia i-a născut pe Iehonia şi pe fraţii lui în robia din Babilon. 
12 După robia din Babilon, 
 Iehonia l-a născut pe Salatiel, 
 Salatiel l-a născut pe Zorobabel, 
13 Zorobabel l-a născut pe Abiud, 
 Abiud l-a născut pe Eliachim, 
 Eliachim l-a născut pe Azor, 
14 Azor l-a născut pe Sadoc, 
 Sadoc l-a născut pe Achim, 
 Achim l-a născut pe Eliud, 
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15 Eliud l-a născut pe Eleazar, 
 Eleazar l-a născut pe Matan, 
 Matan l-a născut pe Iacob. 
16 Iacob l-a născut pe Iosif, logodnicul Mariei 
 din care s-a născut Isus, care se numeşte Cristos. 
18 Şi naşterea lui Isus Cristos a fost aşa: 
 Maria, mama lui, era logodită cu Iosif. 
 Mai înainte ca să locuiască ei împreună, 
 s-a aflat că a zămislit de la Duhul Sfânt. 
19 Iosif, logodnicul ei, 
 fiind drept şi nevrând s-o facă de ocară, 
 a voit să o lase în ascuns. 
20 Dar după ce cugetase el acestea, 
 iată că îngerul Domnului i se arătă în vis şi-i zise: 
 „Iosife, fiul lui David, 
 nu te teme să o iei la tine pe Maria, logodnica ta, 
 căci ce s-a zămislit într-însa este de la Duhul Sfânt. 
21 Ea va naşte un fiu şi-i vei pune numele Isus, 
 căci el va mântui pe poporul său de păcate”. 
22 Toate acestea s-au făcut, 
 pentru a se împlini ceea ce Domnul a vestit prin profetul care zice: 
23 „Iată, fecioara va zămisli şi va naşte un fiu 
 şi-i vor pune numele Emanuel, 
 care înseamnă: Dumnezeu este cu noi”. 
 

Cuvântul Domnului 
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forma scurtă: 

 
 EVANGHELIA  Ce s-a zămislit într-însa este de la Duhul Sfânt. 
 
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Matei 1,18-23 

 
 
18  Naşterea lui Isus Cristos a fost aşa: 
  Maria, mama lui, era logodită cu Iosif. 
 Mai înainte ca să locuiască ei împreună, 
 s-a aflat că a zămislit de la Duhul Sfânt. 
19 Iosif, logodnicul ei, 
 fiind drept şi nevrând s-o facă de ocară, 
 a voit să o lase în ascuns. 
20 Dar după ce cugetase el acestea, 
 iată că îngerul Domnului i se arătă în vis şi-i zise: 
 „Iosife, fiul lui David, 
 nu te teme să o iei la tine pe Maria, logodnica ta, 
 căci ce s-a zămislit într-însa este de la Duhul Sfânt. 
21 Ea va naşte un fiu şi-i vei pune numele Isus, 
 căci el va mântui pe poporul său de păcate”. 
22 Toate acestea s-au făcut, 
 pentru a se împlini ceea ce Domnul a vestit prin profetul care zice: 
23 „Iată, fecioara va zămisli şi va naşte un fiu 
 şi-i vor pune numele Emanuel, 
 care înseamnă: Dumnezeu este cu noi”. 
 

Cuvântul Domnului 
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9 septembrie 

 
SFÂNTUL PETRU CLAVER 

preot 
 

Comemorare facultativă 
 
 Comunul păstorilor, pag. 719. 
 
 
 
 
 

12 septembrie 
 

SFÂNTUL NUME AL SFINTEI FECIOARE MARIA 
 

TM - sărbătoare 
 
 Comunul Sfintei Fecioare Maria, pag. 611. 
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13 septembrie 

 
SFÂNTUL IOAN GURĂ DE AUR 

episcop şi învăţător al Bisericii 
 

Comemorare obligatorie 
 
 Comunul păstorilor, pag. 719. 
 sau Comunul învăţătorilor Bisericii, pag. 785. 
 
 LECTURA I  A împlinit misiunea de a sluji, 
      ca să se formeze trupul lui Cristos. 
 
 Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul 
 către Efeseni  4,1-7.11-13 

 
 
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. 
7 Fiecare dintre noi a primit harul 
 în măsura în care i l-a dăruit Cristos. 
11 El a dat oamenilor felurite daruri: 
 pe unii i-a făcut apostoli, pe alţii profeţi, pe alţii vestitori ai  
 evangheliei; 
 pe unii păstori şi pe alţii învăţători. 
12 Astfel poporul sfânt este organizat 
 pentru a putea împlini misiunea de a sluji 
 şi pentru a se forma trupul lui Cristos, 
13 ca în cele din urmă să ajungem cu toţii la unitatea credinţei 
 şi a cunoaşterii Fiului lui Dumnezeu, 
 la starea omului desăvârşit, la plinătatea staturii lui Cristos. 
 

Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 36,3-4.5-6.30-31 (R.: 30a) 
 
  R.:  Buzele celui drept 
    vorbesc cu înţelepciune. 
 
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. 
 
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. 
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 ALELUIA In 10,11 
  (Aleluia) Eu sunt păstorul cel bun. 
     Păstorul cel bun îşi dă viaţa pentru oile sale, spune Domnul. 
  (Aleluia) 
 
 EVANGHELIA  Păstorul cel bun îşi dă viaţa pentru oile sale. 
 
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Ioan 10,11-16 

 
 
 
11  În timpul acela, Isus a spus: 
  „Eu sunt păstorul cel bun. 
 Păstorul cel bun îşi dă viaţa pentru oile sale. 
12 Cel plătit nu este păstor, căci oile nu-i aparţin. 
 Dacă vede lupul venind, el lasă oile şi fuge, 
 iar lupul le răpeşte şi le risipeşte. 
13 Cel plătit fuge, pentru că nu-l interesează decât plata şi nu-i pasă de  
 oi. 
14 Eu sunt păstorul cel bun; 
 eu cunosc oile mele şi oile mele mă cunosc pe mine, 
15 precum mă cunoaşte Tatăl şi eu cunosc pe Tatăl. 
 Eu îmi dau viaţa pentru oile mele. 
16 Mai am şi alte oi care nu sunt din staulul acesta. 
 Şi pe acelea trebuie să le aduc. 
 Ele vor asculta glasul meu:  
 va fi o singură turmă şi un singur păstor”. 
 

Cuvântul Domnului 
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14 septembrie 

 
ÎNĂLŢAREA SFINTEI CRUCI 

 
Sărbătoare 

 
Când această sărbătoare cade în timpul săptămânii, înainte de Evanghelie se foloseşte una din următoarele lecturi; când cade 
în zi de duminică, sunt obligatorii toate trei lecturile. 

 
 LECTURA I  Cel muşcat să privească spre şarpele de aramă 
      şi va trăi. 
 
 Citire din cartea Numerilor 21,4-9 

 
 
 
4  În zilele acelea, 
  evreii au plecat de la muntele Hor 
 pe drumul care duce spre Marea Roşie, ca să ocolească ţara Edomului. 
 Din cauza drumului şi a oboselii, poporul şi-a pierdut răbdarea 
5 şi a vorbit împotriva lui Dumnezeu şi împotriva lui Moise, zicând: 
 „Pentru ce ne-aţi scos din Egipt? Ca să murim în pustiu? 
 Nu avem pâine, nu este nici apă 
 şi ni s-a făcut silă de această hrană mizerabilă”. 
6 Atunci Domnul a trimis împotriva poporului şerpi veninoşi. 
 Murind mulţi din cauza muşcăturilor, 
7 poporul a venit la Moise şi a zis: 
 „Am păcătuit împotriva Domnului şi împotriva ta. 
 Roagă-te Domnului, ca să depărteze de la noi şerpii”. 
 Moise s-a rugat pentru popor. 
8 Şi Domnul i-a zis lui Moise: „Fă-ţi un şarpe de aramă şi pune-l pe un  
 stâlp; 
 oricine ar fi muşcat să privească spre el şi va trăi”. 
9 Moise a făcut un şarpe de aramă şi l-a pus pe un stâlp; 
 şi oricine era muşcat de un şarpe şi privea spre şarpele de aramă se  
 vindeca. 
 

Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 77,1-2.34-35.36-37.38 
 
  R.:  Tu, Doamne, 
    eşti mântuirea noastră. 
 
1 Ascultă, poporul meu, învăţătura mea; 
 ia aminte la cuvintele pe care le rostesc. 
2 Îmi deschid gura şi vorbesc în pilde, 
 ca voi să scoateţi învăţătură 
 din cele întâmplate în trecut. R. 
 
34 Când Dumnezeu lovea de moarte, ei îl căutau, 
 se întorceau şi se îndreptau spre el. 
35 Îşi aduceau aminte că Dumnezeu este stânca lor 
 şi că Dumnezeul cel preasfânt este mântuitorul lor. R. 
 
36 Dar îl înşelau cu gura 
 şi-l minţeau cu limba. 
37 Inima lor nu era sinceră faţă de el 
 şi nu erau credincioşi faţă de legământul său. R. 
 
38 Dar, el fiind îndurător, îi ierta în loc să-i nimicească, 
 în repetate rânduri şi-a potolit mânia 
 şi nu a dat drumul întregii sale furii. R. 
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 LECTURA A II-A  S-a umilit pe sine, de aceea Dumnezeu l-a înălţat. 
 
 Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul 
 către Filipeni 2,6-11 

 
 
6  Fraţilor, 
  Isus Cristos rămânând Dumnezeu, 
 nu a ţinut cu orice preţ să apară egal cu Dumnezeu, 
7 dar s-a înjosit pe sine luând firea sclavului 
 şi devenind asemenea oamenilor. 
 După înfăţişare era considerat un om ca toţi ceilalţi. 
8 S-a umilit, făcându-se ascultător până la moarte 
 şi încă moartea pe cruce. 
9 De aceea şi Dumnezeu l-a înălţat 
 şi i-a dăruit un nume, care este mai presus decât orice alt nume, 
10 pentru ca în numele lui Isus, 
 toată făptura în cer, pe pământ şi în adâncuri 
 să-şi plece genunchiul 
11 şi orice limbă să proclame spre mărirea lui Dumnezeu Tatăl: 
 Isus Cristos este Domnul! 
 

Cuvântul Domnului 
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 ALELUIA 
  (Aleluia) Ne închinăm ţie, Cristoase, şi te binecuvântăm, 
     căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea. (Aleluia) 
 
 EVANGHELIA  După cum Moise a înălţat şarpele în pustiu, 
       tot astfel trebuie să fie înălţat Fiul Omului. 
 
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Ioan 3,13-17 

 
 
 
  În timpul acela,  
  Isus i-a spus lui Nicodim: 
13 „Nimeni nu s-a suit la cer, decât cel care s-a coborât din cer, 
 adică Fiul Omului, care este în cer. 
14 După cum Moise a înălţat şarpele în pustiu, 
 tot aşa trebuie să fie înălţat şi Fiul Omului, 
15 pentru ca oricine crede în el să aibă prin el viaţă veşnică. 
16 Căci 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”. 
 

Cuvântul Domnului 
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15 septembrie 

 
SFÂNTA FECIOARĂ MARIA ÎNDURERATĂ 

 
Comemorare obligatorie 

 
 LECTURA I  Isus a învăţat ascultarea 
      şi a devenit cauză de mântuire veşnică. 
 
 Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul 
 către Evrei 5,7-9 

 
 
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. 
 

Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 70,1-2.3-4a.5-6ab.15ab-17 
 
  R.:  În durerea mea 
    ajută-mă, Doamne. 
 
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. 
 
15ab Gura mea va vesti în toate zilele 
 dreptatea şi îndurarea ta. 
16 Voi povesti puterea lui Dumnezeu, 
 Doamne, voi preamări dreptatea ta. 
17 Dumnezeule, m-ai învăţat din copilărie, 
 iar eu povestesc şi astăzi minunile tale. R. 
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Secvenţa 

 
Această secvenţă se citeşte, la alegere, în întregime sau în forma scurtă, de la cuvintele:  
„*Mamă, mă învredniceşte”. 

 
 

STABAT MATER 
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 Stătea Maica-ndurerată 
 lângă cruce-nlăcrimată 
 pe când Fiul suferea. 
  Inima-i adânc rănită, 
  sfâşiată, chinuită, 
  o pătrunse sabia. 
 Vai, ce tristă şi mâhnită 
 fu acea Neprihănită, 
 Născătoarea lui Cristos. 
  Maică sfântă, ce mâhnire 
  când vedeai în chinuire 
  pe-al tău Fiu prea glorios. 
 Cine nu ar plânge oare 
 când pe Sfânta Născătoare 
 ar vedea-o-n chinul greu? 
  Să nu simţi compătimire 
  lângă Maica-n grea mâhnire 
  suferind cu Fiul său? 
 Pentru-a lumii mari păcate, 
 Fiul ei e dat la moarte 
 şi sub bice sfâşiat. 
 
Stabat Mater dolorósa 
iuxta crucem lacrimósa, 
dum pendébat Fílius. 
 Cuius ánimam geméntem, 
 contristátam et doléntem, 
 pertransívit gládius. 
O quam tristis et afflícta 
fuit illa benedícta 
Mater unigéniti! 
 Quae maerébat, et dolébat, 
 Pia Mater, dum vidébat 
 nati poenas íncliti. 
Quis est homo, qui non fleret, 
Matrem Christi si vidéret 
in tanto supplício? 
 Quis non posset contristári, 
 Christi Matrem contemplári 
 doléntem cum Fílio? 
Pro peccátis suae gentis 
vidit Iesum in torméntis, 
et flagéllis súbditum. 
 
 Vede-n chinuri cum se frânge, 
 cum îşi varsă al său sânge, 
 până sufletul şi-a dat. 
  Mamă plină de iubire, 
  dă-mi şi mie-a ta simţire, 
  cu-al tău chin să plâng şi eu. 

 Inima-mi în veci să ardă 
 de iubirea cea mai caldă 
 către Omul Dumnezeu. 
    *Mamă, mă învredniceşte, 
  rănile-mi întipăreşte 
  ale Celui Răstignit. 
 Eu l-am osândit la moarte 
 şi de chinuri să n-am parte 
 când pe cruce-l văd rănit? 
  Vreau să plâng şi eu cu tine, 
  cât trăiesc să fie-n mine 
  Răstignitul cu-al său chin. 
 Sufletu-mi te însoţeşte 
 şi cu tine el doreşte 
 să împartă-al tău suspin. 
  Tu Fecioară-ntre fecioare, 
  mă primeşte-ndurătoare 
  să plâng chinul tău nespus. 
 Mamă, dă-mi izvor de lacrimi, 
 ca să plâng aceste patimi, 
 răni şi moarte-a lui Isus. 
  Rănile-i să mă rănească, 
  sângele-i să mă-ncălzească, 
  crucea lui să o sărut. 
 
Vidit suum dulcem natum 
moriéndo desolátum, 
dum emísit spíritum. 
 Eia Mater, fons amóris, 
 me sentíre vim dolóris 
 fac, ut tecum lúgeam. 
Fac, ut árdeat cor meum 
in amándo Christum Deum 
ut sibi compláceam. 
   *Sancta Mater, istud agas 
 crucifíxi fige plagas 
 cordi meo válide. 
Tui nati vulneráti, 
tam dignáti pro me pati, 
poenas mecum dívide. 
 Fac me tecum pie flére, 
 Crucifíxo condolére, 
 donec ego víxero. 
Iuxta crucem tecum stare, 
et me tibi sociáre 
in planctu desídero. 
 Virgo vírginum praeclára, 
 mihi iam non sis amára: 
 fac me tecum plángere. 
Fac, ut portem Christi mortem, 
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passiónis fac consórtem, 
et plagas recólere. 
 Fac me plagis vulnerári, 
 fac me cruce inebriári 
 et cruóre Fílii. 
 
 Iar când moartea stă la pândă, 
 Maică, scapă-mă de-osândă, 
 nu lăsa să fiu pierdut. 
  Doamne-n ceasul agoniei, 
  fă prin rugile Mariei 
  pe duşmani să-i biruiesc. 
 Iar când trupu-mi va fi rece, 
 fă ca sufletu-mi să plece 
 în triumful cel ceresc. 
 

Flammis ne urar succénsus, 
per te, Virgo, sim defénsus 
in die iudícii. 
 Christe, cum sit hinc exíre, 
 da per Matrem me veníre 
 ad palmam victóriae. 
Quando corpus moriétur, 
fac ut animae donétur 
paradísi glória. 
 



15 septembrie - Sfânta Fecioară Maria Îndurerată 

 
 ALELUIA 
  (Aleluia) Fericită este Fecioara Maria, 
     căci suferind sub crucea Domnului,  
     deşi nu a murit, a meritat coroana martiriului. (Aleluia) 
 
 EVANGHELIA  Maica îndurerată plânge  
       contemplând rănile divinului său Fiu. 
 
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Ioan 19,25-27 

 
 
 
25  În timpul acela, 
  lângă crucea lui Isus stăteau mama lui, 
 sora mamei lui, Maria, soţia lui Cleofa, şi Maria Magdalena. 
26 Isus, văzând-o pe mama sa 
 şi pe ucenicul pe care îl iubea stând alături, 
 i-a zis mamei sale: 
 „Femeie, iată-l pe fiul tău”. 
27 Apoi i-a spus ucenicului: 
 „Iat-o pe mama ta”. 
 Din ceasul acela ucenicul a luat-o la el. 
 

Cuvântul Domnului 



15 septembrie - Sfânta Fecioară Maria Îndurerată 

 
sau, la alegere: 

 
 EVANGHELIA  Prin sufletul tău va trece o sabie. 
 
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Luca 2,33-35 

 
 
 
33  În timpul acela, 
  tatăl şi mama lui Isus se mirau de ceea ce se spunea despre el. 
34 Simeon i-a binecuvântat şi a zis către Maria, mama lui Isus: 
 „Iată, acesta este pus spre căderea şi spre ridicarea multora în Israel 
 şi ca un semn care va stârni împotrivire, 
35 şi prin sufletul tău va trece o sabie, 
 ca să se descopere gândurile din multe inimi”. 
 

Cuvântul Domnului 
 



16 septembrie - Ss. Corneliu şi Ciprian 

 
16 septembrie 

 
SFINŢII CORNELIU, papă, şi CIPRIAN, episcop, 

martiri 
 

Comemorare obligatorie 
 
 Comunul martirilor, pag. 669. 
 sau Comunul păstorilor, pag. 719. 
 
 LECTURA I  Ne lăudăm chiar şi cu suferinţele noastre. 
 
 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 



16 septembrie - Ss. Corneliu şi Ciprian 

 
 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 33,2-3.4-5.6-7.8-9 (R.: 5b) 
 
  R.:  Domnul mă eliberează 
    de tot ce mă înspăimântă. 
 
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, 
 fericit este omul care se încrede în Domnul. R. 



16 septembrie - Ss. Corneliu şi Ciprian 

 
 ALELUIA 1 Pt 3,14b.15 
  (Aleluia) Să nu vă fie teamă şi să nu vă tulburaţi; 
     adoraţi-l pe Cristos în inimile voastre. 
     Fiţi gata oricând să daţi răspuns despre nădejdea voastră. 
  (Aleluia) 
 
 EVANGHELIA  Veţi fi târâţi înaintea dregătorilor 
       şi a regilor pentru mine. 
 
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Matei 10,17-22 

 
 
 
  În timpul acela, 
  Isus a spus ucenicilor săi: 
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 
 



17 septembrie - Sf. Robert Bellarmin 

 
17 septembrie 

 
SFÂNTUL ROBERT BELLARMIN 

episcop şi învăţător al Bisericii 
 

Comemorare facultativă 
 
 Comunul păstorilor, pag. 719. 
 sau Comunul învăţătorilor Bisericii, pag. 785. 
 
 
 
 
 

19 septembrie 
 

SFÂNTUL IANUARIU 
episcop şi martir 

 
Comemorare facultativă 

 
 Comunul martirilor, pag. 669. 
 sau Comunul păstorilor, pag. 719. 
 



20 septembrie - Ss. Andrei Kim Taeg4n, Paul Ch4ng Hasang şi însoţitorii 

 
20 septembrie 

 
SFINŢII ANDREI KIM TAEGON, preot, 
PAUL CHONG HASANG şi însoţitorii, 

martiri din Coreea 
 

Comemorare obligatorie 
 
 Comunul martirilor, pag. 669. 
 
 LECTURA I  Nici moartea, nici viaţa nu vor putea 
      să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu. 
 
 Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul 
 către Romani 8,31b-39 

 
 
31b  Fraţilor, 
  dacă Dumnezeu este de partea noastră, 
 cine se va ridica împotriva noastră? 
32 El nu l-a cruţat pe propriul său Fiu, 
 ci l-a dat la moarte pentru noi toţi, 
 cum ar putea atunci să nu ne dăruiască toate împreună cu el? 
33 Cine va aduce învinuire împotriva aleşilor lui Dumnezeu? 
 Dumnezeu este cel care îndreptăţeşte! 
34 Cine va rosti sentinţa de condamnare? 
 Cristos Isus a murit, 
 ba mai mult, el a înviat, 
 şade de-a dreapta lui Dumnezeu şi mijloceşte pentru noi! 
35 Cine, aşadar, ne va despărţi de dragostea lui Cristos? 
 Oare necazul, strâmtorarea, prigoana, foamea, 
 lipsa de îmbrăcăminte, primejdia ori sabia? 
36 Aşa cum spune Scriptura: 
 Pentru tine suntem omorâţi în fiecare zi, 
 suntem trataţi ca nişte oi duse la înjunghiat. 
37 Nu, căci în toate acestea suntem mai mult decât biruitori 
 prin acela care ne-a iubit pe noi. 
38 Căci sunt convins că nici moartea, nici viaţa, nici îngerii, 
 nici stăpânirile, nici puterile, nici prezentul, nici viitorul, 
39 nici înălţimea, nici adâncul, nici vreo altă făptură  
 nu va putea să ne despartă 
 de dragostea lui Dumnezeu, care este în Cristos Isus, Domnul nostru. 
 

Cuvântul Domnului 



20 septembrie - Ss. Andrei Kim Taeg4n, Paul Ch4ng Hasang şi însoţitorii 
 
 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 115,10-11.12-13.14-15.16-17 
 
  R.:  Preţioasă este în ochii Domnului 
    moartea sfinţilor săi. 
 
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. 
 
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. 
 
16 Ascultă-mă, Doamne, căci sunt slujitorul tău şi fiul slujnicei tale. 
 Tu ai sfărâmat lanţurile mele. 
17 Ţie îţi voi aduce jertfă de laudă 
 şi voi invoca numele Domnului. R. 



20 septembrie - Ss. Andrei Kim Taeg4n, Paul Ch4ng Hasang şi însoţitorii 
 
 ALELUIA Iac 1,12 
  (Aleluia) Fericit este cel care rămâne statornic în încercare, 
     pentru că o dată învinsă încercarea, va primi cununa vieţii. 
  (Aleluia) 
 
 EVANGHELIA  Dacă bobul de grâu căzut în pământ moare, 
       aduce mult rod. 
 
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Ioan 12,24-26 

 
 
 
  În timpul acela, 
  Isus a spus ucenicilor săi: 
24 „Adevăr, adevăr vă spun: 
 dacă bobul de grâu căzut în pământ nu moare, rămâne singur, 
 iar dacă moare aduce mult rod. 
25 Cine-şi iubeşte viaţa o va pierde, 
 iar cine-şi urăşte viaţa în lumea aceasta 
 o va păstra pentru viaţa veşnică. 
26 Dacă-mi slujeşte cineva, să mă urmeze pe mine, 
 şi unde sunt eu acolo va fi şi slujitorul meu. 
 Dacă-mi slujeşte cineva, Tatăl meu îl va cinsti. 
 

Cuvântul Domnului 
 



21 septembrie - Sf. Matei 

 
21 septembrie 

 
SFÂNTUL MATEI 

apostol şi evanghelist 
 

Sărbătoare 
 
 LECTURA I  Pe unii i-a făcut apostoli, 
      pe alţii vestitori ai evangheliei. 
 
 Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul 
 către Efeseni  4,1-7.11-13 

 
 
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. 
7 Fiecare dintre noi a primit harul 
 în măsura în care i l-a dăruit Cristos. 
11 El a dat oamenilor felurite daruri: 
 pe unii i-a făcut apostoli, pe alţii profeţi, pe alţii vestitori ai  
 evangheliei; 
 pe unii păstori şi pe alţii învăţători. 
12 Astfel poporul sfânt este organizat 
 pentru a putea împlini misiunea de a sluji 
 şi pentru a se forma trupul lui Cristos, 
13 ca în cele din urmă să ajungem cu toţii la unitatea credinţei 
 şi a cunoaşterii Fiului lui Dumnezeu, 
 la starea omului desăvârşit, la plinătatea staturii lui Cristos. 
 

Cuvântul Domnului 



21 septembrie - Sf. Matei 

 
 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 18,2-3.4-5 (R.: 5a) 
 
  R.:  În lumea întreagă 
    răsună vestea mântuirii. 
 
2 Cerul vorbeşte despre slava lui Dumnezeu 
 şi firmamentul vesteşte lucrarea mâinilor sale. 
3 Ziua dă de ştire acest lucru zilei următoare, 
 iar noaptea îl destăinuie nopţii următoare. R. 
 
4 Nu e vorbire, nu sunt cuvinte, 
 nu e un glas care să se poată auzi, 
5 şi totuşi este o solie care străbate tot pământul, 
 o veste care ajunge la marginile lumii. R. 



21 septembrie - Sf. Matei 

 
 ALELUIA Mc 2,17 
  (Aleluia) Nu cei sănătoşi au nevoie de medic, ci bolnavii. 
     Nu am venit să-i chem pe cei drepţi, 
     ci pe cei păcătoşi, spune Domnul. (Aleluia) 
 
 EVANGHELIA  Isus i-a zis: Urmează-mă! 
       Matei s-a ridicat şi l-a urmat. 
 
 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 
 



24 septembrie - Sf. Gerard 

 
24 septembrie 

 
SFÂNTUL GERARD 

episcop martir 
 

TM - patronul diecezei - solemnitate 
AB, OR, SM - comemorare obligatorie 

 
 Comunul păstorilor, pag. 719. 
 sau Comunul martirilor, pag. 669. 
 
 
 
 
 

26 septembrie 
 

SFINŢII COSMA ŞI DAMIAN 
martiri 

 
Comemorare facultativă 

 
 Comunul martirilor, pag. 669. 
 



27 septembrie - Sf. Vincenţiu de Paul 

 
27 septembrie 

 
SFÂNTUL VINCENŢIU DE PAUL 

preot 
 

Comemorare obligatorie 
 
 Comunul păstorilor (pentru misionari), pag. 719. 

sau Comunul pentru sfinţi şi sfinte (pentru cei care au exercitat opere  
caritative), pag. 845. 

 
 LECTURA I  Dumnezeu a ales cele slabe ale 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 



27 septembrie - Sf. Vincenţiu de Paul 

 
 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 111,1-2.3-4.5-7a.7b-8.9 
 
  R.:  Binecuvântat este omul 
    care se îngrijeşte de cel sărac. 
 
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; 
7a nu se teme de vorbele rele. R. 
 
7b 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. 



27 septembrie - Sf. Vincenţiu de Paul 

 
 ALELUIA Mt 5,7 
  (Aleluia) Fericiţi cei milostivi, 
     căci ei vor afla milă. (Aleluia) 
 
 EVANGHELIA  Ori de câte ori nu aţi făcut acestea unuia dintre aceştia mici, care 

sunt fraţii mei, mie nu mi-aţi făcut. 
 
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Matei 25,31-46 

 
 
 
  În timpul acela, 
  Isus a spus ucenicilor săi: 
31 „Când va veni Fiul Omului în slava sa, împreună cu toţi îngerii, 
 se va aşeza pe tronul său de mărire. 
32 Înaintea lui vor fi adunate toate popoarele, 
 dar el îi va despărţi pe unii de alţii, 
 aşa cum desparte păstorul oile de capre, 
33 şi va pune oile la dreapta sa iar caprele la stânga sa. 
34 Atunci împăratul va spune celor de la dreapta sa: 
 «Veniţi, binecuvântaţii Tatălui meu, 
 primiţi ca moştenire împărăţia pregătită pentru voi 
 de la întemeierea lumii; 
35 căci am fost flămând şi voi mi-aţi dat să mănânc; 
 am fost însetat şi voi mi-aţi dat să beau; 
 am fost străin şi voi m-aţi primit; 
36 am fost gol şi voi m-aţi îmbrăcat; 
 am fost bolnav şi voi m-aţi vizitat; 
 am fost în închisoare şi voi aţi venit la mine». 
37 Atunci cei drepţi vor răspunde: 
 «Doamne, când te-am văzut noi flămând şi ţi-am dat să mănânci? 
 Sau însetat şi ţi-am dat să bei? 
38 Sau când te-am văzut noi străin şi te-am primit? 
 Sau gol şi te-am îmbrăcat? 
39 Sau când te-am văzut bolnav sau în închisoare şi am venit la tine?». 
40 Împăratul le va răspunde: 
 «Vă spun adevărul: 
 ori de câte ori aţi făcut acestea unuia dintre aceştia mici, 
 care sunt fraţii mei, mie mi-aţi făcut». 
41 Apoi va spune celor din stânga: 
 «Plecaţi de la mine, blestemaţilor, în focul cel veşnic, 
 pregătit Diavolului şi îngerilor săi! 
42 Căci am fost flămând şi voi nu mi-aţi dat să mănânc, 
 am fost însetat şi voi nu mi-aţi dat să beau; 
43 am fost străin şi voi nu m-aţi primit; 
 am fost gol şi voi nu m-aţi îmbrăcat; 
 am fost bolnav şi în închisoare şi voi nu m-aţi vizitat». 
44 Atunci îi vor răspunde şi ei: 



27 septembrie - Sf. Vincenţiu de Paul 

 «Doamne, când te-am văzut noi flămând, însetat, străin, gol, 
 bolnav sau în închisoare şi nu ţi-am slujit?». 
45 El le va răspunde: 
 «Vă spun adevărul: 
 ori de câte ori nu aţi făcut acestea unuia dintre aceştia mici, 
 care sunt fraţii mei, mie nu mi-aţi făcut». 
46 Şi vor merge aceştia în osânda veşnică, 
 iar drepţii în viaţa veşnică»”. 
 

Cuvântul Domnului 
 



28 septembrie - Sf. Venceslau 

 
28 septembrie 

 
SFÂNTUL VENCESLAU 

martir 
 

Comemorare facultativă 
 
 Comunul martirilor, pag. 669. 
 
 
 
 
 

28 septembrie 
 

SFINŢII LAURENŢIU RUIZ şi însoţitorii 
martiri 

 
Comemorare facultativă 

 
 Comunul martirilor, pag. 669. 
 



29 septembrie - Ss. Mihail, Gabriel şi Rafael 

 
29 septembrie 

 
SFINŢII MIHAIL, GABRIEL ŞI RAFAEL 

ARHANGHELI 
 

Sărbătoare 
 
 LECTURA I  Milioane de servitori îi slujeau. 
 
 Citire din cartea profetului Daniel 7,9-10.13-14 

 
 

  9  Am privit mai departe: 
  au fost aşezate nişte tronuri şi un Bătrân a luat loc. 
 Îmbrăcămintea lui era albă ca zăpada şi părul capului său ca lâna  
 curată. 
 Tronul lui era făcut din flăcări de foc, având nişte roţi de foc aprins. 
10 Curgea un râu de foc, care izvora din faţa lui. 
 Milioane de servitori îi slujeau şi sute de milioane stăteau înaintea lui. 
 Judecata a început şi cărţile au fost deschise. 
13 Privind în continuare, în vedenia de noapte, 
 am văzut pe cineva, venind pe norii cerului, ca un fiu al omului. 
 El a ajuns până la Bătrân şi i-a fost prezentat. 
14 Lui i s-au dat stăpânirea, slava şi domnia. 
 Toate popoarele, naţiunile şi oamenii de toate limbile 
 trebuie să-i slujească lui. 
 Stăpânirea lui este o stăpânire veşnică, nepieritoare, 
 iar împărăţia lui nu va fi niciodată distrusă. 
 

Cuvântul Domnului 



29 septembrie - Ss. Mihail, Gabriel şi Rafael 

 
sau, la alegere: 

 
 LECTURA I  Mihail împreună cu îngerii săi 
      luptau împotriva balaurului. 
 
 Citire din Apocalipsul sfântului Ioan 12,7-12a 

 
 
 
7  În cer s-a dat o luptă: 
  Mihai împreună cu îngerii săi lupta împotriva balaurului. 
 Balaurul şi îngerii săi au fost învinşi 
8 şi şi-au pierdut locul lor şi nu s-a mai găsit loc în cer pentru ei. 
9 Balaurul cel mare, şarpele de la început, 
 cel care se numeşte Diavol şi Satana, 
 cel care înşală lumea întreagă, a fost doborât; 
 el a fost aruncat pe pământ şi împreună cu el au fost aruncaţi şi îngerii lui. 
10 Atunci am auzit un glas puternic care spunea: 
 „Iată, acum a venit mântuirea, tăria 
 şi împărăţia Dumnezeului nostru şi puterea Unsului său! 
 Căci a fost izgonit învinuitorul, 
 cel care îi acuza zi şi noapte pe fraţii noştri înaintea lui Dumnezeu. 
11 Dar ei l-au învins prin sângele Mielului şi prin cuvântul mărturiei  
 lor; 
 pentru că nu au ţinut la viaţa lor, primind chiar moartea. 
12a Pentru aceasta, bucuraţi-vă cerurilor şi toţi cei ce locuiţi în ele. 
 

Cuvântul Domnului 



29 septembrie - Ss. Mihail, Gabriel şi Rafael 

 
 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 137,1-2a.2bc-3.4-5 (R.: 1c) 
 
  R.:  Îţi voi cânta, Doamne, 
    înaintea îngerilor tăi! 
 
1 Te laud, Doamne, din toată inima, 
 pentru că ai ascultat cuvintele mele. 
 Îţi cânt înaintea îngerilor, 
2a 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. 



29 septembrie - Ss. Mihail, Gabriel şi Rafael 

 
 ALELUIA Ps 102,21 
  (Aleluia) Binecuvântaţi-l pe Domnul, voi îngerii lui,  
     voi slujitorii lui, care împliniţi voinţa lui. (Aleluia) 
 
 EVANGHELIA  Veţi vedea pe îngerii lui Dumnezeu, 
       urcând şi coborând peste Fiul Omului. 
 
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Ioan 1,47-51 

 
 
 
47  În timpul acela, 
  Isus l-a văzut pe Natanael venind către el şi a zis despre acesta: 
 „Iată un adevărat israelit, un om căruia nu-i place prefăcătoria”. 
48 Natanael a întrebat: „De unde mă cunoşti?”. 
 Isus i-a răspuns: „Te-am văzut înainte de a-ţi fi vorbit Filip, 
 pe când stăteai sub un smochin”. 
49 I-a răspuns Natanael: „Rabbi, tu eşti Fiul lui Dumnezeu, 
 tu eşti Regele lui Israel”. 
50 I-a răspuns Isus: 
 „Crezi, pentru că ţi-am spus că te-am văzut sub un smochin. 
 Vei vedea lucruri şi mai mari”. 
51 Şi i-a zis: „Adevăr, adevăr vă zic vouă: 
 veţi vedea cerurile deschise 
 şi pe îngerii lui Dumnezeu urcând şi coborând peste Fiul Omului”. 
 

Cuvântul Domnului 
 



30 septembrie - Sf. Ieronim 

 
30 septembrie 

 
SFÂNTUL IERONIM 

preot şi învăţător al Bisericii 
 

Comemorare obligatorie 
 
 Comunul învăţătorilor Bisericii, pag. 785. 
 
 LECTURA I  Scriptura este folositoare pentru a învăţa. 
 
 Citire din Scrisoarea a doua a sfântului apostol Paul 
 către Timotei 3,14-17 

 
 
14  Preaiubitule, 
  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 



30 septembrie - Sf. Ieronim 

 
 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 18,8.9.10.11 
 
  R.:  Cuvântul tău, Doamne, 
    este izvor 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. 
 
11 Ele sunt mai preţioase decât aurul 
 şi decât toate pietrele scumpe, 
 mai dulci decât fagurele 
 şi decât mierea. R. 



30 septembrie - Sf. Ieronim 

 
 ALELUIA Cf. Fap 16,14b 
  (Aleluia) Deschide, Doamne, inimile noastre, 
     ca să pătrundă în ele cuvântul Fiului tău. (Aleluia) 
 
 EVANGHELIA  Orice cărturar care a devenit ucenic al 
       împărăţiei cerurilor este asemenea gospodarului 
       care scoate din tezaurul său lucruri noi şi vechi. 
 
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Matei 13,47-52 

 
 
 
  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”. 
 

Cuvântul Domnului 
 



1 octombrie - Sf. Tereza a Pruncului Isus 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OCTOMBRIE 
 
 



1 octombrie - Sf. Tereza a Pruncului Isus 

 
1 octombrie 

 
SFÂNTA TEREZA A PRUNCULUI ISUS 

fecioară şi învăţător al Bisericii 
 

Comemorare obligatorie 
 
 Comunul fecioarelor, pag. 825. 
 sau Comunul pentru sfinţi şi sfinte (pentru călugări), pag. 845. 
 
 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 albie. 
 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 



1 octombrie - Sf. Tereza a Pruncului Isus 

 
 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 130,1.2.3 
 
  R.:  Te caut, Dumnezeul meu, 
    în simplitatea inimii. 
 
1 Doamne, eu n-am o inimă îngâmfată, 
 nici nu privesc cu trufie; 
 nu mă îndeletnicesc cu lucruri prea mari 
 şi prea înalte pentru mine. R. 
 
2 Sufletul îmi este împăcat şi liniştit, 
 ca un copil la sânul mamei sale. 
 Da, sufletul meu este în mine, 
 ca un copil în braţele mamei sale. R. 
 
3 Pune-ţi, Israele, nădejdea în Domnul, 
 de acum şi până-n veci! R. 



1 octombrie - Sf. Tereza a Pruncului Isus 

 
 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  Dacă nu vă veţi întoarce şi nu veţi fi ca pruncii, 
       nu veţi intra în împărăţia cerurilor. 
 
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Matei 18,1-4 

 
 
 
1  În ceasul acela, 
  ucenicii s-au apropiat de Isus şi l-au întrebat: 
 „Cine este mai mare în împărăţia cerurilor?”. 
2 Atunci Isus a chemat la el un copil, l-a aşezat în mijlocul lor şi le-a  
 zis: 
3 „Vă spun adevărul: De nu vă veţi converti şi nu veţi fi ca pruncii, 
 nu veţi intra în împărăţia cerurilor. 
4 De aceea, oricine se va face mic ca acest copil, 
 va fi cel mai mare în împărăţia cerurilor. 
 

Cuvântul Domnului 
 



2 octombrie - Ss. Îngeri Păzitori 

 
2 octombrie 

 
SFINŢII ÎNGERI PĂZITORI 

 
Comemorare obligatorie 

 
 LECTURA I  Iată, eu trimit un înger înaintea ta. 
 
 Citire din cartea Exodului  23,20-23a 

 
 
20  Aşa spune Domnul: 
  „Iată, eu trimit un înger înaintea ta 
 ca să te ocrotească pe cale 
 şi să te conducă în locul pe care ţi l-am pregătit. 
21 Poartă-te cu respect înaintea lui şi ascultă-i glasul; 
 să nu te împotriveşti lui, căci el nu-ţi va ierta nesupunerea, 
 pentru că numele meu este în el. 
22 Dar dacă îi vei asculta glasul şi vei face ce-ţi va spune, 
 eu voi fi duşmanul duşmanilor tăi 
 şi-i voi pedepsi pe cei care îţi vor face supărări. 
23a Îngerul meu va merge înaintea ta”. 
 

Cuvântul Domnului 



2 octombrie - Ss. Îngeri Păzitori 

 
 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 90,1-2.3-4.5-6.10-11 (R.: 11) 
 
  R.:  Domnul a poruncit îngerilor săi să te păzească 
    pe toate căile vieţii tale. 
 
1 Tu care stai sub ocrotirea Celui Preaînalt 
 şi locuieşti la umbra Celui Preaputernic, 
2 spune-i Domnului: „Tu eşti scăparea mea 
 şi locul meu de refugiu, 
 Dumnezeul meu în care mă încred”. R. 
 
3 El te va elibera din laţul vânătorului 
 şi de ciuma pustiitoare. 
4 El te va acoperi cu penele sale, 
 şi vei găsi adăpost sub aripile lui, 
 fidelitatea lui îţi va fi scut şi pavăză. R. 
 
5 Nu te vei teme nici de primejdiile nopţii, 
 nici de săgeata care zboară ziua, 
6 nici de ciuma care umblă în întuneric, 
 nici de molima care bântuie în plină zi. R. 
 
10 Nici un rău nu te va lovi, 
 nici o nenorocire nu se va apropia de locuinţa ta, 
11 pentru că Domnul va porunci îngerilor săi 
 să te păzească pe toate căile tale. R. 



2 octombrie - Ss. Îngeri Păzitori 

 
 ALELUIA Ps 102,21 
  (Aleluia) Binecuvântaţi-l pe Domnul, voi îngerii lui,  
     voi slujitorii lui, care împliniţi voinţa lui. (Aleluia) 
 
 EVANGHELIA  Îngerii lor privesc neîncetat în ceruri 
       faţa Tatălui meu ceresc. 
 
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Matei 18,1-5.10 

 
 
 
1  În ceasul acela, 
  ucenicii s-au apropiat de Isus şi l-au întrebat: 
 „Cine este mai mare în împărăţia cerurilor?”. 
2 Atunci Isus a chemat la el un copil, l-a aşezat în mijlocul lor şi le-a  
 zis: 
3 „Vă spun adevărul: De nu vă veţi converti şi nu veţi fi ca pruncii, 
 nu veţi intra în împărăţia cerurilor. 
4 De aceea, oricine se va face mic ca acest copil, 
 va fi cel mai mare în împărăţia cerurilor. 
5 Şi oricine va primi un copil ca acesta în numele meu, pe mine mă  
 primeşte. 
10 Aveţi grijă să nu dispreţuiţi pe nici unul dintre aceştia mici, căci vă  
 spun: 
 îngerii lor privesc neîncetat în ceruri faţa Tatălui meu ceresc. 
 

Cuvântul Domnului 
 



3 octombrie - Ss. Martiri din Tomis 

 
3 octombrie 

 
SFINŢII MARTIRI DIN TOMIS 

 
Comemorare facultativă 

B - comemorare obligatorie 
 
 Comunul martirilor, pag. 669. 
 
 LECTURA I  Noi suntem pregătiţi mai degrabă să murim 
      decât să călcăm legea strămoşească. 
 
 Citire din cartea a doua a Macabeilor 7,1-2.9-14 

 
 
 
1  În zilele acelea, 
  în timpul persecuţiei lui Antioh împotriva poporului israelit, 
 au fost arestaţi şapte fraţi împreună cu mama lor. 
 Regele Antioh a poruncit să fie loviţi cu biciul şi cu vâna de bou, 
 silindu-i astfel să mănânce carne de porc, 
 care era oprită de legea lor. 
2 Unul dintre ei, care era cel mai mare, 
 a spus în numele tuturor: 
 „Ce vrei să ştii de la noi? 
 Noi suntem gata mai degrabă să murim 
 decât să călcăm legea Dumnezeului părinţilor noştri”. 
9 Al doilea dintre fraţi, a spus regelui, înainte de a muri: 
 „Tu, nelegiuitule, tu ne scoţi din această viaţă, 
 dar regele universului ne va învia la o viaţă veşnică 
 pe noi care murim pentru a păzi legile lui!”. 
10 După el a fost schingiuit al treilea dintre ei. 
 A scos îndată limba, când i s-a cerut acest lucru, 
 şi, întinzând mâinile neînfricat, a spus plin de curaj: 
11 „De la Dumnezeu am primit aceste mădulare 
 şi pentru legea lui nu-mi pasă de ele, 
 deoarece sper să le primesc din nou de la el”. 
12 Chiar regele împreună cu suita lui erau uimiţi de curajul acestui  
 tânăr, 
 care nu se înspăimânta în faţa suferinţelor. 
13 După ce a murit şi acesta, a fost supus torturii al patrulea dintre  
 fraţi. 
14 În timp ce-şi dădea sufletul, a rostit următoarele cuvinte: 
 „Pentru că eu aştept învierea promisă de Dumnezeu, 
 pentru mine e mai bine să mor ucis de mâna oamenilor; 
 dar pentru tine învierea nu va fi spre viaţa veşnică”. 
 

Cuvântul Domnului 



3 octombrie - Ss. Martiri din Tomis 

 
 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 123,2-3.4-5.7b-8 (R.: 8) 
 
  R.:  Ajutorul nostru este în numele Domnului, 
    care a făcut cerul şi pământul. 
 
2 De n-ar fi fost Domnul de partea noastră 
 când s-au năpustit oamenii peste noi, 
3 aceştia ne-ar fi înghiţit de vii 
 în focul mâniei lor. R. 
 
4 Ne-ar fi înecat apele, 
 ar fi trecut râurile peste sufletul nostru; 
5 ar fi trecut peste sufletul nostru 
 valuri năprasnice. R. 
 
7b Laţul s-a rupt şi noi am scăpat. 
8 Ajutorul nostru este în numele Domnului, 
 care a făcut cerul şi pământul. R. 



3 octombrie - Ss. Martiri din Tomis 

 
 ALELUIA 
  (Aleluia) Pe tine, Dumnezeule, te lăudăm, 
     pe tine, Doamne, te mărturisim; 
     pe tine, Doamne, te măreşte ceata slăvită a martirilor. 
  (Aleluia) 
 
 EVANGHELIA  Veţi fi târâţi înaintea dregătorilor 
       şi a regilor pentru mine. 
 
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Matei 10,17-22 

 
 
 
  În timpul acela, 
  Isus a spus ucenicilor săi: 
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 
 



4 octombrie - Sf. Francisc din Assisi 

 
4 octombrie 

 
SFÂNTUL FRANCISC DIN ASSISI 

 
Comemorare obligatorie 

 
 Comunul pentru sfinţi şi sfinte (pentru călugări), pag. 845. 
 
 LECTURA I  Prin cruce, lumea este răstignită 
      pentru mine şi eu pentru lume. 
 
 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 



4 octombrie - Sf. Francisc din Assisi 

 
 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 15,1-2a şi 5.7-8.11 (R.: cf. 5a) 
 
  R.:  Tu, Doamne, 
    eşti partea mea de moştenire. 
 
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. 
 
11 Tu îmi vei arăta cărarea vieţii; 
 în faţa ta sunt bucurii nespuse 
 şi desfătări veşnice la dreapta ta. R. 



4 octombrie - Sf. Francisc din Assisi 

 
 ALELUIA Cf. Mt 11,29ab 
  (Aleluia) Luaţi jugul meu asupra voastră şi învăţaţi de la mine, 
     căci sunt blând şi smerit cu inima. (Aleluia) 
 
 EVANGHELIA  Ai lăsat ascunse acestea celor înţelepţi 
       şi le-ai descoperit celor mici. 
 
 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 
 



6 octombrie - Sf. Bruno 

 
6 octombrie 

 
SFÂNTUL BRUNO 

preot 
 

Comemorare facultativă 
 
 Comunul pentru sfinţi şi sfinte (pentru călugări), pag. 845. 
 



7 octombrie - Sfânta Fecioară Maria, Regina Rozariului 

 
7 octombrie 

 
SFÂNTA FECIOARĂ MARIA, REGINA ROZARIULUI 

 
Comemorare obligatorie 

 
 Comunul Sfintei Fecioare Maria, pag. 611. 
 
 LECTURA I  Stăruiau în rugăciune, împreună cu Maria, 
      mama lui Isus. 
 
 Citire din Faptele Apostolilor  1,12-14 

 
 
12  După ce Isus s-a înălţat la cer, 
  apostolii s-au întors la Ierusalim 
 de la muntele numit al Măslinilor, 
 care este aproape de Ierusalim, cale de o sâmbătă. 
13 Şi când au intrat în cetate, 
 au urcat în încăperea de sus, unde stăteau de obicei: 
 Petru, Ioan, Iacob şi Andrei, Filip şi Toma, Bartolomeu şi Matei, 
 Iacob al lui Alfeu, Simon Zelotul şi Iuda al lui Iacob. 
14 Aceştia toţi stăruiau într-un cuget în rugăciune 
 împreună cu femeile şi cu Maria, mama lui Isus, şi cu fraţii lui. 
 

Cuvântul Domnului 



7 octombrie - Sfânta Fecioară Maria, Regina Rozariului 

 
 PSALMUL RESPONSORIAL Lc 1,46-47.48-49.50-51.52-53.54-55 (R.: 47) 
 
  R.:  Duhul meu tresaltă de bucurie 
    în Dumnezeu, mântuitorul meu. 
 
46 Sufletul meu îl preamăreşte pe Domnul 
47 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. 
51 El arată puterea braţului său; 
 risipeşte pe cei mândri în inima lor. R. 
 
52 Îi dă jos de pe tronuri pe cei puternici 
 şi îi înalţă pe cei smeriţi. 
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. 



7 octombrie - Sfânta Fecioară Maria, Regina Rozariului 

 
 ALELUIA Cf. Ct 4,12; 6,9 
  (Aleluia) Ca o grădină închisă tu eşti, Marie, 
     ca o grădină închisă, ca o fântână acoperită. 
     Generaţiile te vor numi fericită, 
     întreg poporul îţi va cânta laude. (Aleluia) 
 
 EVANGHELIA  Bucură-te, cea plină de har, Domnul este cu tine. 
 
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Luca 1,26-38 

 
 
 
26  În timpul acela, 
  îngerul Gabriel a fost trimis de Dumnezeu 
 într-o cetate din Galileea, cu numele de Nazaret, 
27 la o fecioară logodită cu un bărbat numit Iosif din casa lui David, 
 iar numele fecioarei era Maria. 
28 Intrând îngerul la ea, a zis: 
 „Bucură-te, tu, care eşti plină de har, Domnul este cu tine, 
 tu eşti binecuvântată între femei”. 
29 Ea, văzându-l, s-a tulburat de cuvântul lui şi se întreba în sine: 
 „Ce poate să însemneze salutul acesta?”. 
30 Îngerul i-a zis: 
 „Nu te teme, Marie, căci ai aflat har la Dumnezeu. 
31 Iată, vei zămisli şi vei naşte un fiu şi îi vei pune numele Isus. 
32 Acesta va fi mare şi Fiul Celui Preaînalt se va chema. 
 Domnul Dumnezeu îi va da lui tronul lui David, tatăl său; 
33 va domni peste casa lui Iacob în veci 
 şi împărăţia lui nu va avea sfârşit”. 
34 A zis Maria către înger: 
 „Cum va fi aceasta, de vreme ce eu nu cunosc bărbat?”. 
35 Îngerul i-a răspuns: 
 „Duhul Sfânt se va coborî peste tine 
 şi puterea Celui Preaînalt te va umbri, 
 pentru aceasta şi Cel Sfânt, care se va naşte din tine, 
 Fiul lui Dumnezeu se va chema. 
36 Iată, şi Elisabeta, ruda ta, 
 a zămislit un fiu la bătrâneţe 
 şi ea, căreia i se zicea sterilă, este acum în luna a şasea, 
37 căci pentru Dumnezeu nimic nu este cu neputinţă”. 
38 Atunci a zis Maria: 

„Iată slujitoarea Domnului, fie mie după cuvântul tău”. 
 Şi îngerul a plecat de la ea. 
 

Cuvântul Domnului 



7 octombrie - Sfânta Fecioară Maria, Regina Rozariului 

 
 

8 octombrie 
 

SFÂNTA FECIOARĂ MARIA, PREAMĂRITA STĂPÂNĂ 
 

AB, TM, OR, SM - solemnitate 
 
 Comunul Sfintei Fecioare Maria, pag. 611. 
 
 

9 octombrie 
 

SFINŢII DIONISIU, episcop şi însoţitorii, 
martiri 

 
Comemorare facultativă 

 
 Comunul martirilor, pag. 669. 
 



9 octombrie - Sf. Ioan Leonardi 

 
9 octombrie 

 
SFÂNTUL IOAN LEONARDI 

preot 
 

Comemorare facultativă 
 
 Comunul păstorilor, pag. 719. 

sau Comunul pentru sfinţi şi sfinte (pentru cei care au exercitat opere  
caritative), pag. 845. 

 
 
 
 
 

14 octombrie 
 

SFÂNTUL CALIST I 
papă şi martir 

 
Comemorare facultativă 

 
 Comunul martirilor, pag. 669. 
 sau Comunul păstorilor (pentru un papă), pag. 719. 
 



15 octombrie - Sf. Tereza din Avila 

 
15 octombrie 

 
SFÂNTA TEREZA DIN AVILA 
fecioară şi învăţător al Bisericii 

 
Comemorare obligatorie 

 
 Comunul fecioarelor, pag. 825. 
 sau Comunul învăţătorilor Bisericii, pag. 785. 
 
 LECTURA I  Duhul Sfânt intervine pentru noi 
      prin spirite negrăite. 
 
 Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul 
 către Romani 8,22-27 

 
 
22  Fraţilor, 
  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, 
 şi noi înşine suspinăm în noi, 
 dar noi aşteptăm înfierea şi eliberarea trupului nostru. 
24 Căci am fost mântuiţi dar mântuirea noastră este numai în speranţă;  
 a vedea împlinindu-se ceea ce speri nu mai este speranţă. 
25 Cum ai putea spera ceea ce vezi? 
 Însă noi, dacă sperăm ceea ce nu vedem, 
 aşteptăm cu statornicie împlinirea ei. 
26 Ba mai mult, 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 



15 octombrie - Sf. Tereza din Avila 

 
 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 14,2-3a.3bc-4ab.5 (R.: 1b) 
 
  R.:  Cel drept va locui, Doamne, 
    pe muntele tău cel sfânt. 
 
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. 



15 octombrie - Sf. Tereza din Avila 

 
 ALELUIA Lc 11,28 
  (Aleluia) Fericiţi sunt cei care ascultă cuvântul lui Dumnezeu 
     şi îl păzesc. (Aleluia) 
 
 EVANGHELIA  Marta l-a primit în casa ei. 
       Maria şi-a ales partea 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 



15 octombrie - Sf. Tereza din Avila 

 
16 octombrie 

 
SFÂNTA HEDVIGA 

călugăriţă 
 

Comemorare facultativă 
 
 Comunul pentru sfinţi şi sfinte (pentru călugări), pag. 845. 
 



16 octombrie - Sf. Margareta Maria Alacoque 

 
16 octombrie 

 
SFÂNTA MARGARETA MARIA ALACOQUE 

călugăriţă 
 

Comemorare facultativă 
 
 Comunul fecioarelor, pag. 825. 
 sau Comunul pentru sfinţi şi sfinte (pentru călugări), pag. 845. 
 
 LECTURA I**  Voi veţi cunoaşte dragostea lui Cristos 
       care întrece tot ce se poate cunoaşte. 
 
 Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul 
 către Efeseni  3,14-19 

 
 
14  Fraţilor, 
  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 



16 octombrie - Sf. Margareta Maria Alacoque 

 
 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 144,3-4.5 şi 7.8-9 
 
 R.:  În veci voi cânta, Doamne, 
   milostivirea ta! 
 
3 Domnul este mare şi vrednic de orice laudă, 
 măreţia lui este fără margini. 
4 Din neam în neam vor fi admirate operele tale 
 şi se vor istorisi minunile tale. R. 
 
5 Vor descrie slava măririi tale 
 şi vor povesti lucrările tale minunate. R. 
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. 



16 octombrie - Sf. Margareta Maria Alacoque 

 
 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 le-ai descoperit celor mici. 
 
 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 
 



17 octombrie - Sf. Ignaţiu din Antiohia 

 
17 octombrie 

 
SFÂNTUL IGNAŢIU DIN ANTIOHIA 

episcop şi martir 
 

Comemorare obligatorie 
 
 Comunul martirilor, pag. 669. 
 sau Comunul păstorilor, pag. 719. 
 
 LECTURA I  Noi suntem cetăţeni ai cerului. 
 
 Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul 
 către Filipeni 3,17 – 4,1 

 
 
17  Fraţilor, 
  luaţi-mă drept model şi îndreptaţi-vă privirea 
 spre cei care trăiesc după exemplul pe care vi-l dăm noi. 
18 Căci v-am spus-o adesea şi acum vă repet cu lacrimi în ochi: 
 mulţi trăiesc ca duşmani ai crucii lui Cristos. 
19 Sfârşitul lor este pieirea, dumnezeul lor este pântecele, 
 ei se fălesc cu cele ce sunt spre ruşinea lor 
 şi nu se gândesc decât la cele pământeşti. 
20 Noi însă suntem cetăţeni ai cerului; 
 de acolo aşteptăm ca mântuitor pe Domnul Isus Cristos, 
21 care va transforma sărmanul nostru trup, 
 făcându-l asemenea trupului său glorios, 
 prin puterea pe care o are de a-şi supune toate. 
4,1 Deci, fraţii mei preaiubiţi, pe care atât de mult doresc să vă revăd, 
 voi, care sunteţi bucuria şi răsplata mea, 
 rămâneţi statornici în Domnul, preaiubiţilor! 
 

Cuvântul Domnului 



17 octombrie - Sf. Ignaţiu din Antiohia 

 
 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 125,1-2ab.2cd-3.4-5.6 (R.: 5) 
 
  R.:  Cei ce seamănă cu lacrimi 
    vor secera cu bucurie. 
 
1 Când Domnul a întors pe locuitorii Sionului din robie 
 ni se părea că visăm. 
2ab Atunci gura ni s-a umplut de strigăte de bucurie 
 şi buzele de cântări de veselie. R. 
 
2cd Atunci se spunea între neamuri: 
 „Lucruri mari a făcut Domnul pentru ei”. 
3 Într-adevăr, mari lucruri a făcut Domnul pentru noi; 
 ne e plină inima de bucurie. R. 
 
4 Întoarce, Doamne, robia noastră 
 după cum întorci apele în ţinutul de miazăzi. 
5 Cei ce seamănă cu lacrimi 
 vor secera cu veselie. R. 
 
6 Cel care merge plângând 
 când aruncă sămânţa, 
 se întoarce cu veselie 
 când îşi strânge snopii. R. 



17 octombrie - Sf. Ignaţiu din Antiohia 

 
 ALELUIA In 12,24 
  (Aleluia) Dacă bobul de grâu căzut în pământ nu moare, rămâne  
     singur, 
     iar dacă moare, aduce mult rod. (Aleluia) 
 sau 
  (Aleluia) Eu sunt grâul lui Dumnezeu şi trebuie să fiu măcinat 
     pentru a deveni pâinea curată a lui Cristos. (Aleluia) 
 
 EVANGHELIA  Dacă bobul de grâu căzut în pământ moare, 
       aduce mult rod. 
 
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Ioan 12,24-26 

 
 
 
  În timpul acela, 
  Isus a spus ucenicilor săi: 
24 „Adevăr, adevăr vă spun: 
 dacă bobul de grâu căzut în pământ nu moare, rămâne singur, 
 iar dacă moare aduce mult rod. 
25 Cine-şi iubeşte viaţa o va pierde, 
 iar cine-şi urăşte viaţa în lumea aceasta 
 o va păstra pentru viaţa veşnică. 
26 Dacă-mi slujeşte cineva, să mă urmeze pe mine, 
 şi unde sunt eu acolo va fi şi slujitorul meu. 
 Dacă-mi slujeşte cineva, Tatăl meu îl va cinsti. 
 

Cuvântul Domnului 
 



18 octombrie - Sf. Luca 

 
18 octombrie 

 
SFÂNTUL LUCA 

evanghelist 
 

Sărbătoare 
 
 LECTURA I  Numai Luca este cu mine. 
 
 Citire din Scrisoarea a doua a sfântului apostol Paul 
 către Timotei 4,10-17a 
 
 
10  Preaiubitule, 
  Dima m-a părăsit de dragul acestei lumi şi a plecat la  
 Tesalonic. 
 Crescens s-a dus în Galaţia, iar Tit s-a dus în Dalmaţia. 
11 Numai Luca este cu mine. 
 Adu-l pe Marcu împreună cu tine, căci el îmi va fi de mare ajutor. 
12 Pe Tihic l-am trimis la Efes. 
13 Când vei veni adu-mi mantia, pe care am lăsat-o în Troa, la Carp; 
 adu-mi şi cărţile, mai ales pergamentele. 
14 Alexandru fierarul mi-a făcut mult rău: 
 el va primi de la Domnul răsplată pentru faptele lui. 
15 Păzeşte-te şi tu de el, 
 pentru că este un duşman înverşunat al învăţăturii noastre. 
16 Când m-am prezentat la proces, prima dată, pentru apărare, 
 nimeni nu m-a susţinut; toţi m-au părăsit. 
 Dumnezeu să nu le ia în seamă lucrul acesta. 
17a Domnul a fost însă alături de mine şi m-a întărit, 
 ca să pot vesti Evanghelia până la capăt, şi să o audă toate popoarele. 
 

Cuvântul Domnului 



18 octombrie - Sf. Luca 

 
 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 144,10-11.12-13ab.17-18 (R.: cf. 12) 
 
  R.:  Prietenii tăi, Doamne, 
    cântă slava împărăţiei tale. 
 
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. 
 
12 Sfinţii tăi să descopere tuturor oamenilor măreţiile tale, 
 slava plină de măreţie a împărăţiei tale. 
13ab Împărăţia ta e împărăţie veşnică, 
 şi stăpânirea ta va dăinui din neam în neam. R. 
 
17 Domnul este drept în toate căile sale, 
 milostiv în toate lucrările sale. 
18 Domnul este lângă cei care-l cheamă, 
 lângă cei care-l cheamă din toată inima. R. 



18 octombrie - Sf. Luca 

 
 ALELUIA Cf. Lc 7,22 
  (Aleluia) Domnul m-a trimis să aduc săracilor 
     vestea cea bună. (Aleluia) 
 
 EVANGHELIA  De secerat este mult iar lucrătorii puţini. 
 
 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 
 



19 octombrie - Ss. Ioan Brébeuf, Isaac Jogues şi însoţitorii 

 
19 octombrie 

 
SFINŢII IOAN DE BRÉBEUF ŞI ISAAC JOGUES, preoţi 

şi însoţitorii, martiri 
 

Comemorare facultativă 
 
 Comunul martirilor, pag. 669. 
 sau Comunul păstorilor (pentru misionari), pag. 719. 
 



19 octombrie - Sf. Paul al Crucii 

 
19 octombrie 

 
SFÂNTUL PAUL AL CRUCII 

preot 
 

Comemorare facultativă 
B - patron secundar - comemorare obligatorie 

 
 Comunul păstorilor, pag. 719. 
 sau Comunul pentru sfinţi şi sfinte (pentru călugări), pag. 845. 
 
 LECTURA I**  A găsit Dumnezeu cu cale să-i mântuiască pe cei credincioşi prin 

nebunia propovăduirii evangheliei. 
 
 Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Paul 
 către Corinteni 1,18-25 

 
 
18  Fraţilor, 
  limbajul crucii este nebunie pentru cei care se pierd; 
 dar pentru cei care se mântuiesc, adică pentru noi, 
 este puterea lui Dumnezeu. 
19 Căci este scris: „Voi distruge înţelepciunea înţelepţilor 
 şi voi nimici ştiinţa celor învăţaţi”. 
20 Ce se mai alege de cei înţelepţi? Ce se mai alege de cărturari? 
 Ce se mai alege de gânditorii acestei lumi? 
 Oare nu a arătat Dumnezeu că înţelepciunea lumii acesteia este  
 nebunie? 
21 Şi pentru că lumea, cu toată înţelepciunea ei, 
 nu l-a cunoscut pe Dumnezeu în lucrările înţelepciunii lui Dumnezeu, 
 de aceea i-a plăcut lui Dumnezeu să-i mântuiască pe cei credincioşi 
 prin nebunia predicării evangheliei. 
22 Da, pentru că în timp ce iudeii cer semne şi grecii caută înţelepciune, 
23 noi îl predicăm pe Cristos cel răstignit – scandal pentru iudei,  
 iar pentru păgâni nebunie; 
24 dar pentru noi cei chemaţi, fie iudei, fie greci, 
 Cristos este puterea şi înţelepciunea lui Dumnezeu. 
25 Căci nebunia lui Dumnezeu este mai înţeleaptă decât înţelepciunea  
 oamenilor 
 şi slăbiciunea lui Dumnezeu este mai tare decât puterea oamenilor. 
 

Cuvântul Domnului 



19 octombrie - Sf. Paul al Crucii 

 
 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 102,1-2.3-4.8-9.17-18a 
 
  R.:  Binecuvântat este Domnul, 
    izvorul vieţii. 
 
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. 
 
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. 



19 octombrie - Sf. Paul al Crucii 

 
 ALELUIA Cf. Mt 19,27.29 
  (Aleluia) Voi care aţi lăsat totul pentru mine şi pentru evanghelie 
     veţi primi însutit şi împărăţia cerului ca moştenire.  
  (Aleluia) 
 
 EVANGHELIA  Cine îşi va pierde viaţa pentru mine o va salva. 
 
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Matei 16,24-27 

 
 
 
24  În timpul acela, 
  Isus a spus ucenicilor săi: 
 „Dacă vrea cineva să vină după mine, 
 să renunţe la el însuşi, să-şi ia crucea şi să mă urmeze. 
25 Pentru că cine va voi să-şi salveze viaţa, o va pierde; 
 iar cine îşi va pierde viaţa pentru mine, o va salva. 
26 Ce i-ar folosi omului de ar câştiga lumea întreagă, 
 dacă apoi şi-ar pierde viaţa? 
 Sau cu ce preţ ar putea omul 
 să-şi cumpere din nou viaţa, pe care a pierdut-o? 
27 Căci Fiul Omului va veni în mărirea Tatălui cu îngerii săi 
 şi atunci va răsplăti pe fiecare după faptele lui”. 
 

Cuvântul Domnului 
 



23 octombrie - Sf. Ioan de Capistran 

 
23 octombrie 

 
SFÂNTUL IOAN DE CAPISTRAN 

preot 
 

Comemorare facultativă 
B - patron principal - sărbătoare 

 
 Comunul păstorilor (pentru misionari), pag. 719. 
 
 
 
 
 

24 octombrie 
 

SFÂNTUL ANTON MARIA CLARET 
episcop 

 
Comemorare facultativă 

 
Comunul păstorilor (pentru misionari), pag. 719. 
sau Comunul pentru sfinţi şi sfinte (pentru călugări), pag. 845. 

 



26 octombrie - Sf. Dumitru 

 
26 octombrie 

 
SFÂNTUL DUMITRU* 

martir 
 
 Comunul martirilor, pag. 669. 
 

*Deşi nu este comemorare, dăm toate textele biblice datorită devoţiunii răspândite  
către sfântul Dumitru. 

 
 LECTURA I  Pentru a nu pune mai presus 
      slava unui om de slava lui Dumnezeu. 
 
 Citire din cartea Esterei 13,8-14.17 

 
 
 
17a  În zilele acelea, 
  Mardocheu s-a rugat Domnului, 
 amintindu-i toate faptele sale minunate: 
17b „Doamne Dumnezeule, rege atotputernic, 
 toate se află în stăpânirea ta; 
 nimeni nu poate să se împotrivească voinţei tale, 
 dacă tu hotărăşti să-l mântuieşti pe Israel. 
17c Tu ai făcut cerul şi pământul şi toate câte sunt în Univers. 
 Tu eşti stăpânul lumii şi nimeni nu poate să ţi se împotrivească. 
17d Doamne, tu care cunoşti toate, tu ştii prea bine că nu din mândrie, 
 nici din dispreţ, nici din dorinţa de mărire 
 am refuzat să mă închin înaintea lui Aman cel trufaş. 
 I-aş fi sărutat cu plăcere şi tălpile picioarelor, 
 dacă prin aceasta aş fi putut contribui la salvarea lui Israel. 
17e Dar am refuzat pentru a nu pune mai presus slava unui om 
 de slava lui Dumnezeu; 
 şi nici nu mă voi închina în faţa nimănui, decât în faţa Dumnezeului  
 meu. 
17h Ascultă rugăciunea mea şi fii milostiv cu poporul tău; 
 schimbă plânsul nostru în bucurie, 
 pentru ca rămânând în viaţă să preamărim numele tău, Doamne. 
 Nu permite să amuţească gura celor care te preamăresc pe tine”. 
 

Cuvântul Domnului 



26 octombrie - Sf. Dumitru 

 
 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 26,7-8a.8b şi 9abcd.13-14 
 
  R.:  Voi vedea bunătatea Domnului 
    în împărăţia celor vii. 
 
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 Iar eu, Doamne, caut faţa ta. 
9abcd 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. 
 
13 Cred că voi vedea bunătatea Domnului 
 în împărăţia celor vii. 
14 Aşteaptă-l pe Domnul, fii tare, 
 ai curaj şi nădăjduieşte în Domnul. R. 



26 octombrie - Sf. Dumitru 

 
 ALELUIA In 17,17 
  (Aleluia) Cuvântul tău, Doamne, este adevărul; 
     consfinţeşte-ne în acest adevăr. (Aleluia) 
 
 EVANGHELIA  Veţi fi târâţi înaintea dregătorilor 
       şi a regilor pentru mine. 
 
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Matei 10,17-22 

 
 
 
  În timpul acela, 
  Isus a spus ucenicilor săi: 
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 
 



28 octombrie - Ss. Simon şi Iuda 

 
28 octombrie 

 
SFINŢII SIMON ŞI IUDA 

apostoli 
 

Sărbătoare 
 
 LECTURA I  Clădiţi pe temelia apostolilor. 
 
 Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul 
 către Efeseni  2,19-22 

 
 
19  Fraţilor, 
  prin Isus Cristos, voi nu mai sunteţi străini, nici oaspeţi, 
 dar concetăţenii sfinţilor şi membri ai familiei lui Dumnezeu, 
20 clădiţi pe temelia apostolilor şi a profeţilor, 
 având ca piatră unghiulară pe însuşi Cristos Isus. 
21 Pe această temelie orice construcţie se înalţă în bună rânduială, 
 ca să ajungă un lăcaş sfânt în Domnul; 
22 în el şi voi sunteţi împreună zidiţi, 
 ca să deveniţi locuinţa lui Dumnezeu prin Duhul Sfânt. 
 

Cuvântul Domnului 



28 octombrie - Ss. Simon şi Iuda 

 
PSALMUL RESPONSORIAL Ps 18,2-3.4-5 (R.: 5a) 

 
  R.:  În lumea întreagă 
    răsună vestea mântuirii.  
 
2 Cerul vorbeşte despre slava lui Dumnezeu 
 şi firmamentul vesteşte lucrarea mâinilor sale. 
3 Ziua dă de ştire acest lucru zilei următoare, 
 iar noaptea îl destăinuie nopţii următoare. R. 
 
4 Nu e vorbire, nu sunt cuvinte, 
 nu e un glas care să se poată auzi, 
5 şi totuşi este o solie care străbate tot pământul, 
 o veste care ajunge la marginile lumii. R. 



28 octombrie - Ss. Simon şi Iuda 

 
 ALELUIA 
  (Aleluia) Pe tine, Dumnezeule, te lăudăm, 
     pe tine, Doamne, te mărturisim; 
     pe tine, Doamne, te măreşte corul slăvit al apostolilor. 
  (Aleluia) 
 
 EVANGHELIA  A ales doisprezece dintre ei 
       şi le-a dat numele de apostoli. 
 
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Luca 6,12-16 

 
 
 
12  În zilele acelea, 
  Isus s-a urcat pe un munte să se roage 
 şi a petrecut toată noaptea în rugăciune. 
13 Când s-a făcut ziuă i-a chemat pe ucenicii săi, 
 a ales doisprezece dintre ei şi le-a dat numele de apostoli. 
14 Aceştia sunt: Simon, pe care l-a numit Petru, şi Andrei, fratele lui, 
 Iacob, Ioan, Filip, Bartolomeu, 
15 Matei, Toma, Iacob, fiul lui Alfeu, Simon, numit Zelotul, 
16 Iuda, fiul lui Iacob şi Iuda Iscarioteanul, cel care l-a trădat. 
 

Cuvântul Domnului 
 
 Aceste lecturi pot fi folosite şi la Liturghia votivă pentru toţi sfinţii apostoli. 
 



1 noiembrie - Toţi Sfinţii 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOIEMBRIE 
 
 



1 noiembrie - Toţi Sfinţii 

 
1 noiembrie 

 
TOŢI SFINŢII 

 
Solemnitate 

 
 LECTURA I  Am văzut o mulţime imensă din toate naţiunile 
      şi rasele, popoarele şi limbile. 
 
 Citire din Apocalipsul sfântului Ioan 7,2-4.9-14 

 
 
2  Eu, Ioan, 
  am văzut un înger înălţându-se de la răsărit; 
 avea pecetea Dumnezeului celui viu. 
 El a strigat cu un glas puternic la cei patru îngeri 
 cărora le-a fost dat să dăuneze pământului şi mării: 
3 „Nu dăunaţi pământului şi nici mării, şi nici arborilor, 
 până când nu vom însemna cu pecetea 
 frunţile slujitorilor Dumnezeului nostru”. 
4 Apoi am auzit spunându-se numărul celor însemnaţi: 
 o sută patruzeci şi patru de mii, din toate triburile fiilor lui Israel. 
9 După aceea am văzut o mulţime imensă, 
 pe care nimeni nu putea să o numere, 
 din toate naţiunile şi rasele, popoarele şi limbile. 
 Ei stăteau în faţa tronului şi în faţa Mielului, 
 îmbrăcaţi în veşminte albe şi cu ramuri de palmier în mână 
10 şi strigau cu glas puternic: 
 „Mântuirea ne este dată de Dumnezeul nostru, care stă pe tron, 
 şi de către Miel”. 
11 Atunci toţi îngerii, care stăteau în jurul tronului, 
 în jurul bătrânilor şi al celor patru fiinţe, 
 au căzut cu faţa la pământ şi i s-au închinat lui Dumnezeu, zicând: 
12 „Amin! Laudă, slavă, înţelepciune şi mulţumire, cinste, putere şi tărie 
 Dumnezeului nostru, în vecii vecilor . Amin!”. 
13 Unul dintre bătrâni a luat cuvântul şi m-a întrebat: 
 „Cine sunt aceştia, care poartă haine albe, şi de unde vin?”. 
14 I-am răspuns: „Domnul meu, tu ştii!”. 
 El mi-a zis: „Aceştia vin din strâmtorarea cea mare; 
 ei şi-au spălat veşmintele, le-au curăţat în sângele Mielului”. 
 

Cuvântul Domnului 



1 noiembrie - Toţi Sfinţii 

 
 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 23,1-2.3-4ab.5-6 (R.: Mt 5,8) 
 
  R.:  Fericiţi cei curaţi cu inima 
    căci ei îl vor vedea pe Dumnezeu. 
 
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. 



1 noiembrie - Toţi Sfinţii 

 
 LECTURA A II-A  Îl vom vedea pe Dumnezeu aşa cum este. 
 
 Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Ioan 3,1-3 

 
 
1  Preaiubiţilor, 
  vedeţi cât de mare este iubirea 
 pe care ne-a dovedit-o nouă Tatăl. 
 El a voit să ne numim fii ai lui Dumnezeu, şi suntem. 
 De aceea nu ne cunoaşte lumea, 
 fiindcă nu l-a cunoscut nici pe Dumnezeu. 
2 Preaiubiţilor, acum suntem fii ai lui Dumnezeu 
 şi ce vom fi nu s-a arătat încă. 
 Dar ştim că atunci când se va arăta Fiul lui Dumnezeu 
 vom fi asemenea lui, 
 pentru că îl vom vedea aşa cum este. 
3 Cine are speranţă în el devine curat precum el este curat. 
 

Cuvântul Domnului 



1 noiembrie - Toţi Sfinţii 

 
 ALELUIA Mt 11,28 
  (Aleluia) Veniţi la mine toţi cei osteniţi şi împovăraţi, spune Domnul, 
     şi eu vă voi da odihnă. (Aleluia) 
 
 EVANGHELIA  Bucuraţi-vă şi veseliţi-vă, 
       pentru că mare va fi răsplata voastră în ceruri. 
 
 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 
 



2 noiembrie - Pomenirea Tuturor Credincioşilor Răposaţi 

 
2 noiembrie 

 
POMENIREA TUTUROR CREDINCIOŞILOR RĂPOSAŢI 

 
 Se pot alege şi alte lecturi din Lecţionarul VI - Liturghiile pentru răposaţi.  
 Aici sunt propuse trei scheme de lecturi. 
 

I 
 
 LECTURA I  Ştiu că Răscumpărătorul meu trăieşte. 
 
 Citire din cartea lui Iob 19,1.23-27a 

 
 
  1  Iob a luat cuvântul şi a spus: 
23  „Aş vrea ca vorbele mele să fie scrise, să fie scrise într-o carte. 
24 Aş vrea ca ele să fie scrise cu o daltă de fier ascuţit, 
 pe o placă de plumb, să fie săpate în stâncă pentru totdeauna. 
25 Ştiu că răscumpărătorul meu trăieşte 
 şi că în ziua de apoi el se va ridica pe ţărâna morţilor; 
26 cu trupul meu voi sta în picioare 
 şi cu ochii mei de carne îl voi vedea pe Dumnezeu. 
27 Eu însumi îl voi vedea şi ochii mei îl vor privi şi nu altul”. 
 

Cuvântul Domnului 



2 noiembrie - Pomenirea Tuturor Credincioşilor Răposaţi 

 
 PSALMUL RESPONSORIAL  Ps 26,7-8a.8b şi 9abcd.13-14 (R.: cf. 13) 
 
  R.:  Cred că voi vedea bunătăţile Domnului 
    în împărăţia celor vii. 
 
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 Iar eu, Doamne, caut faţa ta. 
9abcd 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. 
 
13 Cred că voi vedea bunătatea Domnului 
 în împărăţia celor vii. 
14 Aşteaptă-l pe Domnul, fii tare, 
 ai curaj şi nădăjduieşte în Domnul. R. 



2 noiembrie - Pomenirea Tuturor Credincioşilor Răposaţi 

 
 LECTURA A II-A  După ce am fost îndreptăţiţi prin sângele lui Cristos, vom fi 

salvaţi prin mijlocirea lui. 
 
 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 



2 noiembrie - Pomenirea Tuturor Credincioşilor Răposaţi 

 
 ALELUIA In 6,40 
  (Aleluia) Cine crede în Fiul are viaţa veşnică 
     şi eu îl voi învia în ziua de apoi. (Aleluia) 
 
 EVANGHELIA  Aceasta este voinţa Tatălui, ca oricine crede în Fiul să aibă viaţă 

veşnică. 
 
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Ioan 6,37-40 

 
 
 
  În timpul acela, 
  Isus spunea mulţimii iudeilor: 
37 „Toţi cei pe care mi-i dă Tatăl vor veni la mine; 
 şi pe cel care vine la mine nu-l voi izgoni afară, 
38 pentru că m-am coborât din cer nu ca să fac voia mea, 
 ci voia celui ce m-a trimis. 
39 Or, aceasta este voinţa celui ce m-a trimis, 
 ca din cei pe care mi i-a dat să nu pierd pe nici unul, 
 ci să-i învii în ziua de apoi. 
40 Aceasta este voinţa Tatălui meu, 
 ca oricine vede pe Fiul şi crede într-însul să aibă viaţa veşnică; 
 şi eu îl voi învia în ziua de apoi”. 
 

Cuvântul Domnului 



2 noiembrie - Pomenirea Tuturor Credincioşilor Răposaţi 

 
II 

 
 LECTURA I  Domnul va nimici moartea pe vecie. 
 
 Citire din cartea profetului Isaia  25,6-9 

 
 
 
6  În ziua aceea, 
  Domnul oştirilor va pregăti pe muntele acesta pentru toate  
 popoarele 
 un ospăţ cu cărnuri grase, un ospăţ cu vinuri alese, 
 cu cărnuri pline de măduvă, cu vinuri vechi şi limpezite. 
7 Pe muntele acesta 
 el va da la o parte vălul de pe faţa tuturor popoarelor 
 şi învelitoarea care acoperă toate neamurile. 
8 El va nimici moartea pe vecie. 
 Domnul Dumnezeu va şterge lacrimile de pe feţele tuturor 
 şi va îndepărta de pe pământ ocara poporului său, 
 căci Domnul a vorbit. 
9 Se va spune în ziua aceea: 
 „Iată, acesta este Dumnezeul nostru 
 de la care am aşteptat mântuirea, 
 acesta este Domnul în care am nădăjduit; 
 să ne bucurăm şi să ne veselim de mântuirea lui. 
 

Cuvântul Domnului 



2 noiembrie - Pomenirea Tuturor Credincioşilor Răposaţi 

 
 PSALMUL RESPONSORIAL  Ps 24,6-7bc.18-19.21-22 
 
  R.:  Cine speră în tine, Doamne, 
    nu va fi dat de ruşine. 
 
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. 
 
18 Mângâie-mă în neliniştea inimii mele, 
 eliberează-mă din toate necazurile mele. 
19 Priveşte la smerenia şi chinul meu 
 şi iartă-mi toate păcatele. R. 
 
21 Păzeşte sufletul meu şi dă-mi mântuirea, 
 ca să nu mă ruşinez că am nădăjduit în tine. 
22 Dreptatea şi nevinovăţia să mă apere 
 pentru că am sperat în tine. R. 



2 noiembrie - Pomenirea Tuturor Credincioşilor Răposaţi 

 
 LECTURA A II-A  Aşteptăm eliberarea trupului nostru. 
 
 Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul 
 către Romani 8,14-23 

 
 
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. 
18 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 



2 noiembrie - Pomenirea Tuturor Credincioşilor Răposaţi 

 
 ALELUIA Cf. Mt 25,34 
  (Aleluia) Veniţi, binecuvântaţii Părintelui meu, primiţi ca moştenire împărăţia 

pregătită pentru voi de la întemeierea lumii. 
  (Aleluia) 
 
 EVANGHELIA  Tot ceea ce aţi făcut unuia dintre aceşti fraţi 
       mai mici ai mei, mie mi-aţi făcut. 
 
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Matei 25,31-46 

 
 
 
  În timpul acela, 
  Isus a spus ucenicilor săi: 
31 „Când va veni Fiul Omului în slava sa, împreună cu toţi îngerii, 
 se va aşeza pe tronul său de mărire. 
32 Înaintea lui vor fi adunate toate popoarele, 
 dar el îi va despărţi pe unii de alţii, 
 aşa cum desparte păstorul oile de capre, 
33 şi va pune oile la dreapta sa iar caprele la stânga sa. 
34 Atunci împăratul va spune celor de la dreapta sa: 
 «Veniţi, binecuvântaţii Tatălui meu, 
 primiţi ca moştenire împărăţia pregătită pentru voi 
 de la întemeierea lumii; 
35 căci am fost flămând şi voi mi-aţi dat să mănânc; 
 am fost însetat şi voi mi-aţi dat să beau; 
 am fost străin şi voi m-aţi primit; 
36 am fost gol şi voi m-aţi îmbrăcat; 
 am fost bolnav şi voi m-aţi vizitat; 
 am fost în închisoare şi voi aţi venit la mine». 
37 Atunci cei drepţi îi vor răspunde: 
 «Doamne, când te-am văzut noi flămând şi ţi-am dat să mănânci? 
 Sau însetat şi ţi-am dat să bei? 
38 Sau când te-am văzut noi străin şi te-am primit? 
 Sau gol şi te-am îmbrăcat? 
39 Sau când te-am văzut bolnav sau în închisoare şi am venit la tine?». 
40 Împăratul le va răspunde: 
 «Vă spun adevărul: 
 ori de câte ori aţi făcut acestea unuia dintre aceştia mici, 
 care sunt fraţii mei, mie mi-aţi făcut». 
41 Apoi va spune celor din stânga: 
 «Plecaţi de la mine, blestemaţilor, în focul cel veşnic, 
 pregătit Diavolului şi îngerilor săi! 
42 Căci am fost flămând şi voi nu mi-aţi dat să mănânc, 
 am fost însetat şi voi nu mi-aţi dat să beau; 
43 am fost străin şi voi nu m-aţi primit; 
 am fost gol şi voi nu m-aţi îmbrăcat; 
 am fost bolnav şi în închisoare şi voi nu m-aţi vizitat». 
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44 Atunci îi vor răspunde şi ei: 
 «Doamne, când te-am văzut noi flămând, însetat, străin, gol, 
 bolnav sau în închisoare şi nu ţi-am slujit?». 
45 El le va răspunde: 
 «Vă spun adevărul: 
 ori de câte ori nu aţi făcut acestea unuia dintre aceştia mici, 
 care sunt fraţii mei, mie nu mi-aţi făcut». 
46 Şi vor merge aceştia în osânda veşnică, 
 iar drepţii în viaţa veşnică». 
 

Cuvântul Domnului 
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III 

 
 LECTURA I  Ca pe o jertfă de ardere de tot i-a primit. 
 
 Citire din cartea Înţelepciunii  3,1-9 

 
 
1  Sufletele celor drepţi sunt în mâna lui Dumnezeu 
  iar chinul nu se va atinge de ei. 
2 În ochii celor fără de minte, drepţii sunt morţi cu desăvârşire, 
 plecarea lor din lume li se pare o mare nenorocire; 
3 moartea pentru ei înseamnă pieirea dar cei drepţi sunt în pace. 
4 Chiar dacă în faţa oamenilor au trecut drept pedepsiţi, 
 nădejdea lor i-a dus la nemurire. 
5 Pentru o pedeapsă uşoară vor primi o răsplată mare, 
 căci Dumnezeu i-a pus la încercare şi i-a găsit vrednici de el. 
6 I-a încercat cum se încearcă aurul în cuptor, 
 i-a primit ca pe o jertfă de ardere de tot, 
 iar în ziua judecăţii vor străluci, 
7 vor scânteia ca paiele care ard într-o mirişte; 
8 vor judeca popoarele şi le vor stăpâni. 
 Domnul va fi împăratul lor pe veci. 
9 Cei care îşi pun încrederea în Domnul vor înţelege adevărul 
 iar cei care îi sunt credincioşi vor rămâne în iubirea lui, 
 căci harul şi îndurarea sunt răsplata aleşilor săi. 
 

Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL  Ps 41,2-3.5bcd; 42, 3.4.5 (R.: 3a) 
 
  R.:  Sufletul meu e însetat de Dumnezeu, 
    de Dumnezeul cel viu. 
 
2 După cum doreşte cerbul izvoarele de apă, 
 aşa te doreşte sufletul meu pe tine, Dumnezeule. 
3 Sufletul meu e însetat de Dumnezeu, de Dumnezeul cel viu, 
 când îmi va fi dat să văd faţa lui Dumnezeu? R. 
 
5bcd Îmi creşte inima când îmi aduc aminte 
 cum mă îmbulzeam prin mulţime, până la casa lui Dumnezeu, 
 în mijlocul strigătelor de bucurie şi de laudă 
 ale unei mulţimi în sărbătoare. R. 
 
3 Trimite-mi lumina şi adevărul tău! 
 Ele să mă călăuzească. 
 Să mă ducă la muntele tău cel sfânt 
 şi în lăcaşurile tale. R. 
 
4 Voi merge la altarul lui Dumnezeu, 
 la Dumnezeu care este bucuria şi veselia mea. 
 Voi proclama în imnurile mele 
 că tu eşti Dumnezeu, Dumnezeul meu. R. 
 
5 Pentru ce eşti mâhnit, suflete al meu, 
 şi pentru ce gemi înlăuntrul meu? 
 Încrede-te în Dumnezeu, că iarăşi îl voi lăuda, 
 pe el, care este mântuirea mea şi Dumnezeul meu. R. 
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 LECTURA A II-A  Nu va mai fi moarte. 
 
 Citire din Apocalipsul sfântului Ioan 21,1-7 

 
 
1  Eu, Ioan, am văzut un cer nou şi un pământ nou. 
  Căci cerul cel dintâi şi pământul cel dintâi au dispărut, 
 iar marea nu mai este. 
2 Şi am văzut, coborându-se din cer, de la Dumnezeu, 
 noul Ierusalim, cetatea sfântă, 
 împodobită ca o mireasă pentru mirele ei. 
3 Şi am auzit dinspre tronul divin un glas puternic ce zicea: 
 „Iată, locuinţa lui Dumnezeu este între oameni. 
 El va locui cu ei şi ei vor fi poporul lui; 
 şi însuşi Dumnezeu va fi cu ei. 
4 El va şterge orice lacrimă din ochii lor: 
 nu va mai fi moarte, nici plâns, nici strigăt, nici durere, 
 căci lumea cea dintâi a dispărut”. 
5 Atunci cel care şade pe tron a spus: 
 „Iată, toate le fac noi”. 
 Apoi mi-a spus: „Scrie: 
 Aceste cuvinte sunt adevărate şi întru totul vrednice de crezare”. 
6 Şi a continuat: „Toate s-au împlinit! 
 Eu sunt alfa şi omega, începutul şi sfârşitul. 
 Celui ce însetează îi voi da gratuit să bea din izvorul vieţii. 
7 Cel care va birui va primi această moştenire: 
 eu îi voi fi lui Dumnezeu iar el îmi va fi mie fiu”. 
 

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  Bucuraţi-vă şi veseliţi-vă 
       căci mare va fi în ceruri răsplata voastră. 
 
 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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3 noiembrie 

 
SFÂNTUL MARTIN DE PORRES 

călugăr 
 

Comemorare facultativă 
 

Comunul pentru sfinţi şi sfinte (pentru călugări), pag. 845. 
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4 noiembrie 

 
SFÂNTUL CAROL BORROMEU 

episcop 
 

Comemorare obligatorie 
 
 Comunul păstorilor, pag. 719. 
 
 LECTURA I  Avem daruri diferite după harul ce ni s-a dat. 
 
 Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Ioan 3,13-16 

 
 
13  Fraţilor, 
  nu vă miraţi dacă lumea vă urăşte. 
14 Noi ştim că am trecut de la moarte la viaţă, 
 pentru că îi iubim pe fraţii noştri; 
 cine nu iubeşte pe fratele său rămâne în moarte. 
15 Oricine urăşte pe fratele său este un ucigaş 
 şi ştiţi că nici un ucigaş nu are viaţa veşnică în el. 
16 Prin aceea am cunoscut iubirea: 
 că el şi-a dat viaţa pentru noi. 
 Şi noi deci suntem datori să ne dăm viaţa pentru fraţii noştri. 
 

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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 ALELUIA In 10,11 
  (Aleluia) Eu sunt păstorul cel bun. 
     Păstorul cel bun îşi dă viaţa pentru oile sale, spune Domnul. 
  (Aleluia) 
 
 EVANGHELIA  Păstorul cel bun îşi dă sufletul pentru oile sale. 
 
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Ioan 10,11-16 

 
 
 
11  În timpul acela, Isus a spus: 
  „Eu sunt păstorul cel bun. 
 Păstorul cel bun îşi dă viaţa pentru oile sale. 
12 Cel plătit nu este păstor, căci oile nu-i aparţin. 
 Dacă vede lupul venind, el lasă oile şi fuge, 
 iar lupul le răpeşte şi le risipeşte. 
13 Cel plătit fuge, pentru că nu-l interesează decât plata şi nu-i pasă de  
 oi. 
14 Eu sunt păstorul cel bun; 
 eu cunosc oile mele şi oile mele mă cunosc pe mine, 
15 precum mă cunoaşte Tatăl şi eu cunosc pe Tatăl. 
 Eu îmi dau viaţa pentru oile mele. 
16 Mai am şi alte oi care nu sunt din staulul acesta. 
 Şi pe acelea trebuie să le aduc. 
 Ele vor asculta glasul meu:  
 va fi o singură turmă şi un singur păstor”. 
 

Cuvântul Domnului 
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9 noiembrie 

 
SFINŢIREA BAZILICII DIN LATERAN 

 
Sărbătoare 

 
Când această sărbătoare cade în timpul săptămânii, înainte de Evanghelie se foloseşte una din următoarele lecturi; când cade 
în zi de duminică, sunt obligatorii toate trei lecturile. 

 
 LECTURA I  Am văzut ieşind o apă de sub templu, 
      şi toţi la care a ajuns această apă, s-au mântuit. 
 
 Citire din cartea profetului Ezechiel  47,1-9.12 

 
 
 
1  În zilele acelea, 
  în timpul unei viziuni, 
 trimisul Domnului m-a dus înapoi la uşa templului 
 şi iată, de sub pragul templului curgea o apă spre răsărit; 
 pentru că templul era cu faţa spre răsărit. 
 Apa curgea de sub partea dreaptă a templului 
 şi trecea prin partea de miazăzi a altarului. 
2 M-a scos apoi pe partea de la miazănoapte 
 şi m-a dus pe dinafară, împrejur, 
 până la poarta îndreptată spre răsărit 
 şi iată, apa curgea din partea dreaptă. 
3 Mergând spre răsărit, omul ţinea în mână o sfoară 
 şi a măsurat o distanţă de o mie de coţi; 
 şi m-a făcut să trec apa; 
 apa îmi ajungea până la glezne. 
4 A mai măsurat apoi o mie de coţi şi m-a făcut să trec apa; 
 apa îmi ajungea până la genunchi. 
 A mai măsurat o mie de coţi şi m-a făcut să trec apa; 
 apa îmi ajungea până la brâu. 
5 A măsurat încă o mie de coţi şi era un râu pe care nu-l puteam trece, 
 căci apele crescuseră; 
 erau ape de trecut înotând, un fluviu care nu se putea trece. 
6 Atunci mi-a zis: „Ai văzut, fiul omului?”. 
 Şi m-a dus înapoi la malul râului. 
7 Când am venit înapoi, iată, 
 pe malurile râului erau mulţi arbori pe o parte şi pe alta. 
8 Şi mi-a zis: 
 „Această apă curge spre ţinutul de răsărit, 
 coboară în valea Iordanului şi se varsă în Marea Moartă, 
 iar apele mării devin sănătoase. 
9 Orice vietate care mişună în apă 
 va putea trăi acolo unde va ajunge râul. 
 Va fi foarte mult peşte, pentru că va intra acolo apa aceasta 
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 şi apele din mare vor deveni sănătoase; 
 acolo unde va ajunge râul acesta, va fi viaţă. 
12 Pe amândouă malurile râului vor creşte tot felul de pomi roditori. 
 Frunzele lor nu se vor veşteji şi fructele din ei nu se vor termina. 
 În fiecare lună se vor coace fructe noi, 
 pentru că apa pentru ele vine din sfântul lăcaş; 
 fructele lor vor servi ca hrană, 
 iar frunzele lor ca medicamente”. 
 

Cuvântul Domnului 
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PSALMUL RESPONSORIAL Ps 45,2-3.5-6.8-9 

 
  R.:  Prin prezenţa ta 
    salvează-ne, Doamne! 
 
2 Dumnezeu este adăpostul şi sprijinul nostru, 

un ajutor care nu lipseşte niciodată din nevoi. 
3 De aceea nu ne temem, chiar dacă s-ar zgudui pământul 

şi ar cădea munţii în mijlocul mării. R. 
 
5 Apele râului înveselesc cetatea lui Dumnezeu, 

locuinţa sfântă a Celui Preaînalt. 
6 Dumnezeu este în mijlocul ei: ea nu se clatină; 

Dumnezeu o ajută de la revărsatul zorilor. R. 
 
8 Domnul oştirilor este cu noi, 

Dumnezeul lui Iacob este un turn de scăpare pentru noi. 
9 Veniţi şi vedeţi lucrările Domnului, 

faptele uimitoare pe care le-a făcut pe pământ. R. 
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 LECTURA A II-A  Voi sunteţi templul lui Dumnezeu. 
 
 Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Paul 
 către Corinteni 3,9b-11.16-17 

 
 
9b  Fraţilor, 
  voi sunteţi templul construit de Dumnezeu. 
10 Ca un arhitect iscusit, prin harul ce mi-a fost dat de Dumnezeu, 
 eu am pus temelia, alţii continuă construcţia. 
 Important e ca fiecare să ia seama cum construieşte. 
11 Nimănui nu-i este îngăduit să pună altă temelie 
 decât aceea care există deja: adică Isus Cristos. 
16 Nu ştiţi voi, oare, 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. 
 

Cuvântul Domnului 
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 ALELUIA 2 Cr 7,16 
  (Aleluia) Am ales şi am sfinţit acest loc, 
     ca să rămân aici în veci. (Aleluia) 
 
 EVANGHELIA  Templul despre care vorbea era trupul său. 
 
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Ioan 2,13-22 
 
 
13  Apropiindu-se Paştele iudeilor, Isus s-a urcat la Ierusalim. 
14  În templu i-a găsit pe negustorii de boi, 
 de oi şi de porumbei şi pe schimbătorii de bani şezând. 
15 A făcut un bici din funii 
 şi i-a izgonit pe toţi afară din templu, împreună cu oile şi boii, 
 a aruncat pe jos banii schimbătorilor şi le-a răsturnat tarabele, 
16 iar celor ce vindeau porumbei le-a zis: 
 „Luaţi astea de aici 
 şi nu faceţi din casa Tatălui meu o casă de negustorie!”. 
17 Ucenicii lui şi-au amintit atunci acest cuvânt al Scripturii: 
 „Râvna casei tale mă consumă”. 
18 Iudeii au luat cuvântul şi i-au zis: 
 „Prin ce semn ne arăţi că ai dreptul să faci astfel de lucruri?”. 
19 Drept răspuns Isus le-a spus: 
 „Distrugeţi templul acesta şi în trei zile îl voi ridica din nou”. 
20 Iudeii i-au zis: „În patruzeci şi şase de ani s-a zidit templul acesta, 
 şi tu îl vei ridica în trei zile?”. 
21 Dar el vorbea despre templul trupului său. 
22 Prin urmare, când a înviat din morţi, 
 ucenicii lui şi-au adus aminte că le spusese cuvintele acestea 
 şi au crezut în Scriptură şi în cuvintele pe care le spusese Isus. 
 

Cuvântul Domnului 
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10 noiembrie 

 
SFÂNTUL LEON CEL MARE 

papă şi învăţător al Bisericii 
 

Comemorare obligatorie 
 

Comunul păstorilor (pentru un papă), pag. 719. 
sau Comunul învăţătorilor Bisericii, pag. 785. 

 
 LECTURA I  Ne-a încredinţat nouă misiunea mântuirii. 
 
 Citire din Scrisoarea a doua a sfântului apostol Paul 
 către Corinteni 5,14-20 

 
 
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! 
 

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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 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  Tu eşti Petru şi pe această piatră voi zidi Biserica mea. 
 
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Matei 16,13-19 

 
 
 
13  În timpul acela, 
  venind în părţile Cezareii lui Filip, 
 Isus i-a întrebat pe ucenicii săi: 
 „Cine spun oamenii că este Fiul Omului?”. 
14 Ei i-au răspuns: 
 „Unii spun că este Ioan Botezătorul, alţii că este Ilie, 
 alţii că este Ieremia sau unul din profeţi”. 
15 Isus i-a întrebat: „Dar voi, cine spuneţi că sunt eu?”. 
16 Luând cuvântul, Simon Petru a zis: 
 „Tu eşti Cristos, Fiul Dumnezeului celui viu!”. 
17 La rândul său, Isus, luând cuvântul, i-a spus: 
 „Fericit eşti tu, Simon, fiul lui Iona, 
 căci nu carnea şi sângele ţi-au descoperit acestea, 
 ci Tatăl meu care este în ceruri. 
18 Şi eu îţi spun: 
 Tu eşti Petru şi pe această piatră voi zidi Biserica mea 
 şi puterea Celui Rău nu o va birui. 
19 Ţie îţi voi da cheile împărăţiei cerurilor: 
 orice vei lega pe pământ va fi legat şi în ceruri, 
 şi orice vei dezlega pe pământ va fi dezlegat şi în ceruri”. 
 

Cuvântul Domnului 
 



11 noiembrie - Sf. Martin din Tours 

 
11 noiembrie 

 
SFÂNTUL MARTIN DIN TOURS 

episcop 
 

Comemorare obligatorie 
 
 Comunul păstorilor, pag. 719. 
 sau Comunul pentru sfinţi şi sfinte (pentru călugări), pag. 845. 
 
 LECTURA I  Domnul m-a uns şi m-a trimis 
      să aduc săracilor vestea cea bună. 
 
 Citire din cartea profetului Isaia  61,1-3a 

 
 
1  Duhul Domnului este peste mine, 
  căci Domnul m-a uns 
 şi m-a trimis să aduc săracilor vestea cea bună, 
 să-i vindec pe cei cu inima zdrobită; 
 să le vestesc celor închişi eliberarea şi celor prinşi în război  
 libertatea; 
2 să dau de ştire un an de milostivire al Domnului 
 şi o zi de răzbunare a Dumnezeului nostru; 
 să-i mângâi pe toţi cei întristaţi; 
3a să aduc alinare celor care plâng în Sion; 
 să le pun pe cap o coroană împărătească în locul cenuşii de pocăinţă, 
 să le schimb veşmântul de doliu cu untdelemnul bucuriei, 
 să le pun haine de sărbătoare în locul disperării. 
 

Cuvântul Domnului 



11 noiembrie - Sf. Martin din Tours 

 
 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 111,1-2.3-4.5-7a.7b-8.9 
 
  R.:  Binecuvântat este omul 
    care se îngrijeşte de cel sărac. 
 
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; 
7a nu se teme de vorbele rele. R. 
 
7b 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. 



11 noiembrie - Sf. Martin din Tours 

 
 ALELUIA Cf. Mt 25,40 
  (Aleluia) Tot ceea ce aţi făcut unuia dintre aceşti fraţi mai mici ai mei, 
     mie mi-aţi făcut. (Aleluia) 
 
 EVANGHELIA  Ori de câte ori aţi făcut acestea unuia dintre 
       aceştia mici, care sunt fraţii mei, mie mi-aţi făcut. 
 
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Matei 25,31-40 

 
 
 
  În timpul acela, 
  Isus a spus ucenicilor săi: 
31 „Când va veni Fiul Omului în slava sa, împreună cu toţi îngerii, 
 se va aşeza pe tronul său de mărire. 
32 Înaintea lui vor fi adunate toate popoarele, 
 dar el îi va despărţi pe unii de alţii, 
 aşa cum desparte păstorul oile de capre, 
33 şi va pune oile la dreapta sa iar caprele la stânga sa. 
34 Atunci împăratul va spune celor de la dreapta sa: 
 «Veniţi, binecuvântaţii Tatălui meu, 
 primiţi ca moştenire împărăţia pregătită pentru voi 
 de la întemeierea lumii; 
35 căci am fost flămând şi voi mi-aţi dat să mănânc; 
 am fost însetat şi voi mi-aţi dat să beau; 
 am fost străin şi voi m-aţi primit; 
36 am fost gol şi voi m-aţi îmbrăcat; 
 am fost bolnav şi voi m-aţi vizitat; 
 am fost în închisoare şi voi aţi venit la mine». 
37 Atunci cei drepţi îi vor răspunde: 
 «Doamne, când te-am văzut noi flămând şi ţi-am dat să mănânci? 
 Sau însetat şi ţi-am dat să bei? 
38 Sau când te-am văzut noi străin şi te-am primit? 
 Sau gol şi te-am îmbrăcat? 
39 Sau când te-am văzut bolnav sau în închisoare şi am venit la tine?». 
40 Împăratul le va răspunde: 
 «Vă spun adevărul: 
 ori de câte ori aţi făcut acestea unuia dintre aceştia mici, 
 care sunt fraţii mei, mie mi-aţi făcut»”. 
 

Cuvântul Domnului 
 



12 noiembrie - Sf. Iosafat 

 
12 noiembrie 

 
SFÂNTUL IOSAFAT 

episcop şi martir 
 

Comemorare obligatorie 
 

Comunul martirilor, pag. 669. 
sau Comunul păstorilor, pag. 719. 

 
 LECTURA I  A împlinit misiunea de a sluji, 
      ca să se formeze trupul lui Cristos. 
 
 Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul 
 către Efeseni  4,1-7.11-13 

 
 
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. 
7 Fiecare dintre noi a primit harul 
 în măsura în care i l-a dăruit Cristos. 
11 El a dat oamenilor felurite daruri: 
 pe unii i-a făcut apostoli, pe alţii profeţi, pe alţii vestitori ai  
 evangheliei; 
 pe unii păstori şi pe alţii învăţători. 
12 Astfel poporul sfânt este organizat 
 pentru a putea împlini misiunea de a sluji 
 şi pentru a se forma trupul lui Cristos, 
13 ca în cele din urmă să ajungem cu toţii la unitatea credinţei 
 şi a cunoaşterii Fiului lui Dumnezeu, 
 la starea omului desăvârşit, la plinătatea staturii lui Cristos. 
 

Cuvântul Domnului 



12 noiembrie - Sf. Iosafat 

 
 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 1,1-2.3.4 şi 6 
 
  R.:  Fericit este omul 
    care umblă pe căile Domnului. 
 
1 Fericit este 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, 
 care aduce rod la timpul potrivit; 
 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 pe care merg cei răi duce la pieire. R. 



12 noiembrie - Sf. Iosafat 

 
 ALELUIA In 15,9b.5b 
  (Aleluia) Rămâneţi în dragostea mea , spune Domnul; 
     cine rămâne în mine şi eu în el, acela aduce roade multe. 
  (Aleluia) 
 
 EVANGHELIA  Vreau ca şi ei să fie împreună cu mine 

acolo unde sunt eu. 
 
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Ioan 17,20-26 

 
 
 
  În timpul acela, 
  Isus şi-a ridicat ochii spre cer şi s-a rugat astfel: 
20 „Părinte sfânt, nu mă rog numai pentru aceştia, 
 ci şi pentru cei care vor asculta cuvintele lor şi vor crede în mine, 
21 ca toţi să fie una; după cum tu, Părinte, eşti în mine şi eu în tine, 
 aşa şi ei să fie în noi una, ca lumea să creadă că tu m-ai trimis. 
22 Slava pe care mi-ai dat-o tu eu le-am dat-o lor, 
23 ca să fie una precum noi una suntem: eu în ei şi tu în mine. 
 Ei să fie în chip desăvârşit una, ca să cunoască lumea că tu m-ai trimis 
 şi că i-ai iubit pe ei precum m-ai iubit pe mine. 
24 Părinte, vreau ca şi cei pe care mi i-ai dat 
 să fie împreună cu mine acolo unde sunt eu, 
 ca ei să vadă slava pe care mi-ai dat-o, 
 pentru că tu m-ai iubit pe mine mai înainte de întemeierea lumii. 
25 Părinte drept, lumea pe tine nu te-a cunoscut, 
 dar eu te-am cunoscut şi aceştia au cunoscut că tu m-ai trimis. 
26 Eu le-am făcut cunoscut numele tău şi-l voi face cunoscut, 
 ca iubirea cu care m-ai iubit tu să fie în ei şi eu în ei”. 
 

Cuvântul Domnului 
 



15 noiembrie - Sf. Albert cel Mare 

 
15 noiembrie 

 
SFÂNTUL ALBERT CEL MARE 

episcop şi învăţător al Bisericii 
 

Comemorare facultativă 
 

Comunul păstorilor, pag. 719. 
sau Comunul învăţătorilor Bisericii, pag. 785. 

 
 
 
 
 

16 noiembrie 
 

SFÂNTA MARGARETA A SCOŢIEI 
 

Comemorare facultativă 
 

Comunul pentru sfinţi şi sfinte (pentru cei care au exercitat opere  
caritative), pag. 845. 

 
 



16 noiembrie - Sf. Gertruda 

 
16 noiembrie 

 
SFÂNTA GERTRUDA 

fecioară 
 

Comemorare facultativă 
 

Comunul fecioarelor, pag. 825. 
sau Comunul pentru sfinţi şi sfinte (pentru călugări), pag. 845. 

 
 LECTURA I**  Voi veţi cunoaşte dragostea lui Cristos 
       care întrece tot ce se poate cunoaşte. 
 
 Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul 
 către Efeseni  3,14-19 

 
 
14  Fraţilor, 
  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 



16 noiembrie - Sf. Gertruda 

 
 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 148,1-2.11-12.13.14 
 
 R.:  Cerurile şi pământul 
   sunt pline de mărirea ta! 
 
1 Lăudaţi-l pe Domnul din ceruri, 
 lăudaţi-l întru cei de sus! 
2 Lăudaţi-l, voi, îngerii lui, 
 lăudaţi-l, toate oştirile lui! R. 
 
11 Regii pământului şi toate popoarele, 
 conducătorii şi toţi judecătorii neamurilor, 
12 tineri şi tinere, 
 bătrâni şi copii. R. 
 
13 Să laude numele Domnului, 
 pentru că numele lui este vrednic de toată lauda 
 şi măreţia lui străluceşte pe pământ şi în ceruri. R. 
 
14 El este puterea poporului său. 
 El este vrednic de lauda sfinţilor săi, 
 a tuturor fiilor lui Israel, 
 a poporului care este aproape de dânsul. R. 



16 noiembrie - Sf. Gertruda 

 
 ALELUIA 1 In 4,16 
  (Aleluia) Noi am cunoscut iubirea pe care Dumnezeu o are faţă de  
     noi 
     şi am crezut într-însa. (Aleluia) 
 

EVANGHELIA  Cine rămâne în mine şi eu în el aduce roade multe. 
 
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Ioan 15,1-8 

 
 
 
  În timpul acela, 
  Isus a spus ucenicilor săi: 
1 „Eu sunt viţa cea adevărată şi Tatăl meu este viticultorul. 
2 Orice mlădiţă care este în mine şi nu aduce rod, Tatăl meu o înlătură; 
 şi orice mlădiţă care aduce rod, el o curăţă, ca să dea rod şi mai mult. 
3 Voi sunteţi deja curaţi, prin cuvântul pe care vi l-am spus. 
4 Rămâneţi în mine şi eu în voi. 
 Precum mlădiţa nu poate să aducă rod de la sine, 
 dacă nu rămâne pe viţă, 
 tot aşa nici voi, dacă nu rămâneţi în mine. 
5 Eu sunt viţa, voi sunteţi mlădiţele. 
 Cine rămâne în mine şi eu în el, acela aduce roade multe, 
 căci fără mine nimic nu puteţi face. 
6 Cine nu rămâne în mine este aruncat afară, ca mlădiţa tăiată, şi se  
 usucă. 
 Mlădiţele uscate sunt adunate, aruncate în foc şi ard. 
7 Dacă rămâneţi în mine şi cuvintele mele rămân în voi, 
 puteţi cere orice vreţi şi veţi primi. 
8 Prin aceasta este preamărit Tatăl meu: 
 să aduceţi rod îmbelşugat şi să vă dovediţi ucenicii mei”. 
 

Cuvântul Domnului 
 



17 noiembrie - Sf. Elisabeta a Ungariei 

 
17 noiembrie 

 
SFÂNTA ELISABETA A UNGARIEI 

călugăriţă 
 

Comemorare obligatorie 
 

Comunul pentru sfinţi şi sfinte (pentru cei care au exercitat opere  
caritative sau pentru călugări), pag. 845. 

 
LECTURA I  Şi noi suntem datori să ne dăm viaţa pentru fraţii noştri. 

 
 Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Ioan 3,14-18 

 
 
14  Preaiubiţilor, 
  noi ştim că am trecut de la moarte la viaţă, 
 pentru că îi iubim pe fraţii noştri; 
 cine nu iubeşte pe fratele său rămâne în moarte. 
15 Oricine urăşte pe fratele său este un ucigaş 
 şi ştiţi că nici un ucigaş nu are viaţa veşnică în el. 
16 Prin aceea am cunoscut iubirea: 
 că el şi-a dat viaţa pentru noi. 
 Şi noi deci suntem datori să ne dăm viaţa pentru fraţii noştri. 
17 Dacă cineva, având bogăţiile lumii, 
 îl vede pe fratele său ducând lipsă 
 şi îşi închide inima faţă de el, 
 cum poate să rămână în el dragostea lui Dumnezeu? 
18 Fiii mei, să nu iubim numai cu vorba şi cu limba, 
 ci într-adevăr, prin fapte. 
 

Cuvântul Domnului 



17 noiembrie - Sf. Elisabeta a Ungariei 

 
 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 33,2-3.4-5.6-7.8-9.10-11 (R.: Mt 5,7) 
 
  R.:  Fericiţi cei milostivi, 
    căci ei milă vor afla. 
 
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, 
 fericit este 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. 



17 noiembrie - Sf. Elisabeta a Ungariei 

 
 ALELUIA Lc 6,36.38b 
  (Aleluia) Fiţi milostivi, după cum şi Tatăl vostru este milostiv, 
     căci cu măsura cu care măsuraţi, vi se va măsura şi vouă. 
  (Aleluia) 
 

EVANGHELIA  Fiţi milostivi precum Tatăl vostru este milostiv. 
 
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Luca 6,27-38 

 
 
 
  În timpul acela, 
  Isus le-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; 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 
 



18 noiembrie - Sfinţirea Bazilicilor „Sf. Petru” şi „Sf. Paul” 

 
18 noiembrie 

 
SFINŢIREA BAZILICILOR 

„SFÂNTUL PETRU” ŞI „SFÂNTUL PAUL” 
 

Comemorare obligatorie 
 
 LECTURA I  Aşa am ajuns la Roma. 
 
 Citire din Faptele Apostolilor  28,11-16.30-31 
 
 
11  După o şedere de trei luni în insula Malta, 
  împreună cu Paul am pornit cu o corabie din Alexandria, 
 care iernase pe insulă şi care purta emblema Castor şi Pollux. 
12 Am ajuns în Siracusa şi am rămas acolo trei zile. 
13 Continuându-ne drumul pe lângă ţărm am ajuns la Reggio. 
 În ziua următoare a pornit vântul de la sud 
 şi în două zile am ajuns la Pozzuoli. 
14 Aici am găsit nişte fraţi care ne-au invitat 
 să rămânem la ei şapte zile şi aşa am ajuns la Roma. 
15 Din Roma, fraţii care auziseră vorbindu-se despre noi, 
 ne-au ieşit în întâmpinare 
 până la forul lui Apiu şi la cele Trei Taverne. 
 Văzându-i, Paul i-a mulţumit lui Dumnezeu şi a prins din nou curaj. 
16 Sosiţi la Roma, Paul a primit permisiunea să locuiască aparte, 
 cu sutaşul care îl păzea. 
30 Paul a rămas doi ani întregi în casa luată cu chirie de el 
 şi-i primea pe toţi care veneau la dânsul: 
31 el propovăduia împărăţia lui Dumnezeu şi învăţa cele despre Isus  
 Cristos, 
 cu toată hotărârea şi fără să întâmpine vreo piedică. 
 

Cuvântul Domnului 



18 noiembrie - Sfinţirea Bazilicilor „Sf. Petru” şi „Sf. Paul” 

 
 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 97,1.2-3ab.3cd-4.5-6 (R.: 2b) 
 
  R.:  Dumnezeu a vestit mântuirea 
    la toate popoarele. 
 
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. 



18 noiembrie - Sfinţirea Bazilicilor „Sf. Petru” şi „Sf. Paul” 

 
 ALELUIA 
  (Aleluia) Pe tine, Dumnezeule, te lăudăm, 
     pe tine, Doamne, te mărturisim; 
     pe tine, Doamne, te măreşte corul slăvit al apostolilor. 
  (Aleluia) 
 
 EVANGHELIA  Porunceşte-mi să vin la tine pe apă! 
 
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Matei 14,22-33 

 
 
 
22  Îndată ce a săturat mulţimea în pustiu, 
  Isus a poruncit ucenicilor săi să urce în luntre 
 şi să treacă înaintea lui pe ţărmul celălalt. 
 Între timp avea să dea drumul mulţimii. 
23 După ce a dat drumul mulţimii, 
 el s-a urcat pe munte singur, ca să se roage. 
 Când s-a lăsat seara, se afla tot acolo singur. 
24 Luntrea se îndepărtase deja la o bună bucată de ţărm 
 şi era aruncată de valuri încoace şi încolo, căci vântul le era  
 împotrivă. 
25 Spre ziuă, Isus a venit la ei, umblând pe mare. 
26 Când l-au văzut venind pe mare, ucenicii s-au înspăimântat, 
 deoarece credeau că e o stafie 
 şi au început să strige de frică. 
27 Dar Isus le-a vorbit: „Aveţi încredere, eu sunt, nu vă temeţi!”. 
28 Petru i-a zis atunci: 
 „Doamne, dacă eşti tu, porunceşte-mi să vin la tine pe apă”. 
29 Isus i-a zis: „Vino!”. 
 Petru a coborât din luntre 
 şi a început să meargă pe apă îndreptându-se spre Isus. 
30 Dar văzând că vântul era puternic, l-a apucat frica 
 şi, fiindcă a început să se scufunde, 
 a strigat: „Doamne, salvează-mă!”. 
31 Isus i-a întins îndată mâna, l-a prins şi i-a zis: 
 „Om cu puţină credinţă, pentru ce te-ai îndoit?”. 
32 După ce au urcat în luntre, vântul s-a oprit. 
33 Atunci cei care erau în luntre, 
 s-au plecat în faţa lui Isus şi au spus: 
 „Cu adevărat, tu eşti Fiul lui Dumnezeu!”. 
 

Cuvântul Domnului 



18 noiembrie - Sfinţirea Bazilicilor „Sf. Petru” şi „Sf. Paul” 

 
 

19 noiembrie 
 

SFÂNTA ELISABETA A UNGARIEI 
călugăriţă 

 
AB - solemnitate 

TM - comemorare obligatorie 
 

Comunul pentru sfinţi şi sfinte (pentru cei care au exercitat opere  
caritative sau pentru călugări), pag. 845. 

 
 Textele biblice se pot lua de la 17 noiembrie, pag. 495. 
 



21 noiembrie - Prezentarea la Templu a Sfintei Fecioare Maria 

 
21 noiembrie 

 
PREZENTAREA LA TEMPLU 
A SFINTEI FECIOARE MARIA 

 
Comemorare obligatorie 

 
 Comunul Sfintei Fecioare Maria, pag. 611. 
 
 LECTURA I  Bucură-te, fiica Sionului, căci iată vin! 
 
 Citire din cartea profetului Zaharia  2,10-13 

 
 
10  Bucură-te şi te înveseleşte, fiica Sionului, 
  căci iată, eu vin şi locuiesc în mijlocul tău, spune Domnul. 
11 În ziua aceea, multe naţiuni se vor ataşa de Domnul 
 şi vor deveni poporul meu. 
 Eu voi locui în mijlocul tău 
 şi tu vei recunoaşte că Domnul oştirilor m-a trimis la tine. 
12 Domnul va lua pe Iuda în stăpânire, 
 ca partea lui de moştenire, în pământul sfânt 
 şi va alege din nou Ierusalimul. 
13 Să tacă orice făptură înaintea Domnului, 
 pentru că el s-a ridicat din lăcaşul său sfânt. 
 

Cuvântul Domnului 



21 noiembrie - Prezentarea la Templu a Sfintei Fecioare Maria 

 
 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 44,11-12.14-15.16-17 
 
  R.:  Voi rămâne cu bucurie 
    în prezenţa Domnului. 
 
11 Ascultă, fiică, priveşte şi pleacă-ţi urechea, 
 uită de poporul tău şi de casa tatălui tău. 
12 Regele râvneşte frumuseţea ta; 
 el îţi este stăpânul, pleacă-te în faţa lui. R. 
 
14 Fiica regelui îşi face intrarea, 
 împodobită strălucitor cu haine ţesute în aur. 
15 În haine strălucitoare e adusă la rege; 
 fecioare formează alaiul ei, prietenele ei sunt aduse la tine. R. 
 
16 Cu strigăte de bucurie şi veselie 
 intră în palatul regelui. 
17 Locul părinţilor tăi îl vor lua copiii, 
 îi vei pune stăpânitori în lumea întreagă. R. 



21 noiembrie - Prezentarea la Templu a Sfintei Fecioare Maria 

 
 ALELUIA Lc 1,45 
  (Aleluia) Fericită eşti, Fecioară Marie,  
     tu care ai crezut că se vor împlini cele spuse ţie de Domnul. 
  (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 
 



22 noiembrie - Sf. Cecilia 

 
22 noiembrie 

 
SFÂNTA CECILIA 
fecioară şi martiră 

 
Comemorare obligatorie 

 
 Comunul martirilor, pag. 669. 
 sau Comunul fecioarelor, pag. 825. 
 
 LECTURA I  Va cânta ca în vremea tinereţii ei. 
 
 Citire din cartea profetului Osea  2,14.15b.19-20 

 
 
14  Aşa spune Domnul: 
  „O voi atrage la mine, 
 o voi duce în pustiu şi-i voi vorbi pe placul inimii ei; 
15b acolo va cânta ca în vremea tinereţii ei 
 şi ca în ziua în care a ieşit din ţara Egiptului. 
19 Te voi logodi cu mine pentru totdeauna; 
 te voi logodi cu mine în dreptate, 
 judecată, în iubire şi îndurare; 
20 te voi logodi cu mine în fidelitate 
 şi vei cunoaşte că eu sunt Domnul!”. 
 

Cuvântul Domnului 



22 noiembrie - Sf. Cecilia 

 
 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 150,1-2.3-4.5-6 
 
  R.:  Îl voi lăuda pe Domnul 
    în toată viaţa mea. 
 
1 Lăudaţi-l pe Domnul în lăcaşul său sfânt, 
 lăudaţi-l în întinderea cerului unde se arată puterea lui. 
2 Lăudaţi-l pentru faptele sale minunate, 
 lăudaţi-l pentru măreţia sa nesfârşită. R. 
 
3 Lăudaţi-l cu sunete de trompete, 
 lăudaţi-l cu chitară şi harpă. 
4 Lăudaţi-l cu timpane şi dansuri, 
 lăudaţi-l cu fluiere şi instrumente cu strune. R. 
 
5 Lăudaţi-l cu cimbale plăcut sunătoare; 
 lăudaţi-l cu cimbale care vestesc biruinţa. 
6 Să laude pe Domnul toată suflarea! R. 



22 noiembrie - Sf. Cecilia 

 
 ALELUIA Cf. Ap 19,7.9 
  (Aleluia) Mireasa e pregătită, în haine strălucitoare: 
     fericiţi cei chemaţi la ospăţul de nuntă al Mielului.  
  (Aleluia) 
 
 EVANGHELIA  Iată Mirele! Ieşiţi-i în întâmpinare! 
 
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Matei 25,1-13 

 
 
 
  În timpul acela, 
  Isus a spus ucenicilor această parabolă: 
1 „Împărăţia cerului este asemenea cu zece fecioare invitate la nuntă, 
 care şi-au luat candelele şi au ieşit în întâmpinarea mirelui. 
2 Însă cinci dintre ele erau nechibzuite, iar cinci erau înţelepte. 
3 Cele nechibzuite, luând candele, n-au luat cu ele untdelemn. 
4 Cele înţelepte au luat untdelemn în vase, o dată cu candelele lor. 
5 Fiindcă mirele întârzia, au aţipit toate şi au adormit. 
6 La miezul nopţii s-a auzit un strigăt: «Iată, vine mirele, ieşiţi-i în  
 întâmpinare!». 
7 Atunci s-au trezit toate acele fecioare şi şi-au pregătit candelele. 
8 Cele nechibzuite au zis către cele înţelepte: 
 «Daţi-ne din untdelemnul vostru, căci ni se sting candelele». 
9 Dar cele înţelepte le-au răspuns: 
 «Nu, ca nu cumva să nu ne ajungă nici nouă, nici vouă; 
 mai bine mergeţi la vânzători şi cumpăraţi-vă». 
10 Plecând ele ca să cumpere, a sosit mirele; 
 cele care erau pregătite au intrat cu el în sala nunţii şi uşa s-a închis. 
11 Mai târziu au venit şi celelalte tinere şi au zis:  
 «Doamne, Doamne, deschide-ne!». 
12 Dar el le-a răspuns: «Vă spun adevărul: Nu vă cunosc». 
13 Vegheaţi, aşadar, căci nu ştiţi nici ziua, nici ceasul!”. 
 

Cuvântul Domnului 
 



23 noiembrie - Sf. Clement I 

 
23 noiembrie 

 
SFÂNTUL CLEMENT I 

papă şi martir 
 

Comemorare facultativă 
 

Comunul martirilor, pag. 669. 
sau Comunul păstorilor (pentru un papă), pag. 719. 

 
 
 
 

23 noiembrie 
 

SFÂNTUL COLUMBAN 
abate 

 
Comemorare facultativă 

 
 Comunul păstorilor (pentru misionari), pag. 719. 
 sau Comunul pentru sfinţi şi sfinte (pentru călugări), pag. 845. 
 



20 noiembrie - Ss. Andrei Dung-Lac şi însoţitorii 

 
24 noiembrie 

 
SFINŢII ANDREI DUNG-LAC, preot, şi însoţitorii, 

martiri din Vietnam 
 

Comemorare obligatorie 
 
 LECTURA I  Ca pe o jertfă de ardere de tot i-a primit. 
 
 Citire din cartea Înţelepciunii  3,1-9 

 
 
1  Sufletele celor drepţi sunt în mâna lui Dumnezeu 
  iar chinul nu se va atinge de ei. 
2 În ochii celor fără de minte, drepţii sunt morţi cu desăvârşire, 
 plecarea lor din lume li se pare o mare nenorocire; 
3 moartea pentru ei înseamnă pieirea dar cei drepţi sunt în pace. 
4 Chiar dacă în faţa oamenilor au trecut drept pedepsiţi, 
 nădejdea lor i-a dus la nemurire. 
5 Pentru o pedeapsă uşoară vor primi o răsplată mare, 
 căci Dumnezeu i-a pus la încercare şi i-a găsit vrednici de el. 
6 I-a încercat cum se încearcă aurul în cuptor, 
 i-a primit ca pe o jertfă de ardere de tot, 
 iar în ziua judecăţii vor străluci, 
7 vor scânteia ca paiele care ard într-o mirişte; 
8 vor judeca popoarele şi le vor stăpâni. 
 Domnul va fi împăratul lor pe veci. 
9 Cei care îşi pun încrederea în Domnul vor înţelege adevărul 
 iar cei care îi sunt credincioşi vor rămâne în iubirea lui, 
 căci harul şi îndurarea sunt răsplata aleşilor săi. 
 

Cuvântul Domnului 



20 noiembrie - Ss. Andrei Dung-Lac şi însoţitorii 

 
 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 125,1-2ab.2cd-3.4-5.6 (R.: 5) 
 
  R.:  Cei ce seamănă cu lacrimi 
    vor secera cu bucurie. 
 
1 Când Domnul a întors pe locuitorii Sionului din robie 
 ni se părea că visăm. 
2ab Atunci gura ni s-a umplut de strigăte de bucurie 
 şi buzele de cântări de veselie. R. 
 
2cd Atunci se spunea între neamuri: 
 „Lucruri mari a făcut Domnul pentru ei”. 
3 Într-adevăr, mari lucruri a făcut Domnul pentru noi; 
 ne e plină inima de bucurie. R. 
 
4 Întoarce, Doamne, robia noastră 
 după cum întorci apele în ţinutul de miazăzi. 
5 Cei ce seamănă cu lacrimi 
 vor secera cu veselie. R. 
 
6 Cel care merge plângând 
 când aruncă sămânţa, 
 se întoarce cu veselie 
 când îşi strânge snopii. R. 



20 noiembrie - Ss. Andrei Dung-Lac şi însoţitorii 

 
 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  Veţi fi târâţi înaintea dregătorilor 
       şi a regilor pentru mine. 
 
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Matei 10,17-22 

 
 
 
  În timpul acela, 
  Isus a spus ucenicilor săi: 
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 
 



30 noiembrie - Sf Andrei 

 
30 noiembrie 

 
SFÂNTUL ANDREI 

apostol 
 

Sărbătoare 
 
 LECTURA I  Credinţa se naşte din cele auzite, 
      iar cele auzite sunt cuvântul lui Dumnezeu. 
 
 Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul 
 către Romani 10,9-18 

 
 
  9  Dacă mărturiseşti cu gura ta că Isus este Domn 
  şi dacă în inima ta crezi că Dumnezeu l-a înviat din morţi, 
 atunci vei fi mântuit. 
10 Cel care crede din toată inima devine drept, 
 iar cel care îşi mărturiseşte cu gura credinţa ajunge la mântuire. 
11 Căci spune Scriptura: 
 „Tot cel care crede în el nu va fi dat de ruşine”. 
12 Astfel, între iudei şi păgâni nu este nici o deosebire. 
 Toţi au un singur Domn, plin de îndurare faţă de cei care îl cheamă. 
 După cum este scris: 
13 Oricine va invoca numele Domnului va fi mântuit. 
14 Dar cum să invoci pe Domnul, fără să crezi mai întâi în el? 
 Şi cum să crezi în el, fără să auzi mai întâi cuvântul? 
 Şi cum să auzi cuvântul, dacă nimeni nu l-a vestit? 
15 Şi cum să-l vesteşti, fără a fi mai întâi trimis? 
 De aceea spune Scriptura: 
 „Cât de plăcut este să-i vezi alergând peste munţi 
 pe crainicii care duc vestea cea bună!”. 
16 Dar nu toţi au ascultat de evanghelie, căci Isaia întreabă: 
 „Doamne, cine a ascultat cuvintele auzite de la noi?”. 
17 Aşadar, credinţa se naşte din cele auzite, 
 iar cele auzite sunt vestirea cuvântului lui Cristos. 
18 În acest caz pun şi eu o întrebare: „Oare ei nu au auzit?”. 
 Desigur că da, căci spune un psalm: 
 „Glasul lor a răsunat în toată lumea. 
 Cuvintele lor au ajuns până la marginile pământului”. 
 

Cuvântul Domnului 



30 noiembrie - Sf Andrei 

 
 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 18,2-3.4-5 (R.: 5a) 
 
  R.:  În lumea întreagă 
    răsună vestea mântuirii. 
 
2 Cerul vorbeşte despre slava lui Dumnezeu 
 şi firmamentul vesteşte lucrarea mâinilor sale. 
3 Ziua dă de ştire acest lucru zilei următoare, 
 iar noaptea îl destăinuie nopţii următoare. R. 
 
4 Nu e vorbire, nu sunt cuvinte, 
 nu e un glas care să se poată auzi, 
5 şi totuşi este o solie care străbate tot pământul, 
 o veste care ajunge la marginile lumii. R. 



30 noiembrie - Sf Andrei 

 
 ALELUIA Mt 4,19 
  (Aleluia) Veniţi după mine, spune Domnul, 
     şi vă voi face pescari de oameni. (Aleluia) 
 
 EVANGHELIA  Ei au lăsat numaidecât barca 
       şi pe tatăl lor şi l-au urmat pe Isus. 
 
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Matei  4,18-22 

 
 
 
18 În timpul acela, 
  pe când Isus 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. 
22 El i-a chemat, iar ei imediat au lăsat barca şi pe tatăl lor  
 şi au mers după Isus. 
 

Cuvântul Domnului 
 



3 decembrie - Sf. Francisc Xaveriu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DECEMBRIE 
 
 



3 decembrie - Sf. Francisc Xaveriu 

 
3 decembrie 

 
SFÂNTUL FRANCISC XAVERIU 

preot 
 

Comemorare obligatorie 
 

Comunul păstorilor (pentru misionari), pag. 719. 
 

LECTURA I  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 



3 decembrie - Sf. Francisc Xaveriu 

 
 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 116,1.2 (R.: Mc 16,15) 
 
  R.:  Mergeţi în toată lumea 
    şi predicaţi Evanghelia. 
 
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. 



3 decembrie - Sf. Francisc Xaveriu 

 
ALELUIA Is 61,1 

  (Aleluia) Duhul Domnului este asupra mea; 
     el m-a trimis să aduc săracilor vestea cea bună. (Aleluia) 
 

EVANGHELIA  Mergeţi în toată lumea, predicaţi Evanghelia. 
 
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Marcu  16,15-20 

 
 
 
  În timpul acela, 
  Isus înviat s-a arătat celor unsprezece ucenici şi le-a spus: 
15 „Mergeţi în lumea întreagă, predicaţi evanghelia la toată făptura. 
16 Cine va crede şi va fi botezat se va mântui, 
 iar cine va refuza credinţa va fi osândit. 
17 Acestea sunt semnele care vor însoţi pe cei care cred: 
 în numele meu vor alunga demoni; vor vorbi limbi noi; 
18 chiar dacă vor bea otravă nu le va dăuna; 
 peste cei bolnavi îşi vor pune mâinile şi ei se vor vindeca”. 
19 Domnul Isus, după ce le-a vorbit, s-a înălţat la cer 
 şi şade de-a dreapta lui Dumnezeu. 
20 Iar ei au plecat să predice pretutindeni. 
 Domnul Isus lucra în ei şi întărea cuvântul prin semnele care urmau. 
 

Cuvântul Domnului 
 



4 decembrie - Sf. Ioan Damaschin 

 
4 decembrie 

 
SFÂNTUL IOAN DAMASCHIN 

preot şi învăţător al Bisericii 
 

Comemorare facultativă 
 

Comunul păstorilor, pag. 719. 
sau Comunul învăţătorilor Bisericii, pag. 785. 

 
 LECTURA I**  Păstrează tezaurul evangheliei prin Duhul Sfânt. 
 
 Citire din Scrisoarea a doua a sfântului apostol Paul 
 către Timotei 1,13-14; 2,1-3 

 
 
13  Preaiubitule, 
  ia ca îndreptar sănătos 
 învăţătura pe care ai auzit-o de la mine, 
 în credinţa şi iubirea pe care o avem în Cristos Isus. 
14 Ţie ţi s-a încredinţat tezaurul evangheliei; 
 păstrează-l neatins, prin Duhul Sfânt care locuieşte în noi. 
2,1 Aşadar, copilul meu, află-ţi tăria în harul care este în Cristos Isus; 
2 şi ceea ce ţi-am spus de faţă cu mulţi martori 
 încredinţează unor oameni de încredere, 
 care să fie în stare să-i înveţe şi pe alţii. 
3 Ia parte împreună cu mine la suferinţă, 
 ca un vrednic ostaş al lui Cristos Isus. 
 

Cuvântul Domnului 



4 decembrie - Sf. Ioan Damaschin 

 
 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 36,3-4.5-6.30-31 
 
  R.:  Înţelepciunea Domnului 
    străluceşte în sfinţii săi. 
 
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. 
 
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. 



4 decembrie - Sf. Ioan Damaschin 

 
 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  Vorbele nu sunt decât revărsarea inimii. 
 
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Luca 6,43-45 

 
 
 
  În timpul acela, 
  Isus a spus ucenicilor săi: 
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 
 



6 decembrie - Sf. Nicolae 

 
6 decembrie 

 
SFÂNTUL NICOLAE* 

episcop 
 

Comemorare facultativă 
 

Comunul păstorilor, pag. 719. 
 

*Deşi nu este comemorare obligatorie, dăm toate textele biblice datorită devoţiunii  
răspândite către sfântul Nicolae. 

 
 LECTURA I  Pe cine îl voi trimite? 
      Şi cine va merge pentru noi? 
 
 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 



6 decembrie - Sf. Nicolae 

 
PSALMUL RESPONSORIAL Ps 45,2-3.5-6.8-9 

 
  R.:  Vestiţi tuturor popoarelor 
    lucrările minunate ale Domnului. 
 
2 Dumnezeu este adăpostul şi sprijinul nostru, 

un ajutor care nu lipseşte niciodată din nevoi. 
3 De aceea nu ne temem, chiar dacă s-ar zgudui pământul 

şi ar cădea munţii în mijlocul mării. R. 
 
5 Apele râului înveselesc cetatea lui Dumnezeu, 

locuinţa sfântă a Celui Preaînalt. 
6 Dumnezeu este în mijlocul ei: ea nu se clatină; 

Dumnezeu o ajută de la revărsatul zorilor. R. 
 
8 Domnul oştirilor este cu noi, 

Dumnezeul lui Iacob este un turn de scăpare pentru noi. 
9 Veniţi şi vedeţi lucrările Domnului, 

faptele uimitoare pe care le-a făcut pe pământ. R. 



6 decembrie - Sf. Nicolae 

 
 ALELUIA Cf. In 15,16 
  (Aleluia) Eu v-am ales pe voi din lume, spune Domnul, 
     ca să mergeţi şi să aduceţi roade, dar roade care să  
     rămână. 
  (Aleluia) 
 
 EVANGHELIA  Secerişul este mult iar lucrătorii puţini. 
 
 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 
 



7 decembrie - Sf. Ambroziu 

 
7 decembrie 

 
SFÂNTUL AMBROZIU 

episcop şi învăţător al Bisericii 
 

Comemorare obligatorie 
 

Comunul păstorilor, pag. 719. 
sau Comunul învăţătorilor Bisericii, pag. 785. 

 
 LECTURA I  Era iubit de Dumnezeu şi de oameni. 
 
 Citire din cartea lui Ben Sirah 44,16-17.19-20.23; 45,1-4.15-16 

 
 
16  Deoarece a fost plăcut înaintea Domnului, 
  Enoch a fost strămutat în paradis 
 şi a devenit pildă de pocăinţă pentru popoare. 
17 Noe a fost desăvârşit şi drept în timpul mâniei lui Dumnezeu 
 şi a ajuns să fie împăcare pentru neamul omenesc. 
19 De aceea a fost făcut un legământ veşnic cu el 
 şi a fost pus ca să nu mai piară toată lumea prin Potop. 
20 Abraham a fost mare, părinte al unei mulţimi de popoare 
 şi n-a fost găsit altul asemenea lui în măreţie. 
23 De aceea Dumnezeu a hotărât cu jurământ 
 că va binecuvânta toate popoarele prin descendenţa lui 
 şi o va înmulţi ca ţărâna pământului şi ca stelele cerului. 
45,1 Plăcut lui Dumnezeu şi oamenilor, 
 Moise a lăsat o amintire care este binecuvântare. 
2 Dumnezeu i-a dăruit lui mărirea sfinţilor, 
 l-a preamărit cu teamă din partea tuturor duşmanilor 
 şi a făcut prin cuvintele sale fapte minunate. 
3 L-a preamărit pe el în faţa regilor 
 şi prin el a dat porunci poporului său 
 şi i-a manifestat gloria sa. 
4 Pentru credinţa şi pentru blândeţea sa 
 l-a sfinţit şi l-a ales pe el dintre toţi muritorii. 
15 Mai înainte de el n-a fost nimeni 
 atât de strălucit încă de la origini. 
16 Nimeni din alt neam n-a fost îmbrăcat aşa 
 decât numai fiii lui şi nepoţii lui pentru totdeauna. 
 

Cuvântul Domnului 



7 decembrie - Sf. Ambroziu 

 
 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 88,2-3.4-5.21-22.25 şi 27 (R.: cf. 2a) 
 
  R.:  În veci voi cânta, Doamne, 
    milostivirea ta. 
 
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. 
 
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.  
 
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. 
27 El îmi va spune: «Tu eşti Tatăl meu, 
 Dumnezeul meu, stânca mea şi mântuirea mea!»”. R. 



7 decembrie - Sf. Ambroziu 

 
 ALELUIA In 10,14 
  (Aleluia) Eu sunt păstorul cel bun, spune Domnul. 
     Eu cunosc oile mele iar ele mă cunosc pe mine. (Aleluia) 
 

EVANGHELIA  Păstorul cel bun îşi dă sufletul pentru oile sale. 
 
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Ioan 10,11-16 

 
 
 
11  În timpul acela, Isus a spus: 
  „Eu sunt păstorul cel bun. 
 Păstorul cel bun îşi dă viaţa pentru oile sale. 
12 Cel plătit nu este păstor, căci oile nu-i aparţin. 
 Dacă vede lupul venind, el lasă oile şi fuge, 
 iar lupul le răpeşte şi le risipeşte. 
13 Cel plătit fuge, pentru că nu-l interesează decât plata şi nu-i pasă de oi. 
14 Eu sunt păstorul cel bun; 
 eu cunosc oile mele şi oile mele mă cunosc pe mine, 
15 precum mă cunoaşte Tatăl şi eu cunosc pe Tatăl. 
 Eu îmi dau viaţa pentru oile mele. 
16 Mai am şi alte oi care nu sunt din staulul acesta. 
 Şi pe acelea trebuie să le aduc. 
 Ele vor asculta glasul meu:  
 va fi o singură turmă şi un singur păstor”. 
 

Cuvântul Domnului 
 



8 decembrie - Neprihănita Zămislire 

 
8 decembrie 

 
NEPRIHĂNITA ZĂMISLIRE 

 
Solemnitate 

 
 LECTURA I  Duşmănie voi pune între seminţia ta şi a femeii. 
 
 Citire din cartea Genezei 3,9-15.20 

 
 
 9 Când Adam a călcat porunca lui Dumnezeu în paradis, 
  Domnul Dumnezeu l-a strigat 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 zdrobi călcâiul”. 
20 Adam a dat femeii sale numele de Eva, adică „cea vie”, 
 pentru că ea a devenit mama tuturor celor vii. 
 

Cuvântul Domnului 



8 decembrie - Neprihănita Zămislire 

 
 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 97,1.2-3ab.3cd-4 
 
  R.:  Am văzut, Doamne, 
    minunile iubirii tale. 
 
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. 



8 decembrie - Neprihănita Zămislire 

 
 LECTURA A II-A  Dumnezeu ne-a ales în Cristos 
        înainte de întemeierea lumii. 
 
 Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul 
 către Efeseni  1,3-6.11-12 

 
 
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. 
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. 
 

Cuvântul Domnului 



8 decembrie - Neprihănita Zămislire 

 
 ALELUIA Cf. Lc 1,28.42 
  (Aleluia) Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine; 
     binecuvântată eşti tu între femei. (Aleluia) 
 
 EVANGHELIA  Bucură-te, cea plină de har, Domnul este cu tine. 
 
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Luca 1,26-38 

 
 
 
26  În timpul acela, 
  îngerul Gabriel a fost trimis de Dumnezeu 
 într-o cetate din Galileea, cu numele de Nazaret, 
27 la o fecioară logodită cu un bărbat numit Iosif din casa lui David, 
 iar numele fecioarei era Maria. 
28 Intrând îngerul la ea, a zis: 
 „Bucură-te, tu, care eşti plină de har, Domnul este cu tine, 
 tu eşti binecuvântată între femei”. 
29 Ea, văzându-l, s-a tulburat de cuvântul lui şi se întreba în sine: 
 „Ce poate să însemneze salutul acesta?”. 
30 Îngerul i-a zis: 
 „Nu te teme, Marie, căci ai aflat har la Dumnezeu. 
31 Iată, vei zămisli şi vei naşte un fiu şi îi vei pune numele Isus. 
32 Acesta va fi mare şi Fiul Celui Preaînalt se va chema. 
 Domnul Dumnezeu îi va da lui tronul lui David, tatăl său; 
33 va domni peste casa lui Iacob în veci 
 şi împărăţia lui nu va avea sfârşit”. 
34 A zis Maria către înger: 
 „Cum va fi aceasta, de vreme ce eu nu cunosc bărbat?”. 
35 Îngerul i-a răspuns: 
 „Duhul Sfânt se va coborî peste tine 
 şi puterea Celui Preaînalt te va umbri, 
 pentru aceasta şi Cel Sfânt, care se va naşte din tine, 
 Fiul lui Dumnezeu se va chema. 
36 Iată, şi Elisabeta, ruda ta, 
 a zămislit un fiu la bătrâneţe 
 şi ea, căreia i se zicea sterilă, este acum în luna a şasea, 
37 căci pentru Dumnezeu nimic nu este cu neputinţă”. 
38 Atunci a zis Maria: 
 „Iată slujitoarea Domnului, fie mie după cuvântul tău”. 
 Şi îngerul a plecat de la ea. 
 

Cuvântul Domnului 



8 decembrie - Neprihănita Zămislire 

 
 

11 decembrie 
 

SFÂNTUL DAMASUS I 
papă 

 
Comemorare facultativă 

 
Comunul păstorilor (pentru un papă), pag. 719. 

 
 

12 decembrie 
 

SFÂNTA IOANA FRANCISCA DE CHANTAL 
călugăriţă 

 
Comemorare facultativă 

 
Comunul pentru sfinţi şi sfinte (pentru călugări), pag. 845. 

 



13 decembrie - Sf. Lucia 

 
13 decembrie 

 
SFÂNTA LUCIA 
fecioară şi martiră 

 
Comemorare obligatorie 

 
Comunul martirilor, pag. 669. 
sau Comunul fecioarelor, pag. 825. 

 
 LECTURA I  Voi sunteţi mireasa feciorelnică şi sfântă 
      pe care eu i-am prezentat-o lui Cristos. 
 
 Citire din Scrisoarea a doua a sfântului apostol Paul 
 către Corinteni 10,17 – 11,2 

 
 
17  Fraţilor, 
  cine vrea să se laude, să se laude în Domnul. 
18 Căci pentru a recunoaşte misiunea cuiva 
 nu-i de ajuns să se recomande el însuşi, 
 ci trebuie să-l recomande Domnul. 
11,1 O, de-aţi putea suporta un pic de nebunie din partea mea! 
 Dar, desigur, voi mă suportaţi. 
2 Eu simt pentru voi un fel de gelozie, gelozia lui Dumnezeu, 
 căci v-am logodit cu un singur mire; 
 voi sunteţi mireasa feciorelnică şi sfântă 
 pe care eu i-am prezentat-o lui Cristos. 
 

Cuvântul Domnului 



13 decembrie - Sf. Lucia 

 
 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 33,2-3.4-5.6-7.8-9 (R.: 5b) 
 
  R.:  Domnul mă eliberează 
    de tot ce mă înspăimântă. 
 
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, 
 fericit este omul care se încrede în Domnul. R. 



13 decembrie - Sf. Lucia 

 
 ALELUIA Fil 1,29 
  (Aleluia) Vouă v-a fost dat harul nu numai să credeţi în Cristos, 
     dar şi să suferiţi pentru el. (Aleluia) 
 

EVANGHELIA  Să nu vă temeţi de cei care ucid trupul. 
 
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Matei 10,28-33 

 
 
 
  În timpul acela, 
  Isus a spus ucenicilor săi: 
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 
 



14 decembrie - Sf. Ioan al Crucii 

 
14 decembrie 

 
SFÂNTUL IOAN AL CRUCII 

preot şi învăţător al Bisericii 
 

Comemorare obligatorie 
 
 Comunul păstorilor, pag. 719. 

Comunul învăţătorilor Bisericii, pag. 785. 
 

LECTURA I  Noi vestim înţelepciunea tainei lui Dumnezeu. 
 
 Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Paul 
 către Corinteni 2,1-10a 

 
 
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. 
6 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. 
10a Nouă ne-a descoperit Dumnezeu, prin Duhul Sfânt, 
 această înţelepciune. 
 

Cuvântul Domnului 



14 decembrie - Sf. Ioan al Crucii 

 
 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 15,1-2a şi 5.7-8.11 (R.: cf. 5a) 
 
  R.:  Tu, Doamne, 
    eşti partea mea de moştenire. 
 
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. 
 
11 Tu îmi vei arăta cărarea vieţii; 
 în faţa ta sunt bucurii nespuse 
 şi desfătări veşnice la dreapta ta. R. 



14 decembrie - Sf. Ioan al Crucii 

 
 ALELUIA Gal 2,20a 
  (Aleluia) Am fost răstignit împreună cu Cristos; 
     nu mai sunt eu cel care trăiesc, dar Cristos trăieşte în mine. 
  (Aleluia) 
 
 EVANGHELIA  Nu vă mai numesc slugi, dar prieteni. 
 
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Ioan 15,9-17 
 
 
 
  În timpul acela, 
  Isus a spus ucenicilor săi: 
9 „Precum m-a iubit pe mine Tatăl, tot aşa şi eu vă iubesc pe voi. 
 Rămâneţi în dragostea mea. 
10 Dacă păziţi poruncile mele, veţi rămâne în iubirea mea, 
 după cum şi eu am păzit poruncile Tatălui meu 
 şi rămân în iubirea lui. 
11 Acestea vi le-am spus ca bucuria mea să fie în voi 
 şi ca bucuria voastră să fie deplină. 
12 Aceasta este porunca mea: 
 să vă iubiţi unii pe alţii, aşa cum v-am iubit şi eu pe voi. 
13 Nimeni nu are o mai mare dragoste decât aceasta: 
 ca cineva să-şi dea viaţa pentru prietenii săi. 
14 Voi sunteţi prietenii mei, dacă faceţi ceea ce vă poruncesc. 
15 De acum nu vă mai numesc slugi, 
 pentru că sluga nu ştie ce face stăpânul său, 
 dar v-am numit pe voi prieteni, 
 pentru că toate câte le-am auzit de la Tatăl meu vi le-am făcut  
 cunoscute. 
16 Nu voi m-aţi ales pe mine, ci eu v-am ales pe voi 
 şi v-am rânduit să mergeţi şi să aduceţi roade, iar roadele voastre să  
 rămână, 
 ca Tatăl să vă dea tot ceea ce veţi cere în numele meu. 
17 Aceasta vă poruncesc: să vă iubiţi unii pe alţii”. 
 

Cuvântul Domnului 
 



21 decembrie - Sf. Petru Canisiu 

 
21 decembrie 

 
SFÂNTUL PETRU CANISIU 
preot şi învăţător al Bisericii 

 
Comemorare facultativă 

 
Comunul păstorilor, pag. 719. 
sau Comunul învăţătorilor Bisericii, pag. 785. 

 
 
 
 
 

23 decembrie 
 

SFÂNTUL IOAN DE KĘTY 
preot 

 
Comemorare facultativă 

 
Comunul păstorilor, pag. 719. 
sau Comunul pentru sfinţi şi sfinte (pentru cei care au exercitat opere  
caritative), pag. 845. 

 



26 decembrie - Sf. Ştefan 

 
26 decembrie 

 
SFÂNTUL ŞTEFAN 

primul martir 
 

Sărbătoare 
 
 LECTURA I  Iată, văd cerurile deschise. 
 
 Citire din Faptele Apostolilor  6,8-10; 7,54-59 
 
 
 
8  În zilele acelea, 
  Ştefan, care era plin de har şi de puterea lui Dumnezeu, 
 săvârşea în popor semne mari şi minuni. 
9 Într-o zi, s-au ridicat unii dintr-o sinagogă, 
 cea a sclavilor eliberaţi, a cirenenilor, a alexandrinilor 
 şi de asemenea a celor din Cilicia şi din Asia Proconsulară 
 şi au început să discute aprins cu Ştefan; 
10 însă nu puteau ţine piept înţelepciunii şi Duhului care vorbea. 
7,54 Auzind ei acestea, fremătau de furie şi scrâşneau din dinţi împotriva  
 lui. 
55 Dar Ştefan, fiind plin de Duh Sfânt şi privind la cer, 
 a văzut slava lui Dumnezeu şi pe Isus stând la dreapta lui Dumnezeu, 
56 şi a zis: „Iată, văd cerurile deschise 
 şi pe Fiul Omului stând de-a dreapta lui Dumnezeu!”. 
57 Atunci ei şi-au astupat urechile, 
 au început să strige în gura mare şi au năvălit asupra lui, 
58 l-au scos afară din cetate şi au început să arunce cu pietre asupra lui. 
 Iar martorii şi-au pus hainele la picioarele unui tânăr numit Saul. 
59 În timp ce era bătut cu pietre, Ştefan se ruga astfel: 
 „Doamne Isuse, primeşte duhul meu!”. 
 

Cuvântul Domnului 



26 decembrie - Sf. Ştefan 

 
 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 30,3cd-4.6 şi 8ab.16bc-17 (R.: 6a) 
 
  R.:  În mâinile tale, Doamne, 
    încredinţez sufletul meu. 
 
3cd Doamne, fii pentru mine o stâncă ocrotitoare, 
 o cetate unde să-mi găsesc scăparea. 
4 Căci tu eşti stânca mea, cetatea mea; 
 pentru numele tău mă povăţuieşti şi mă călăuzeşti. R. 
 
6 În mâinile tale îmi încredinţez sufletul; 
 tu mă vei mântui, Doamne Dumnezeule adevărat. 
8ab Mă voi bucura şi mă voi veseli de îndurarea ta 
 căci ai privit la neputinţa mea. R. 
 
16bc Soarta mea este în mâna ta; 
 scapă-mă de duşmanii şi de prigonitorii mei. 
17 Arată slujitorului tău o faţă senină. 
 Salvează-mă pentru iubirea ta. R. 



26 decembrie - Sf. Ştefan 

 
 ALELUIA Ps 117,26a şi 27a 
  (Aleluia) Binecuvântat cel care vine în numele Domnului! 
     Domnul Dumnezeu ne luminează! (Aleluia) 
 
 EVANGHELIA  Nu voi veţi vorbi, 
       ci Duhul Tatălui vostru va vorbi prin voi. 
 
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Matei 10,17-22 

 
 
 
  În timpul acela, 
  Isus a spus ucenicilor săi: 
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 
 



27 decembrie - Sf. Ioan 

 
27 decembrie 

 
SFÂNTUL IOAN 

apostol şi evanghelist 
 

Sărbătoare 
 
 LECTURA I  Ceea ce am văzut şi am auzit aceea vă vestim şi vouă. 
 
 Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Ioan 1,1-4 

 
 
1  Preaiubiţilor, 
  ce era de la început, 
 ce am auzit, ce am văzut cu ochii noştri, 
 ce am privit şi mâinile noastre au pipăit 
 cu privire la Cuvântul vieţii, aceea vă vestim. 
2 Viaţa s-a arătat şi noi am văzut-o; 
 această viaţă de veci, care era la Tatăl şi care ni s-a arătat nouă, 
 noi o mărturisim şi o vestim. 
3 Ceea ce am văzut şi am auzit aceea vă vestim şi vouă, 
 ca şi voi să aveţi împărtăşire cu noi. 
 Iar împărtăşirea noastră este cu Tatăl şi cu Fiul său Isus Cristos. 
4 Acestea vi le scriem pentru ca bucuria voastră să fie deplină. 
 

Cuvântul Domnului 



27 decembrie - Sf. Ioan 

 
 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 96,1-2.5-6.11-12 
 
  R.:  Prietenii tăi, Doamne, 
    se vor bucura în faţa ta. 
 
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. 
 
5 Munţii se topesc ca ceara înaintea Domnului, 
 înaintea Stăpânului întregului pământ. 
6 Cerurile vestesc dreptatea lui 
 şi toate popoarele îi văd mărirea. R. 
 
11 Lumina răsare pentru cel drept 
 şi bucuria pentru cel cu inima curată. 
12 Voi drepţilor, bucuraţi-vă în Domnul 
 şi măriţi faima sfinţeniei lui. R. 



27 decembrie - Sf. Ioan 

 
 ALELUIA Cf. In 1,14 
  (Aleluia) Cuvântul lui Dumnezeu s-a făcut trup 
     şi noi am văzut slava lui. (Aleluia) 
 
 EVANGHELIA  Celălalt ucenic, alergând mai repede decât Petru, 
       a ajuns cel dintâi la mormânt. 
 
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Ioan 20,2-8 

 
 
 
2  În prima zi a săptămânii, 
  Maria Magdalena a alergat la Simon Petru 
 şi la celălalt ucenic, pe care îl iubea Isus, 
 şi le-a zis: „L-au luat pe Domnul din mormânt şi nu ştim unde l-au  
 pus”. 
3 Petru şi celălalt ucenic au plecat şi s-au dus la mormânt. 
4 Alergau amândoi dar celălalt ucenic, alergând mai repede decât  
 Petru, 
 a ajuns cel dintâi la mormânt. 
5 Aplecându-se, a văzut fâşiile de pânză pe jos dar nu a intrat. 
6 A ajuns şi Simon Petru care venea după el. 
7 A intrat în mormânt şi a văzut fâşiile de pânză pe jos, 
 ca şi ştergarul care îi acoperise capul; 
 acesta din urmă nu era împreună cu fâşiile de pânză, 
 ci era înfăşurat şi pus undeva deoparte. 
8 Atunci a intrat şi celălalt ucenic, care ajunsese cel dintâi la mormânt. 
 El a văzut şi a crezut. 
 

Cuvântul Domnului 
 



28 decembrie - Ss. Prunci Nevinovaţi 

 
28 decembrie 

 
SFINŢII PRUNCI NEVINOVAŢI 

martiri 
 

Sărbătoare 
 
 LECTURA I  Sângele lui Isus Cristos ne curăţă de orice păcat. 
 
 Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Ioan 1,5 – 2,2 
 
 
5  Preaiubiţilor, 
  aceasta este vestea pe care am auzit-o de la Isus Cristos 
 şi v-o vestim: că Dumnezeu este lumină şi în el nu este întuneric. 
6 Dacă zicem că avem împărtăşire cu el şi totuşi umblăm în întuneric, 
 minţim şi nu trăim după adevăr. 
7 Dar dacă umblăm în lumină precum este el în lumină, 
 atunci avem împărtăşire unul cu altul 
 şi sângele lui Isus, Fiul lui, ne curăţă de orice păcat. 
8 Dacă zicem că nu avem păcat, 
 ne amăgim pe noi înşine şi adevărul nu este în noi. 
9 Dacă mărturisim păcatele noastre, 
 el este credincios şi drept ca să ne ierte păcatele 
 şi să ne curăţe de toată nelegiuirea. 
10 Dacă zicem că n-am păcătuit, 
 îl facem mincinos şi cuvântul lui nu este în noi. 
2,1 Copiii mei, acestea vi le scriu, ca să nu păcătuiţi. 
 Şi dacă a păcătuit cineva, 
 avem mijlocitor la Tatăl pe Isus Cristos cel drept. 
2 El este jertfa de ispăşire pentru păcatele noastre, 
 dar nu numai pentru ale noastre, ci şi pentru ale lumii întregi. 
 

Cuvântul Domnului 



28 decembrie - Ss. Prunci Nevinovaţi 

 
 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 123,2-3.4-5.7b-8 
 
  R.:  Către tine strigă, Doamne, 
    sufletul celui nevinovat. 
 
2 De n-ar fi fost Domnul de partea noastră 
 când s-au năpustit oamenii peste noi, 
3 aceştia ne-ar fi înghiţit de vii 
 în focul mâniei lor. R. 
 
4 Ne-ar fi înecat apele, 
 ar fi trecut râurile peste sufletul nostru; 
5 ar fi trecut peste sufletul nostru 
 valuri năprasnice. R. 
 
7b Laţul s-a rupt şi noi am scăpat. 
8 Ajutorul nostru este în numele Domnului, 
 care a făcut cerul şi pământul. R. 



28 decembrie - Ss. Prunci Nevinovaţi 

 
 ALELUIA 
  (Aleluia) Pe tine, Dumnezeule, te lăudăm, 
     pe tine, Doamne, te mărturisim; 
     pe tine, Doamne, te măreşte ceata slăvită a martirilor. 
  (Aleluia) 
 
 EVANGHELIA  Irod a ucis toţi copiii care erau în Betleem. 
 
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Matei 2,13-18 
 
 
13  După plecarea magilor, 
  un înger al Domnului îi apare în vis lui Iosif zicându-i: 
 „Scoală-te, ia pruncul şi pe mama lui, 
 fugi în Egipt şi rămâi acolo până ce-ţi voi spune eu, 
 fiindcă Irod are să caute pruncul, ca să-l ucidă”. 
14 Iosif sculându-se a luat, noaptea, pruncul şi pe mama lui 
 şi a plecat în Egipt, 
15 unde a rămas până la moartea lui Irod. 
 Astfel, s-a împlinit ceea ce Domnul a spus prin profetul care zice: 
 „Din Egipt l-am chemat pe fiul meu”. 
16 Când a văzut Irod că a fost înşelat de magi, 
 a fost cuprins de furie 
 şi a trimis să omoare pe toţi copiii 
 care erau în Betleem şi în împrejurimi, 
 de la doi ani în jos, potrivit cu timpul pe care îl aflase de la magi. 
17 Atunci s-a împlinit cuvântul spus de Ieremia profetul: 
18 „Un strigăt se aude în Rama, plâns şi jale multă: 
 Rahela îşi plânge copiii şi nu se lasă mângâiată, 
 pentru că nu mai sunt”. 
 

Cuvântul Domnului 
 



29 decembrie - Sf. Thomas Becket 

 
29 decembrie 

 
SFÂNTUL THOMAS BECKET 

episcop şi martir 
 

Comemorare facultativă 
 

Comunul martirilor, pag. 669. 
sau Comunul păstorilor, pag. 719. 

 



30 decembrie - Sfânta Familie: Isus, Maria şi Iosif 

 
30 decembrie 

 
SFÂNTA FAMILIE 

ISUS, MARIA ŞI IOSIF 
 

Sărbătoare 
 

Dăm mai jos lecturile din sărbătoarea Sfintei Familii, care se celebrează la 30 decembrie, atunci când în octava Crăciunului 
nu există nici o duminică. Înainte de Evanghelie se poate citi o singură lectură.  

 
 LECTURA I  Cine ascultă de Domnul, îşi cinsteşte părinţii. 
 
 Citire din cartea lui Ben Sirah 3,3-7.14-17a 

 
 
3  Cine cinsteşte pe tatăl său primeşte iertarea păcatelor 
4  şi cine cinsteşte pe mama sa este ca omul care strânge comori. 
5 Cine cinsteşte pe tatăl său va avea bucurie în copiii săi 
 şi rugăciunea sa va fi ascultată de Domnul. 
6 Cine cinsteşte pe tatăl său va avea viaţă lungă 
 şi cine ascultă de Domnul face bucurie mamei sale. 
7 Domnul îl înalţă pe tatăl în fiii săi 
 şi întăreşte autoritatea mamei asupra copiilor ei. 
14 Fiule, sprijină pe tatăl tău la bătrâneţe 
 şi nu-l mâhni în viaţa lui. 
15 Chiar dacă îi va slăbi judecata, fii îngăduitor, 
 nu-l dispreţui când tu eşti încă în putere. 
16 Căci îndurarea faţă de tatăl tău nu va fi uitată 
 şi ea îţi va reclădi casa, dacă a fost ruinată de păcat. 
17a Fiule, săvârşeşte cu blândeţe toate lucrările tale. 
 

Cuvântul Domnului 



30 decembrie - Sfânta Familie: Isus, Maria şi Iosif 

 
 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 127,1-2.3.4-5 
 
  R.:  Viaţă şi binecuvântare,  
    în casa celui 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 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. 



30 decembrie - Sfânta Familie: Isus, Maria şi Iosif 

 
 LECTURA A II-A  Viaţa creştină de familie, conform poruncii iubirii. 
 
 Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul 
 către Coloseni 3,12-21 
 
 
12  Fraţilor, 
  pentru că sunteţi aleşii lui Dumnezeu, sfinţii şi preaiubiţii lui, 
 să aveţi o inimă plină de îndurare, de bunătate, 
 de smerenie, de blândeţe, de îndelungă răbdare. 
13 Îngăduiţi-vă unii pe alţii şi, 
 dacă cineva are motiv să se plângă împotriva altuia, iertaţi-vă unul pe  
 altul. 
 După cum v-a iertat Domnul, aşa să vă iertaţi şi voi. 
14 Iar mai presus de toate acestea îmbrăcaţi-vă cu dragoste, 
 căci ea este legătura desăvârşirii. 
15 Şi în inimile voastre să domnească pacea lui Cristos, 
 la care aţi fost chemaţi, ca să fiţi un singur trup. 
 Fiţi recunoscători. 
16 Cuvântul lui Cristos să locuiască în voi în toată bogăţia sa. 
 Învăţaţi-vă şi povăţuiţi-vă între voi cu toată înţelepciunea. 
 Cântaţi în inimile voastre lui Dumnezeu, 
 mulţumindu-i, în psalmi, în imnuri şi cântări duhovniceşti. 
17 Orice faceţi, prin cuvânt sau faptă, 
 toate să le faceţi în numele Domnului Isus 
 şi prin el să mulţumiţi lui Dumnezeu Tatăl. 
18 Femeilor, fiţi supuse bărbaţilor voştri, 
 precum se cuvine, în Domnul. 
19 Bărbaţilor, iubiţi pe femeile voastre şi nu vă purtaţi aspru cu ele. 
20 Copii, ascultaţi pe părinţii voştri în toate, 
 căci acest lucru este plăcut Domnului. 
21 Părinţi, nu fiţi brutali cu copiii voştri, ca să nu-i împingeţi la  
 descurajare. 
 

Cuvântul Domnului 



30 decembrie - Sfânta Familie: Isus, Maria şi Iosif 

 
 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  Ia pruncul şi pe mama lui şi fugi în Egipt. 
 
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Matei 2,13-15.19-23 
 
 
13  După plecarea magilor, 
  un înger al Domnului îi apare în vis lui Iosif zicându-i: 
 „Scoală-te, ia pruncul şi pe mama lui, 
 fugi în Egipt şi rămâi acolo până ce-ţi voi spune eu, 
 fiindcă Irod are să caute pruncul, ca să-l ucidă”. 
14 Iosif sculându-se a luat, noaptea, pruncul şi pe mama lui şi a plecat în  
 Egipt, 
15 unde a rămas până la moartea lui Irod. 
 Astfel s-a împlinit ceea ce Domnul a spus prin profetul care zice: 
 „Din Egipt l-am chemat pe fiul meu”. 
19 După moartea lui Irod 
 iată, îngerul lui Dumnezeu se arată în vis lui Iosif şi-i spune: 
20 „Scoală-te, ia pruncul şi pe mama lui şi întoarce-te în ţara lui Israel, 
 căci au murit cei ce căutau să ia viaţa pruncului”. 
21 Iosif s-a sculat, a luat pruncul şi pe mama lui 
 şi s-a întors în ţara lui Israel. 
22 Auzind că în Iudeea domneşte Arhelau în locul lui Irod, tatăl său, 
 s-a temut să meargă acolo. 
23 Înştiinţat de Dumnezeu în vis a plecat în părţile Galileii. 
 Acolo s-a stabilit într-o localitate numită Nazaret. 
 Astfel s-au împlinit cele spuse prin profeţi: 
 „El se va numi Nazarinean”. 
 

Cuvântul Domnului 
 



31 decembrie - Sf. Silvestru I 

 
31 decembrie 

 
SFÂNTUL SILVESTRU I 

papă 
 

Comemorare facultativă 
 

Comunul păstorilor (pentru un papă), pag. 719. 
 



31 decembrie - Sf. Silvestru I 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMUNE 
 
 



31 decembrie - Sf. Silvestru I 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Lista lecturilor care sunt mai potrivite pentru unele Liturghii ale sfinţilor (pentru un papă, pentru misionari, pentru călugări, 
pentru educatori, pentru cei care au exercitat opere caritative, pentru văduve) se află în indicele de la pag. 963. 
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Liturghii comune pentru sfinţirea unei biserici 

 
I. ÎN ZIUA SFINŢIRII BISERICII 

 
 LECTURA I  Esdra a citit din cartea Legii 
      şi toţi au înţeles ceea ce s-a citit. 
 
 Citire din cartea profetului Nehemia 8,1-4a.5-6.8-10 

 
 
 
1  În zilele acelea, 
  tot poporul s-a adunat în piaţa din faţa Porţii Apelor 
 şi l-a rugat pe cărturarul Esdra, 
 să aducă îndată cartea cu Legea lui Moise, 
 pe care Domnul o dăduse israeliţilor. 
2 În prima zi a lunii a şaptea, 
 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 piaţa 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 Şi le-a spus: „Veniţi şi mâncaţi cărnuri grase şi beţi vinuri aromate 
 şi trimiteţi porţii şi celor care nu au pregătit, 
 pentru că această zi este consacrată Domnului. 
 Şi nu vă întristaţi pentru că bucuria Domnului este tăria voastră”. 
 

Cuvântul Domnului 



Liturghii comune pentru sfinţirea unei biserici 

 
 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 118,129.130.133.135.144 (R.: 105a) 
 
  R.:  Legea ta, Doamne, 
    îmi călăuzeşte paşii. 
 
129 Învăţăturile tale sunt minunate, 
 de aceea sufletul meu le păzeşte. R. 
 
130 Descoperirea cuvintelor tale dă lumină, 
 dă pricepere celor neştiutori. R. 
 
133 Condu paşii mei după cuvântul tău 
 şi nu lăsa să mă stăpânească nici o nelegiuire. R. 
 
135 Arată slujitorului tău o faţă senină 
 şi învaţă-mă Legile tale. R. 
 
144 Poruncile tale sunt veşnic drepte, 
 fă-mă să le înţeleg, ca să trăiesc. R. 
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 LECTURA A II-A  Iată locuinţa lui Dumnezeu între oameni. 
 
 Citire din Apocalipsul sfântului Ioan 21,1-5a 

 
 
1  Eu, Ioan, am văzut un cer nou şi un pământ nou. 
  Căci cerul cel dintâi şi pământul cel dintâi au dispărut, 
 iar marea nu mai este. 
2 Şi am văzut, coborându-se din cer, de la Dumnezeu, 
 noul Ierusalim, cetatea sfântă, 
 împodobită ca o mireasă pentru mirele ei. 
3 Şi am auzit dinspre tronul divin un glas puternic ce zicea: 
 „Iată, locuinţa lui Dumnezeu este între oameni. 
 El va locui cu ei şi ei vor fi poporul lui; 
 şi însuşi Dumnezeu va fi cu ei. 
4 El va şterge orice lacrimă din ochii lor: 
 nu va mai fi moarte, nici plâns, nici strigăt, nici durere, 
 căci lumea cea dintâi a dispărut”. 
5a Atunci cel care şade pe tron a spus: 
 „Iată, toate le fac noi”. 
 

Cuvântul Domnului 
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sau, la alegere: 

 
LECTURA A II-A  Îţi voi arăta logodnica, Mireasa Mirelui.  

 
 Citire din Apocalipsul sfântului Ioan 21,9b-14 

 
 
9b  Eu, Ioan, am văzut un înger 
  care mi-a zis: „Vino şi-ţi voi arăta logodnica, Mireasa Mirelui!”. 
10 Îngerul m-a dus cu duhul pe un munte mare şi înalt 
 şi mi-a arătat Ierusalimul, cetatea sfântă, 
 coborându-se din cer, de la Dumnezeu, 
11 învăluită în slava lui Dumnezeu. 
 Strălucirea ei era asemenea cu o piatră de mare preţ, 
 ca piatra cristalină de iaspis. 
12 Avea un zid mare şi înalt, cu douăsprezece porţi, 
 iar la porţi doisprezece îngeri. 
 Pe porţi erau scrise  
 numele celor douăsprezece triburi ale fiilor lui Israel. 
 Trei porţi erau la răsărit, trei porţi la miazănoapte, 
13 trei porţi la miazăzi şi trei porţi la apus. 
 Zidul cetăţii era clădit pe douăsprezece pietre de temelie 
14 şi pe ele erau scrise douăsprezece nume 
 ale celor doisprezece apostoli ai Mielului. 
 

Cuvântul Domnului 
 

Se poate alege un alt text de la pag. 581. 
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 ALELUIA Mt 16,18 
  (Aleluia) Tu eşti Petru: pe această piatră voi zidi Biserica mea 
     şi puterea Celui Rău nu o va birui. (Aleluia) 
 
 EVANGHELIA  Tu eşti Petru; ţie îţi voi da cheile împărăţiei cerului. 
 
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Matei  16,13-19 

 
 
 
13  În timpul acela, 
  venind în părţile Cezareii lui Filip, 
 Isus i-a întrebat pe ucenicii săi: 
 „Cine spun oamenii că este Fiul Omului?”. 
14 Ei i-au răspuns: 
 „Unii spun că este Ioan Botezătorul, alţii că este Ilie, 
 alţii că este Ieremia sau unul din profeţi”. 
15 Isus i-a întrebat: „Dar voi, cine spuneţi că sunt eu?”. 
16 Luând cuvântul, Simon Petru a zis: 
 „Tu eşti Cristos, Fiul Dumnezeului celui viu!”. 
17 La rândul său, Isus, luând cuvântul, i-a spus: 
 „Fericit eşti tu, Simon, fiul lui Iona, 
 căci nu carnea şi sângele ţi-au descoperit acestea, 
 ci Tatăl meu care este în ceruri. 
18 Şi eu îţi spun:  
 Tu eşti Petru şi pe această piatră voi zidi Biserica mea 
 şi puterea Celui Rău nu o va birui. 
19 Ţie îţi voi da cheile împărăţiei cerurilor: 
 orice vei lega pe pământ va fi legat şi în ceruri, 
 şi orice vei dezlega pe pământ va fi dezlegat şi în ceruri”. 
 

Cuvântul Domnului 
 

Se poate alege un alt text de la pag. 583. 
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II. LA SFINŢIREA ALTARULUI 

 
LECTURA I 

 
ÎN AFARA TIMPULUI PASCAL 

 
1 

 
        Trezindu-se, Iacob a luat piatra şi, ridicând-o, 
        a turnat untdelemn deasupra. 
 
 Citire din cartea Genezei 28,11-18 

 
 
 
  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!”. 
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. 
 

Cuvântul Domnului 



Liturghii comune pentru sfinţirea unei biserici 

 
 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 94,1-2.3-5.6-7 (R.: 2) 
 
  R.:  Să mergem înaintea Domnului 
    cu cântări de laudă. 
 
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. 
 
3 Căci mare Dumnezeu este Domnul 
 şi mare împărat peste tot pământul: 
4 în mâna lui sunt adâncimile pământului 
 şi ale lui sunt înălţimile munţilor. 
5 A lui este marea: căci el a făcut-o 
 şi mâinile lui au format uscatul. 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. 
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2 

 
        Iosua zideşte un altar pentru Domnul. 
 
 Citire din cartea lui Iosua 8,30-35 
 
 
 
30  În zilele acelea, 
  Iosua a zidit un altar Domnului Dumnezeului lui Israel, 
 pe muntele Ebal, din piatră necioplită, 
 pe care nu o atinsese nici o unealtă de fier, 
31 aşa cum poruncise Moise, slujitorul Domnului, fiilor lui Israel, 
 şi după cum era scris în cartea Legii lui Moise. 
 Pe acest altar au fost oferite Domnului arderi de tot şi jertfe de  
 împăcare. 
32 După aceea Iosua a scris pe pietrele altarului 
 legea pe care Moise o făcuse cunoscută fiilor lui Israel. 
33 Întregul Israel, împreună cu bătrânii, conducătorii şi judecătorii lui, 
 stăteau de o parte şi de alta a chivotului, 
 în faţa preoţilor din neamul leviţilor, 
 care purtau pe umeri chivotul legământului Domnului. 
 Erau de faţă atât străinii cât şi israeliţii: 
 o jumătate se afla spre muntele Garizim 
 şi cealaltă jumătate spre muntele Ebal, 
 după cum poruncise odinioară Moise, slujitorul Domnului, 
 ca să fie binecuvântat poporul lui Israel. 
34 După aceea Iosua a citit toate cuvintele Legii: 
 toate binecuvântările şi blestemele, 
 după cum erau scrise în cartea Legii. 
35 Din toate câte le poruncise Moise nu a fost lăsat afară nici un cuvânt, 
 pe care Iosua să nu-l fi citit în faţa întregii obşti a lui Israel, 
 a bărbaţilor, a femeilor, a copiilor şi a străinilor care călătoreau cu ei. 
 

Cuvântul Domnului 



Liturghii comune pentru sfinţirea unei biserici 

 
 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 83,3.4.5 şi 10.11 (R.: 2) 
 
  R.:  Cât de minunate 
    sunt altarele tale, Doamne! 
 
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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3 

 
        Au sfinţit altarul Domnului 
        şi tot poporul s-a bucurat. 
 
 Citire din cartea întâi a Macabeilor 4,52-59 

 
 
 
52  În dimineaţa zilei a douăzeci şi cincea a lunii a noua, 
  numită luna Chislev, anul o sută patruzeci şi opt, 
53 au adus o jertfă, după cum prescria Legea, 
 pe noul altar al arderilor de tot, pe care îl zidiseră. 
54 În aceeaşi zi şi în aceeaşi lună, 
 în care altarul fusese pângărit de păgâni, ei l-au sfinţit din nou, 
 cântând psalmi, acompaniaţi de alăute, harpe şi chimvale. 
55 Întreg poporul a căzut cu faţa la pământ, 
 pentru a-l adora şi a-l binecuvânta pe Dumnezeu din cer, 
 care le-a dat această izbândă. 
56 Timp de opt zile au sărbătorit sfinţirea altarului 
 şi au adus cu multă bucurie arderi de tot, 
 jertfe de împăcare şi de laudă. 
57 Au împodobit faţada templului cu scuturi mici şi coroane de aur, 
 au restaurat întăriturile şi încăperile şi le-au pus uşi noi. 
58 Bucuria poporului a fost foarte mare, 
 pentru că pângărirea făcută de păgâni a fost îndepărtată. 
59 Iuda, împreună cu fraţii săi şi întreaga obşte a lui Israel 
 a hotărât ca în fiecare an, 
 începând cu ziua a douăzeci şi cincea a lunii Chislev, 
 timp de opt zile să sărbătorească cu mare bucurie sfinţirea templului. 
 

Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 121,1-2.3-4.8-9 (R.: cf. 1) 
 
  R.:  Să mergem cu bucurie 
    în casa Domnului. 
 
1 M-am bucurat când mi s-a spus: 
 „Vom merge în casa Domnului”. 
2 Iată, picioarele noastre păşesc 
 prin porţile tale, Ierusalime. R. 
 
3 Ierusalime, tu eşti zidit, ca o cetate bine întărită. 
4 Acolo urcă seminţiile, seminţiile Domnului, 
 ca, după Legea lui Israel, să laude numele Domnului. R. 
 
8 De dragul fraţilor şi prietenilor mei, 
 spune: „Pace ţie!”. 
9 De dragul casei Domnului Dumnezeului nostru 
 mă rog pentru fericirea ta! R. 
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ÎN TIMPUL PASCAL 

 
1 

 
        Fraţii erau statornici în frângerea pâinii. 
 
 Citire din Faptele Apostolilor  2,42-47 

 
 
 
42  În primele zile ale Bisericii, 
  fraţii stăruiau în învăţătura apostolilor, în legătura frăţească, 
 în frângerea pâinii şi în rugăciuni. 
43 Frica lui Dumnezeu era în toate inimile, 
 căci multe minuni şi semne se făceau în Ierusalim prin apostoli. 
44 Iar toţi cei care au crezut erau împreună şi aveau toate în comun. 
45 Îşi vindeau pământul şi averile, 
 iar banii îi împărţeau tuturor, după trebuinţele fiecăruia. 
46 Zi de zi, toţi într-un cuget erau nelipsiţi de la templu, 
 frângeau pâinea în casele lor 
 şi luau masa cu veselie şi inima curată. 
47 Îl lăudau pe Dumnezeu 
 şi se bucurau de stimă în faţa întregului popor. 
 Iar Domnul, zi de zi, îi făcea să intre în rândurile comunităţii 
 pe cei care erau chemaţi la mântuire. 
 

Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 117,15-16.19-20.27 (R.: 1) 
 
  R.:  Lăudaţi-l pe Domnul pentru că este bun, 
    veşnică este îndurarea lui! 
   sau 
    Aleluia. 
 
15 Strigăte de bucurie şi de biruinţă 
 se aud în corturile celor drepţi: 
 „Dreapta Domnului învinge”. 
16 Dreapta Domnului şi-a arătat puterea, 
 dreapta Domnului m-a înălţat, 
 dreapta Domnului şi-a arătat puterea. R. 
 
19 Deschideţi-mi poarta triumfului, 
 ca să intru şi să aduc mulţumire Domnului. 
20 Aceasta este poarta Domnului; 
 cei drepţi să intre printr-însa. R. 
 
27 Domnul este Dumnezeu şi ne luminează; 
 formaţi rânduri cu ramuri în mâini, 
 până la treptele altarului. R. 
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2 
 

        Îngerul a venit şi s-a oprit în faţa altarului. 
 
 Citire din Apocalipsul sfântului Ioan 8,3-4 

 
 
3  Eu, Ioan, 
  am văzut un înger purtând o cădelniţă de aur. 
 El a venit şi s-a oprit în faţa altarului; 
 lui i s-a dat tămâie multă ca, 
 împreună cu rugăciunile tuturor sfinţilor, 
 să le ofere pe altarul de aur 
 înaintea tronului lui Dumnezeu. 
4 Fumul tămâiei din mâna îngerului 
 s-a ridicat împreună cu rugăciunile sfinţilor 
 înaintea lui Dumnezeu. 
 

Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 121,1-2.3-4.8-9 (R.: cf. 1) 
 
  R.:  Să mergem cu bucurie 
    în casa Domnului. 
   sau 
    Aleluia. 
 
1 M-am bucurat când mi s-a spus: 
 „Vom merge în casa Domnului”. 
2 Iată, picioarele noastre păşesc 
 prin porţile tale, Ierusalime. R. 
 
3 Ierusalime, tu eşti zidit, ca o cetate bine întărită. 
4 Acolo urcă seminţiile, seminţiile Domnului, 
 ca, după Legea lui Israel, să laude numele Domnului. R. 
 
8 De dragul fraţilor şi prietenilor mei, 
 spune: „Pace ţie!”. 
9 De dragul casei Domnului Dumnezeului nostru 
 mă rog pentru fericirea ta! R. 
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LECTURA A II-A 

 
1 
 

        Nu puteţi lua parte la masa Domnului 
        şi la masa diavolilor. 
 
 Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Paul 
 către Corinteni 10,16-21 

 
 
16  Preaiubiţilor, 
  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. 
18 Priviţi la Israelul după trup: 
 mâncând din cele jertfite pe altarul Domnului, 
 nu se unesc oare în mod tainic cu Dumnezeu? 
19 Deci, ce spun eu? Că ceea ce este jertfit pentru idol, este ceva? 
 Sau, idolul este ceva? 
20 Dimpotrivă, consider că ceea ce jertfesc păgânii, 
 jertfesc diavolilor şi nu lui Dumnezeu; 
 iar eu nu voiesc ca voi să fiţi părtaşi cu diavolii. 
21 Nu puteţi să beţi în acelaşi timp din potirul Domnului şi din potirul  
 diavolilor; 
 nu puteţi lua parte la masa Domnului şi la masa diavolilor. 
 

Cuvântul Domnului 
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2 

 
        Avem un altar, din jertfa căruia nu pot 
        să mănânce cei care mai păstrează încă Legea  
        veche. 
 
 Citire din Scrisoarea către Evrei  13,8-15 

 
 
8  Isus Cristos este acelaşi ieri şi azi şi în veci! 
9  Nu vă lăsaţi amăgiţi de tot felul de învăţături străine: 
 căci mai bine este ca inima să fie întărită prin har, 
 decât cu nişte mâncăruri prescrise, 
 care nu au adus nici un folos celor care s-au hrănit cu ele. 
10 Noi avem un altar, din jertfa căruia nu au dreptul să mănânce 
 cei care mai păstrează încă Legea veche. 
11 Aşa cum trupurile animalelor, 
 al căror sânge este oferit de marele preot în sanctuar 
 pentru iertarea păcatelor, sunt arse în afara taberei, 
12 tot astfel, şi Isus, pentru a sfinţi poporul cu sângele său, 
 a pătimit în afara zidurilor cetăţii. 
13 Aşadar, să ieşim la el, afară din tabără, şi să suferim ocara lui. 
14 Noi nu avem aici o cetate definitivă, ci suntem în căutarea celei viitoare. 
15 Prin el să oferim totdeauna lui Dumnezeu o jertfă de laudă, 
 adică rodul buzelor noastre, cu care preamărim numele lui. 
 

Cuvântul Domnului 
 
 Se poate alege textul 1 Pt 2,4-9 ca la aniversarea sfinţirii bisericii, pag. 606.  
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EVANGHELIA 

 
1 
 

 ALELUIA Ez 37,27 
  (Aleluia) Aşa spune Domnul: „Locuinţa mea va fi între ei”. (Aleluia) 
 
        Mergi mai întâi şi împacă-te cu fratele tău 
        şi apoi îţi vei aduce darul. 
 
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Matei  5,23-24 

 
 
 
  În timpul acela, 
  Isus a spus ucenicilor săi: 
23 „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”. 
 

Cuvântul Domnului 
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2 

 
 ALELUIA Cf. In 4,24 
  (Aleluia) Tatăl îşi doreşte adoratori adevăraţi, 
     care să i se închine în duh şi adevăr. (Aleluia) 
 
        Adevăraţii închinători 
        se vor închina Tatălui în duh şi adevăr. 
 
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Ioan 4,19-24 

 
 
 
  În timpul acela, 
  femeia samariteană i-a spus lui Isus: 
19 „Doamne, i-a zis femeia, văd că eşti profet. 
20 Părinţii noştri s-au închinat pe muntele acesta, 
 şi voi ziceţi că Ierusalimul este locul unde trebuie să ne închinăm”. 
21 „Femeie, i-a zis Isus, crede-mă că vine ceasul 
 când nu vă veţi închina Tatălui nici pe muntele acesta, nici în Ierusalim. 
22 Voi vă închinaţi la ceea ce nu cunoaşteţi; 
 noi ne închinăm aceluia pe care îl cunoaştem, 
 căci mântuirea vine de la iudei. 
23 Dar vine ceasul, ba a şi venit, 
 în care adevăraţii închinători 
 se vor închina Tatălui în duh şi adevăr; 
 fiindcă astfel de închinători îşi doreşte Tatăl. 
24 Dumnezeu este duh 
 şi cei care i se închină trebuie să i se închine în duh şi adevăr”. 
 

Cuvântul Domnului 
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 ALELUIA Evr 13,8 
  (Aleluia) Isus Cristos este acelaşi  
     ieri şi azi şi în vecii vecilor. (Aleluia) 
 
        După ce voi fi înălţat de la pământ, 
        îi voi atrage la mine pe toţi oamenii. 
 
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Ioan 12,31-36a 

 
 
 
  În timpul acela, 
  Isus a spus mulţimii: 
31 „Acum are loc judecata lumii acesteia, 
 acum stăpânitorul lumii acesteia va fi aruncat afară. 
32 Iar eu, după ce voi fi înălţat de la pământ, 
 îi voi atrage la mine pe toţi oamenii”. 
33 Vorbind astfel, arăta cu ce moarte avea să moară. 
34 Mulţimea i-a răspuns: 
 „Noi am învăţat din Lege că Mesia rămâne de-a pururi. 
 Cum poţi zice tu că Fiul Omului trebuie să fie înălţat? 
 Cine este acest Fiu al Omului?”. 
35 Atunci Isus le-a spus: 
 „Încă puţin timp lumina este printre voi; 
 umblaţi cât timp mai aveţi lumină, 
 ca nu cumva să vă surprindă întunericul. 
 Cine umblă în întuneric, nu ştie încotro merge. 
36a Cât timp aveţi lumina, credeţi în lumină, 
 ca să deveniţi fii ai luminii”. 
 

Cuvântul Domnului 
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III. LA ANIVERSAREA SFINŢIRII BISERICII 

 
LECTURA I 

 
ÎN AFARA TIMPUL PASCAL 

 
1 
 

        Ochii tăi să fie mereu îndreptaţi 
        asupra acestei case. 
 
 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 



Liturghii comune pentru sfinţirea unei biserici 

 
 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 94,1-2.3-5.6-7 (R.: 2) 
 
  R.:  Să mergem înaintea Domnului 
    cu cântări de laudă. 
 
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. 
 
3 Căci mare Dumnezeu este Domnul 
 şi mare împărat peste tot pământul: 
4 în mâna lui sunt adâncimile pământului 
 şi ale lui sunt înălţimile munţilor. 
5 A lui este marea: căci el a făcut-o 
 şi mâinile lui au format uscatul. 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. 
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        Am zidit casă numelui tău, 
        ca să locuieşti acolo în veci. 
 
 Citire din cartea a doua a Cronicilor 5,6-8.10.13 – 6,2 
 
 
 
6  În zilele acelea, 
  regele Solomon şi toată obştea lui Israel, 
 adunaţi în faţa chivotului, au jertfit atât de multe animale, mari şi mici, 
 încât nu puteau fi numărate. 
7 Preoţii au aşezat chivotul legământului lui Dumnezeu la locul său, 
 înăuntrul templului, adică în sfânta sfintelor, sub aripile heruvimilor. 
8 Heruvimii aveau aripile întinse peste chivot 
 şi peste pârghiile cu care era purtat. 
10 În chivot nu se aflau decât tablele legii, 
 pe care le pusese Moise la muntele Horeb. 
 Aceste legi fuseseră date de Dumnezeu fiilor lui Israel, 
 când a încheiat cu ei legământ, la ieşirea din Egipt. 
13 Trâmbiţaşii şi cântăreţii, 
 uniţi într-un singur glas pentru a-l proslăvi pe Domnul şi a-i  
 mulţumi, 
 au început să sune din trâmbiţe, chimvale şi alte instrumente muzicale, 
 lăudându-l pe Domnul şi spunând: 
 „Lăudaţi-l pe Domnul, pentru că este bun, veşnică este îndurarea  
 lui”. 
 Atunci templul Domnului a fost învăluit într-un nor, 
14 astfel încât, preoţii nu mai puteau sluji din cauza norului; 
 slava Domnului umpluse templul lui Dumnezeu. 
6,1 Atunci Solomon a zis: 
 „Domnul a spus că vrea să locuiască în nor. 
2 Iar eu ţi-am zidit acum, Doamne, un templu în care să locuieşti în veci”. 
 

Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL 1 Cr 29,10.11.12 (R.: 13b) 
 
  R.:  Preamărim, Doamne, 
    numele tău cel sfânt! 
 
10 Doamne, Dumnezeul lui Israel, Părintele nostru, 
 tu eşti binecuvântat din veac în veac. R. 
 
11 A ta, Doamne, este slava, puterea, măreţia şi biruinţa, 
 ţie ţi se cuvine laudă. 
 Tot ce este în cer şi pe pământ îţi aparţine. 
 A ta este, Doamne, împărăţia, tu stăpâneşti peste toate. R. 
 
12 Bogăţia şi cinstea vin de la tine. 
 Tu eşti atotstăpânitor, 
 în mâna ta este puterea şi tăria, 
 tu poţi să faci pe oricine mare şi puternic. R. 
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        Casa mea va fi numită de toate popoarele: 
        casă de rugăciune. 
 
 Citire din cartea profetului Isaia  56,1.6-7 

 
 
1  Aşa vorbeşte Domnul: 
  „Păziţi dreptatea, faceţi ce este bine, 
 căci mântuirea mea este aproape: 
 ea vine şi dreptatea mea stă gata să se arate. 
6 Pe străinii care se vor pune în slujba Domnului, 
 din iubire pentru numele lui şi vor deveni slujitorii lui, 
 şi pe toţi aceia care vor respecta ziua de odihnă a mea, 
 nu o vor pângări şi vor rămâne statornici în legământul meu, 
7 îi voi conduce la muntele meu cel sfânt. 
 Îi voi face fericiţi în casa mea de rugăciune. 
 Arderile de tot şi jertfele lor 
 vor fi bine primite pe altarul meu căci casa mea se va numi: 
 «Casă de rugăciune pentru toate popoarele»”. 
 

Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 83,3.4.5 şi 10.11 
 
  R.:  În casa ta, Doamne, 
    este bucuria noastră. 
 
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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Slava Domnului umplea tot templul. 

 
 Citire din cartea profetului Ezechiel  43,1-2.4-7a 

 
 
 
1  În zilele acelea, 
  îngerul Domnului m-a condus la uşa dinspre răsărit a templului 
2 şi am văzut cum slava Dumnezeului lui Israel venea dinspre răsărit. 
 Făcea un zgomot asemenea apelor mării, 
 iar pământul strălucea de splendoarea lui. 
4 Slava Domnului a intrat în templu pe uşa dinspre răsărit. 
5 Atunci Duhul m-a ridicat şi m-a dus în curtea interioară. 
 Slava Domnului umplea templul. 
6 În timp ce îngerul Domnului stătea lângă mine, 
 am auzit un glas care venea din templu 
7a şi care mi-a zis: „Fiul omului, aici este locul unde se află tronul, 
 locul unde îmi pun picioarele; 
 în acest loc voi rămâne în mijlocul fiilor lui Israel, pentru totdeauna”. 
 

Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL 1 Cr 29,10.11.12 (R.: 13b) 
 
  R.:  Preamărim, Doamne, 
    numele tău cel sfânt! 
 
10 Doamne, Dumnezeul lui Israel, Părintele nostru, 
 tu eşti binecuvântat din veac în veac. R. 
 
11 A ta, Doamne, este slava, puterea, măreţia şi biruinţa, 
 ţie ţi se cuvine laudă. 
 Tot ce este în cer şi pe pământ îţi aparţine. 
 A ta este, Doamne, împărăţia, tu stăpâneşti peste toate. R. 
 
12 Bogăţia şi cinstea vin de la tine. 
 Tu eşti atotstăpânitor, 
 în mâna ta este puterea şi tăria, 
 tu poţi să faci pe oricine mare şi puternic. R. 
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        Am văzut ieşind o apă de sub templu, 
        şi toţi la care a ajuns această apă, s-au mântuit. 
 
 Citire din cartea profetului Ezechiel  47,1-9.12 

 
 
 
 1 În zilele acelea, 
  în timpul unei viziuni, 
 trimisul Domnului m-a dus înapoi la uşa templului 
 şi iată, de sub pragul templului curgea o apă spre răsărit; 
 pentru că templul era cu faţa spre răsărit. 
 Apa curgea de sub partea dreaptă a templului 
 şi trecea prin partea de miazăzi a altarului. 
2 M-a scos apoi pe partea de la miazănoapte 
 şi m-a dus pe dinafară, împrejur, 
 până la poarta îndreptată spre răsărit 
 şi iată, apa curgea din partea dreaptă. 
3 Mergând spre răsărit, omul ţinea în mână o sfoară 
 şi a măsurat o distanţă de o mie de coţi; 
 şi m-a făcut să trec apa; 
 apa îmi ajungea până la glezne. 
4 A mai măsurat apoi o mie de coţi şi m-a făcut să trec apa; 
 apa îmi ajungea până la genunchi. 
 A mai măsurat o mie de coţi şi m-a făcut să trec apa; 
 apa îmi ajungea până la brâu. 
5 A măsurat încă o mie de coţi şi era un râu pe care nu-l puteam trece, 
 căci apele crescuseră; 
 erau ape de trecut înotând, un fluviu care nu se putea trece. 
6 Atunci mi-a zis: „Ai văzut, fiul omului?”. 
 Şi m-a dus înapoi la malul râului. 
7 Când am venit înapoi, iată, 
 pe malurile râului erau mulţi arbori pe o parte şi pe alta. 
8 Şi mi-a zis: 
 „Această apă curge spre ţinutul de răsărit, 
 coboară în valea Iordanului şi se varsă în Marea Moartă, 
 iar apele mării devin sănătoase. 
9 Orice vietate care mişună în apă 
 va putea trăi acolo unde va ajunge râul. 
 Va fi foarte mult peşte, pentru că va intra acolo apa aceasta 
 şi apele din mare vor deveni sănătoase; 
 acolo unde va ajunge râul acesta, va fi viaţă. 
12 Pe amândouă malurile râului vor creşte tot felul de pomi roditori. 
 Frunzele lor nu se vor veşteji şi fructele din ei nu se vor termina. 
 În fiecare lună se vor coace fructe noi, 
 pentru că apa pentru ele vine din sfântul lăcaş; 
 fructele lor vor servi ca hrană, 
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 iar frunzele lor ca medicamente”. 
 

Cuvântul Domnului 
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PSALMUL RESPONSORIAL Ps 45,2-3.5-6.8-9 

 
  R.:  Prin prezenţa ta, 
    salvează-ne Doamne! 
 
2 Dumnezeu este adăpostul şi sprijinul nostru, 

un ajutor care nu lipseşte niciodată din nevoi. 
3 De aceea nu ne temem, chiar dacă s-ar zgudui pământul 

şi ar cădea munţii în mijlocul mării. R. 
 
5 Apele râului înveselesc cetatea lui Dumnezeu, 

locuinţa sfântă a Celui Preaînalt. 
6 Dumnezeu este în mijlocul ei: ea nu se clatină; 

Dumnezeu o ajută de la revărsatul zorilor. R. 
 
8 Domnul oştirilor este cu noi, 

Dumnezeul lui Iacob este un turn de scăpare pentru noi. 
9 Veniţi şi vedeţi lucrările Domnului, 

faptele uimitoare pe care le-a făcut pe pământ. R. 
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Cel Preaînalt nu locuieşte 
în casă făcută de mâna omului. 

 
 Citire din Faptele Apostolilor  7,44-50 

 
 
 
  În zilele acelea, 
  Ştefan spunea poporului, mai-marilor preoţi şi scribilor: 
44 „Părinţii noştri aveau cu ei în pustiu cortul legământului, 
 construit după modelul pe care l-a prescris Dumnezeu lui Moise. 
 Acest cort, transmis de la o generaţie la alta, 
45 a fost adus de părinţii noştri, sub conducerea lui Iosua, în ţara  
 făgăduită, 
 pe care au luat-o de la popoarele păgâne, 
 izgonite de Dumnezeu din faţa lor; 
 şi a rămas acolo până în zilele lui David. 
46 Acesta a aflat har înaintea lui Dumnezeu 
 şi a cerut să pregătească o locuinţă pentru Dumnezeul lui Iacob. 
47 Însă cel care a zidit o casă Domnului a fost Solomon. 
48 Cu toate acestea, Cel Preaînalt nu locuieşte în case 
 făcute de mâna omului, după cum spune profetul: 
49 «Cerul este tronul meu şi pământul aşternut pentru picioarele mele. 
 Aşadar, ce fel de casă veţi putea voi zidi pentru mine? – spune Domnul. 
 Sau care este locul în care m-aş putea odihni? 
50 Oare nu mâna mea a făcut toate?»”. 
 

Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL 1 Cr 29,10.11.12 
 
  R.:  Ţi-ai aşezat, Doamne, locuinţa 
    în mijlocul nostru. 
   sau 
    Aleluia. 
 
10 Doamne, Dumnezeul lui Israel, Părintele nostru, 
 tu eşti binecuvântat din veac în veac. R. 
 
11 A ta, Doamne, este slava, puterea, măreţia şi biruinţa, 
 ţie ţi se cuvine laudă. 
 Tot ce este în cer şi pe pământ îţi aparţine. 
 A ta este, Doamne, împărăţia, tu stăpâneşti peste toate. R. 
 
12 Bogăţia şi cinstea vin de la tine. 
 Tu eşti atotstăpânitor, 
 în mâna ta este puterea şi tăria, 
 tu poţi să faci pe oricine mare şi puternic. R. 
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        Iată locuinţa lui Dumnezeu între oameni. 
 
 Citire din Apocalipsul sfântului Ioan 21,1-5a 

 
 
 1 Eu, Ioan, am văzut un cer nou şi un pământ nou. 
  Căci cerul cel dintâi şi pământul cel dintâi au dispărut, 
 iar marea nu mai este. 
2 Şi am văzut, coborându-se din cer, de la Dumnezeu, 
 noul Ierusalim, cetatea sfântă, 
 împodobită ca o mireasă pentru mirele ei. 
3 Şi am auzit dinspre tronul divin un glas puternic ce zicea: 
 „Iată, locuinţa lui Dumnezeu este între oameni. 
 El va locui cu ei şi ei vor fi poporul lui; 
 şi însuşi Dumnezeu va fi cu ei. 
4 El va şterge orice lacrimă din ochii lor: 
 nu va mai fi moarte, nici plâns, nici strigăt, nici durere, 
 căci lumea cea dintâi a dispărut”. 
5a Atunci cel care şade pe tron a spus: 
 „Iată, toate le fac noi”. 
 

Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 83,3.4.5 şi 10.11 
 
  R.:  Laudă ţie, Doamne, 
    care locuieşti în mijlocul nostru. 
   sau 
    Aleluia. 
 
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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Îţi voi arăta logodnica, Mireasa Mirelui. 

 
 Citire din Apocalipsul sfântului Ioan 21,9b-14 

 
 
9b  Eu, Ioan, am văzut un înger 
  care mi-a zis: „Vino şi-ţi voi arăta logodnica, Mireasa  
 Mirelui!”. 
10 Îngerul m-a dus cu duhul pe un munte mare şi înalt 
 şi mi-a arătat Ierusalimul, cetatea sfântă, 
 coborându-se din cer, de la Dumnezeu, 
11 învăluită în slava lui Dumnezeu. 
 Strălucirea ei era asemenea cu o piatră de mare preţ, 
 ca piatra cristalină de iaspis. 
12 Avea un zid mare şi înalt, cu douăsprezece porţi, 
 iar la porţi doisprezece îngeri. 
 Pe porţi erau scrise  
 numele celor douăsprezece triburi ale fiilor lui Israel. 
 Trei porţi erau la răsărit, trei porţi la miazănoapte, 
13 trei porţi la miazăzi şi trei porţi la apus. 
 Zidul cetăţii era clădit pe douăsprezece pietre de temelie 
14 şi pe ele erau scrise douăsprezece nume 
 ale celor doisprezece apostoli ai Mielului. 
 

Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 121,1-2.3-4.8-9 (R.: cf. 1) 
 
  R.:  Să mergem cu bucurie 
    în casa Domnului. 
   sau 
    Aleluia. 
 
1 M-am bucurat când mi s-a spus: 
 „Vom merge în casa Domnului”. 
2 Iată, picioarele noastre păşesc 
 prin porţile tale, Ierusalime. R. 
 
3 Ierusalime, tu eşti zidit, ca o cetate bine întărită. 
4 Acolo urcă seminţiile, seminţiile Domnului, 
 ca, după Legea lui Israel, să laude numele Domnului. R. 
 
8 De dragul fraţilor şi prietenilor mei, 
 spune: „Pace ţie!”. 
9 De dragul casei Domnului Dumnezeului nostru 
 mă rog pentru fericirea ta! R. 
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        Voi sunteţi templul lui Dumnezeu. 
 
 Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Paul 
 către Corinteni 3,9b-11.16-17 

 
 
9b  Fraţilor, 
  voi sunteţi templul construit de Dumnezeu. 
10 Ca un arhitect iscusit, prin harul ce mi-a fost dat de Dumnezeu, 
 eu am pus temelia, alţii continuă construcţia. 
 Important e ca fiecare să ia seama cum construieşte. 
11 Nimănui nu-i este îngăduit să pună altă temelie 
 decât aceea care există deja: adică Isus Cristos. 
16 Nu ştiţi voi, oare, 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. 
 

Cuvântul Domnului 
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        Întru el orice zidire bine alcătuită 
        creşte ca să ajungă un lăcaş sfânt. 
 
 Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul 
 către Efeseni  2,19-22 

 
 
19  Fraţilor, 
  prin Isus Cristos, voi nu mai sunteţi străini, nici oaspeţi, 
 dar concetăţenii sfinţilor şi membri ai familiei lui Dumnezeu, 
20 clădiţi pe temelia apostolilor şi a profeţilor, 
 având ca piatră unghiulară pe însuşi Cristos Isus. 
21 Pe această temelie orice construcţie se înalţă în bună rânduială, 
 ca să ajungă un lăcaş sfânt în Domnul; 
22 în el şi voi sunteţi împreună zidiţi, 
 ca să deveniţi locuinţa lui Dumnezeu prin Duhul Sfânt. 
 

Cuvântul Domnului 
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        V-aţi apropiat de Muntele Sionului 
        şi de cetatea Dumnezeului celui viu. 
 
 Citire din Scrisoarea către Evrei  12,18-19.22-24 

 
 
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. 
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 
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        Voi să fiţi pietre vii, care să slujească 
        la zidirea templului duhovnicesc. 
 
 Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Petru 2,4-9 
 
 
4  Preaiubiţilor, 
  apropiaţi-vă de Domnul Isus, el este piatra cea vie: 
 oamenii au aruncat-o, dar Dumnezeu a ales-o, pentru că a preţuit-o. 
5 Voi de asemenea să fiţi pietre vii, 
 care să slujească la zidirea templului duhovnicesc, 
 şi preoţie sfântă, care să aducă jertfe spirituale, 
 primite de Dumnezeu, prin Isus Cristos. 
6 Căci este scris în Scripturi: 
 „Iată, aşez în Sion piatra din capul unghiului, 
 o piatră aleasă şi de mare preţ; 
 cine se încrede într-însa nu va rămâne de ruşine”. 
7 Cinste vouă care credeţi; 
 dar despre cei care nu cred, Scriptura spune: 
 „Piatra pe care au aruncat-o zidarii a ajuns în capul unghiului, 
 o piatră de poticnire şi o stâncă de cădere”. 
8 Ei se poticnesc, 
 fiindcă n-au dat ascultare cuvântului, la care au fost chemaţi. 
9 Voi însă sunteţi un neam ales, 
 o preoţie împărătească, 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. 
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EVANGHELIA 

 
1 
 

 ALELUIA Mt 16,18 
  (Aleluia) Tu eşti Petru: pe această piatră voi zidi Biserica mea 
     şi puterea Celui Rău nu o va birui. (Aleluia) 
 
        Tu eşti Petru; ţie îţi voi da cheile împărăţiei 
        cerului. 
 
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Matei 16,13-19 

 
 
 
13  În timpul acela, 
  venind în părţile Cezareii lui Filip, 
 Isus i-a întrebat pe ucenicii săi: 
 „Cine spun oamenii că este Fiul Omului?”. 
14 Ei i-au răspuns: „Unii spun că este Ioan Botezătorul, alţii că este Ilie, 
 alţii că este Ieremia sau unul din profeţi”. 
15 Isus i-a întrebat: „Dar voi, cine spuneţi că sunt eu?”. 
16 Luând cuvântul, Simon Petru a zis: 
 „Tu eşti Cristos, Fiul Dumnezeului celui viu!”. 
17 La rândul său, Isus, luând cuvântul, i-a spus: 
 „Fericit eşti tu, Simon, fiul lui Iona, 
 căci nu carnea şi sângele ţi-au descoperit acestea, 
 ci Tatăl meu care este în ceruri. 
18 Şi eu îţi spun: Tu eşti Petru şi pe această piatră voi zidi Biserica mea 
 şi puterea Celui Rău nu o va birui. 
19 Ţie îţi voi da cheile împărăţiei cerurilor: 
 orice vei lega pe pământ va fi legat şi în ceruri, 
 şi orice vei dezlega pe pământ va fi dezlegat şi în ceruri”. 
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 ALELUIA Cf. Ez 37,27 
  (Aleluia) Locuinţa mea va fi în mijlocul vostru, spune Domnul; 
     eu voi fi Dumnezeul vostru, iar voi veţi fi poporul meu.  
  (Aleluia) 
 
         Astăzi a intrat mântuirea în această casă. 
 
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Luca 19,1-10 

 
 
 
1  În timpul acela, 
  Isus Cristos trecea prin cetatea Ierihon. 
2 În această cetate trăia un om bogat cu numele de Zaheu, 
 mai marele vameşilor. 
3 Acesta dorea nespus de mult să-l vadă pe Isus, 
 dar fiind mic de statură, nu putea din cauza mulţimii. 
4 Pentru a-l vedea pe Isus, a alergat înainte, pe unde avea să treacă  
 Isus, 
 şi s-a urcat într-un sicomor. 
5 Ajungând în acel loc, Isus l-a zărit şi i-a spus: 
 „Zahee, coboară repede, căci astăzi trebuie să intru în casa ta!”. 
6 Zaheu a coborât îndată şi l-a primit cu bucurie în casa lui. 
7 Văzând aceasta, mulţimile murmurau zicând: 
 „Iată, a primit să fie găzduit în casa unui păcătos!”. 
8 Apropiindu-se de Isus Zaheu a zis: 
 „Doamne, jumătate din averea mea o dau săracilor 
 şi dacă am făcut vreo nedreptate cuiva, îl despăgubesc împătrit”. 
9 Isus i-a răspuns: „Astăzi a intrat mântuirea în această casă, 
 pentru că şi acest om este un fiu al lui Abraham. 
10 Căci Fiul Omului a venit să caute şi să mântuiască ceea ce era  
 pierdut”. 
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 ALELUIA 2 Cr 7,16 
  (Aleluia) Am ales şi am sfinţit acest loc, 
     ca să rămân aici în veci. (Aleluia) 
 
        Templul despre care vorbea era trupul său. 
 
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Ioan 2,13-22 
 
 
13  Apropiindu-se Paştele iudeilor, Isus s-a urcat la Ierusalim. 
14  În templu i-a găsit pe negustorii de boi, 
 de oi şi de porumbei şi pe schimbătorii de bani şezând. 
15 A făcut un bici din funii 
 şi i-a izgonit pe toţi afară din templu, împreună cu oile şi boii, 
 a aruncat pe jos banii schimbătorilor şi le-a răsturnat tarabele, 
16 iar celor ce vindeau porumbei le-a zis: 
 „Luaţi astea de aici 
 şi nu faceţi din casa Tatălui meu o casă de negustorie!”. 
17 Ucenicii lui şi-au amintit atunci acest cuvânt al Scripturii: 
 „Râvna casei tale mă consumă”. 
18 Iudeii au luat cuvântul şi i-au zis: 
 „Prin ce semn ne arăţi că ai dreptul să faci astfel de lucruri?”. 
19 Drept răspuns Isus le-a spus: 
 „Distrugeţi templul acesta şi în trei zile îl voi ridica din nou”. 
20 Iudeii i-au zis: „În patruzeci şi şase de ani s-a zidit templul acesta, 
 şi tu îl vei ridica în trei zile?”. 
21 Dar el vorbea despre templul trupului său. 
22 Prin urmare, când a înviat din morţi, 
 ucenicii lui şi-au adus aminte că le spusese cuvintele acestea 
 şi au crezut în Scriptură şi în cuvintele pe care le spusese Isus. 
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 ALELUIA Mc 11,17 
  (Aleluia) Casa mea se va numi 
     casă de rugăciune pentru toate popoarele. (Aleluia) 
 
         Adevăraţii închinători 
        se vor închina Tatălui în duh şi adevăr. 
 
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Ioan 4,19-24 

 
 
 
  În timpul acela, 
  femeia samariteană i-a spus lui Isus: 
19 „Doamne, i-a zis femeia, văd că eşti profet. 
20 Părinţii noştri s-au închinat pe muntele acesta, 
 şi voi ziceţi că Ierusalimul este locul unde trebuie să ne închinăm”. 
21 „Femeie, i-a zis Isus, crede-mă că vine ceasul 
 când nu vă veţi închina Tatălui nici pe muntele acesta, nici în Ierusalim. 
22 Voi vă închinaţi la ceea ce nu cunoaşteţi; 
 noi ne închinăm aceluia pe care îl cunoaştem, 
 căci mântuirea vine de la iudei. 
23 Dar vine ceasul, ba a şi venit, 
 în care adevăraţii închinători 
 se vor închina Tatălui în duh şi adevăr; 
 fiindcă astfel de închinători îşi doreşte Tatăl. 
24 Dumnezeu este duh 
 şi cei care i se închină trebuie să i se închine în duh şi adevăr”. 
 

Cuvântul Domnului 
 



Comunul Sfintei Fecioare Maria 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMUNUL 
SFINTEI FECIOARE MARIA 

 
 



Comunul Sfintei Fecioare Maria 

 
LECTURA I 

 
ÎN AFARA TIMPULUI PASCAL 

 
1 
 

         Duşmănie voi pune între seminţia ta 
         şi a femeii. 
 
 Citire din cartea Genezei 3,9-15.2 
 
 
9  Când Adam a călcat porunca lui Dumnezeu în paradis, 
  Domnul Dumnezeu l-a strigat 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 zdrobi călcâiul”. 
20 Adam a dat femeii sale numele de Eva, adică „cea vie”, 
 pentru că ea a devenit mama tuturor celor vii. 
 

Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Idt 13,23bc-24a.25abc (R.: cf. Lc 1,42) 
 
  R.:  Binecuvântată eşti tu, Marie, 
    între toate femeile. 
 
23bc Binecuvântată să fii tu, fiică, de către Dumnezeu cel preaînalt, 
 mai mult decât toate femeile de pe pământ; 
24a Binecuvântat să fie Domnul Dumnezeu, 
 care a creat cerul şi pământul. R. 
 
25abcCurajul care te-a susţinut 
 nu se va şterge niciodată din inimile oamenilor: 
 ei îşi vor aduce aminte întotdeauna 
 de puterea lui Dumnezeu. R. 
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         După cum a vorbit părinţilor noştri, 
         lui Abraham şi urmaşilor lui în veci. 
 
 Citire din cartea Genezei 12,1-7 
 
 
 
  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 canaaniţii. 
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. 
 

Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Lc 1,46-47.48-49.50-51.52-53.54-55 
 
  R.:  Lucruri mari a făcut Domnul 
    în viaţa Fecioarei Maria. 
 
46 Sufletul meu îl preamăreşte pe Domnul 
47 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. 
51 El arată puterea braţului său; 
 risipeşte pe cei mândri în inima lor. R. 
 
52 Îi dă jos de pe tronuri pe cei puternici 
 şi îi înalţă pe cei smeriţi. 
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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Dumnezeu îi va da tronul tatălui său, David. 

 
 Citire din cartea a doua a lui Samuel 7,1-5.8b-11.16 
 
 
1  Pe când regele David locuia liniştit în casa lui 
  şi Domnul îl eliberase de toţi duşmanii care îl înconjurau, 
2 a zis regele către profetul Natan: 
 „Iată, eu locuiesc în casă de cedru iar chivotul Domnului stă în cort”. 
3 Natan i-a zis regelui: 
 „Tot ce ai în gând, mergi şi du la îndeplinire, 
 căci Domnul este cu tine”. 
4 Dar chiar în noaptea aceea Domnul a vorbit către Natan, zicând: 
5 „Mergi şi spune-i robului meu David: Aşa vorbeşte Domnul: 
 Oare îmi vei zidi casă în care să locuiesc eu? 
8b 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 vrăjmaşii 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 
 şi mai mult nu va mai fi tulburat; 
 cei răi nu-l vor mai strâmtora, ca mai înainte, 
11 pe vremea când puneam judecători peste poporul meu Israel. 
 Te voi linişti şi pe tine, apărându-te de vrăjmaşii tăi. 
 Iată, Domnul îţi vesteşte că-ţi va zidi el însuşi o casă. 
16 Casa ta şi împărăţia ta vor dăinui veşnic înaintea mea, 
 iar tronul tău va rămâne în veci neclintit”. 
 

Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL 1 Sam 2,1.4-5.6-7.8abcd (R.: cf. 1a) 
 
  R.:  Inima mea se bucură 
     în Dumnezeu mântuitorul meu. 
 
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. 
 
8abcdDomnul 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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         Au adus chivotul lui Dumnezeu 
         şi l-au pus în mijlocul cortului 
         pe care îl ridicase David pentru acesta. 
 
 Citire din cartea întâi a Cronicilor 15,3-4.15-16; 16,1-2 

 
 
 
3  În zilele acelea, 
  David a adunat întreg poporul israelit la Ierusalim, 
 pentru a aduce chivotul lui Dumnezeu 
 în locul pe care îl pregătise mai dinainte pentru acesta. 
4 Şi i-a chemat pe urmaşii lui Aron, adică pe preoţi şi pe urmaşii lui Levi. 
15 Leviţii au ridicat pe umerii lor 
 chivotul lui Dumnezeu, cu ajutorul pârghiilor, 
 după cum le poruncise Moise, după cuvântul Domnului. 
16 David a poruncit căpeteniilor leviţilor să rânduiască pe fraţii lor  
 cântăreţi, 
 cu instrumente muzicale, harpe, chitare, chimvale, 
 ca să răsune pretutindeni cântece de veselie. 
16,1 După ce au adus chivotul lui Dumnezeu şi l-au aşezat 
 în mijlocul cortului, pe care-l ridicase David, 
 au adus arderi de tot şi jertfe de împăcare înaintea Domnului. 
2 Iar când a sfârşit David de adus arderile de tot şi jertfele de  
 împăcare, 
 a binecuvântat poporul în numele Domnului. 
 

Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 131,11.13-14.17-18 (R.: Ap 21,3) 
 
  R.:  Aceasta este locuinţa lui Dumnezeu 
    în mijlocul oamenilor. 
 
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. 
 
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. 
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         Maria, Tronul înţelepciunii. 
 
 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 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 44,11-12.14-15.16-17 
 
  R.:  Tresalt de bucurie 
    în prezenţa Domnului. 
 
11 Ascultă, fiică, priveşte şi pleacă-ţi urechea, 
 uită de poporul tău şi de casa tatălui tău. 
12 Regele râvneşte frumuseţea ta; 
 el îţi este stăpânul, pleacă-te în faţa lui. R. 
 
14 Fiica regelui îşi face intrarea, 
 împodobită strălucitor cu haine ţesute în aur. 
15 În haine strălucitoare e adusă la rege; 
 fecioare formează alaiul ei, prietenele ei sunt aduse la tine. R. 
 
16 Cu strigăte de bucurie şi veselie 
 intră în palatul regelui. 
17 Locul părinţilor tăi îl vor lua copiii, 
 îi vei pune stăpânitori în lumea întreagă. R. 
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         Maria, Tronul înţelepciunii. 
 
 Citire din cartea lui Ben Sirah 24,1-2.5-7.12-16.26-30 

 
 
 
1  Înţelepciunea divină îşi face singură elogiul, 
  se preamăreşte pe sine în Dumnezeu şi în mijlocul poporului său. 
2 În adevărurile Celui Preaînalt îşi deschide gura 
 şi în faţa puterilor lui se preamăreşte spunând: 
5 „Eu am ieşit de pe buzele Celui Preaînalt  
 ca prima născută dintre toate creaturile; 
6 mi-am aşezat locuinţa în înălţimea cerului  
 şi ca negura am acoperit pământul. 
7 Eu am locuit în cele de sus şi tronul meu era o coloană de nori. 
12 Creatorul a toate mi-a dat o poruncă  
 şi cel care m-a creat mi-a fixat locuinţa. 
13 El mi-a spus: Vino şi locuieşte printre fiii lui Iacob, 
 primeşte-ţi partea de moştenire în Israel, 
 şi prinde rădăcini printre aleşii mei. 
14 El m-a creat înaintea veacurilor, chiar de la început 
 şi voi dăinui veşnic; am slujit în faţa lui în cortul său sfânt 
15 şi astfel, m-am stabilit în Sion,  
 mi-am găsit odihna în cetatea preaiubită 
 şi în Ierusalim îmi exercit puterea. 
16 Am prins rădăcini într-un popor glorios, 
 pe care îl stăpâneşte Domnul ca moştenire a sa. 
 Eu locuiesc în mijlocul adunării celor sfinţi. 
26 Veniţi la mine cei care mă doriţi şi vă săturaţi din roadele mele. 
27 Duhul meu este mai dulce ca mierea 
 şi moştenirea mea mai dulce decât fagurele de miere. 
28 Amintirea mea ţine din generaţie în generaţie. 
29 Cei care mă au ca hrană vor simţi încă foame, 
 cei care mă au ca băutură vor simţi încă sete. 
30 Cei care mă aud nu vor fi făcuţi de ruşine 
 şi cei care lucrează pentru mine nu vor păcătui”. 
 

Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 112,1-2.3-4.5-6.7-8 (R.: cf. Lc 1,48) 
 
  R.:  A privit Domnul 
    la smerenia slujitoarei sale. 
 
1 Lăudaţi, slujitori ai Domnului, 
 lăudaţi numele Domnului! 
2 Fie numele Domnului binecuvântat, 
 de acum şi până în veac. R. 
 
3 De la răsăritul şi până la apusul soarelui 
 fie numele Domnului binecuvântat! 
4 Domnul stăpâneşte peste toate neamurile, 
 slava lui este mai presus de ceruri. R. 
 
5 Cine este ca Domnul Dumnezeul nostru 
 care locuieşte atât de sus? 
6 Care îşi pleacă privirile să vadă 
 ce se petrece în cer şi pe pământ. R. 
 
7 El ridică pe cel slab din ţărână,  
 înalţă din cenuşă pe cel sărac, 
8 ca să-l aşeze printre cei mari, 
 printre mai marii poporului său. R. 
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         Iată, fecioara va zămisli. 
 
 Citire din cartea profetului Isaia  7,10-14; 8,10 

 
 
 
10  În zilele acelea, 
  Domnul a vorbit lui Ahaz, spunându-i: 
11 „Cere de la Domnul Dumnezeul tău un semn, 
 fie în adâncurile infernului, fie în înălţimile cerului”. 
12 Şi a răspuns Ahaz: 
 „Nu voi cere şi nu voi ispiti pe Domnul”. 
13 Şi a zis atunci Isaia: 
 „Ascultaţi, voi cei din casa lui David! 
 Nu vă ajunge oare să obosiţi pe oameni, 
 că veniţi să obosiţi şi pe Dumnezeul meu? 
14 Pentru aceasta însuşi Domnul vă va da un semn: 
 iată, fecioara va zămisli şi va naşte un fiu 
8,10 şi-i va pune numele Emanuel, adică Dumnezeu este cu noi”. 
 

Cuvântul Domnului 



Comunul Sfintei Fecioare Maria 

 
 PSALMUL RESPONSORIAL Lc 1,46-47.48-49.50-51.52-53.54-55 
 
  R.:  Lucruri mari a făcut Domnul 
    în viaţa Fecioarei Maria. 
 
46 Sufletul meu îl preamăreşte pe Domnul 
47 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. 
51 El arată puterea braţului său; 
 risipeşte pe cei mândri în inima lor. R. 
 
52 Îi dă jos de pe tronuri pe cei puternici 
 şi îi înalţă pe cei smeriţi. 
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. 



Comunul Sfintei Fecioare Maria 
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         Un fiu ne-a fost dat. 
 
 Citire din cartea profetului Isaia  9,2-4.6-7 

 
 
2  Poporul care umbla în întuneric a văzut lumină mare, 
  peste cei care locuiau în ţinutul întunecat a strălucit o lumină. 
3 Tu ai mărit bucuria poporului tău şi ai sporit veselia lui. 
 Ei se bucură înaintea ta cum se bucură oamenii în timpul secerişului, 
 cum se veselesc la împărţirea prăzilor. 
4 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. 
6 Căci un prunc ni s-a născut nouă, un fiu ni s-a dat nouă; 
 semnul puterii este pe umerii lui. 
 Numele lui este: 
 „Sfetnic minunat, Dumnezeu puternic, Părinte veşnic, Principe al păcii”. 
7 Stăpânirea lui va creşte, 
 iar pacea în vremea lui nu va avea hotar; 
 va domni pe tronul lui David şi peste împărăţia lui; 
 el îşi va întări împărăţia întemeind-o pe judecată şi dreptate, 
 de acum şi până în veac. 
 Acestea le va face Domnul oştirilor în iubirea sa fără margini. 
 

Cuvântul Domnului 



Comunul Sfintei Fecioare Maria 

 
 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 95,1-2a.2b-3.7-8a.10 
 
  R.:  Trimite lumină, Doamne, 
    asupra poporului tău. 
 
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! 
8a Daţi Domnului slavă, preamăriţi numele său! R. 
 
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. 



Comunul Sfintei Fecioare Maria 
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Mă voi bucura în Domnul. 

 
 Citire din cartea profetului Isaia  61,9-11 

 
 
9  Neamul celor drepţi va fi renumit printre popoare 
  şi urmaşii lor printre neamuri. 
 Toţi cei care îi vor vedea îi vor preţui, 
 pentru că sunt un neam binecuvântat de Domnul. 
10 Mă voi bucura din toată inima în Domnul 
 şi va tresălta de veselie sufletul meu în Dumnezeul meu, 
 căci m-a îmbrăcat cu haina mântuirii, 
 m-a acoperit cu veşmântul veseliei 
 ca pe un mire care poartă cunună împărătească 
 şi ca pe o mireasă împodobită cu giuvaierele sale. 
11 Precum din pământ răsar ierburile 
 şi în grădină încolţesc seminţele, 
 aşa va face Domnul Dumnezeu 
 să răsară dreptatea şi slava înaintea tuturor neamurilor. 
 

Cuvântul Domnului 



Comunul Sfintei Fecioare Maria 

 
 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. 
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         Va veni ziua în care aceea 
         care trebuie să nască, va naşte. 
 
 Citire din cartea profetului Mihea 5,2-5a 

 
 
 2 Aşa vorbeşte Domnul: 
 „Tu, Betleem Efrata, 
 deşi eşti cel mai mic între oraşele lui Iuda, 
 din tine va ieşi cel care va stăpâni peste Israel; 
 originea lui urcă până în vremuri străvechi, până în zilele veşniciei. 
3 Pentru aceasta, 
 după ce Domnul va fi lăsat în părăsire pe poporul său un anumit  
 timp, 
 va veni ziua în care aceea care trebuie să nască va naşte, 
 şi atunci cei care vor fi rămas credincioşi se vor întoarce la fiii lui Israel. 
4 El se va ridica şi va cârmui cu puterea Domnului 
 şi cu măreţia numelui Domnului Dumnezeului său; 
 toţi vor trăi în linişte, 
 căci stăpânirea sa se va întinde până la marginile pământului. 
5a El va fi pacea noastră. 
 

Cuvântul Domnului 



Comunul Sfintei Fecioare Maria 

 
 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 146,1-2.3-4.5-6 
 
  R.:  Privirea Domnului 
    este asupra celor smeriţi. 
 
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. 
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Bucură-te, fiica Sionului, căci iată vin! 

 
 Citire din cartea profetului Zaharia  2,10-13 

 
 
10  Bucură-te şi te înveseleşte, fiica Sionului, 
  căci iată, eu vin şi locuiesc în mijlocul tău, spune Domnul. 
11 În ziua aceea, multe naţiuni se vor ataşa de Domnul 
 şi vor deveni poporul meu. 
 Eu voi locui în mijlocul tău 
 şi tu vei recunoaşte că Domnul oştirilor m-a trimis la tine. 
12 Domnul va lua pe Iuda în stăpânire, 
 ca partea lui de moştenire, în pământul sfânt 
 şi va alege din nou Ierusalimul. 
13 Să tacă orice făptură înaintea Domnului, 
 pentru că el s-a ridicat din lăcaşul său sfânt. 
 

Cuvântul Domnului 



Comunul Sfintei Fecioare Maria 

 
 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 147,12-13.14-15.19-20 (R.: cf. Lc 1,28) 
 
  R.:  Bucură-te, Marie, 
    Domnul este cu tine. 
 
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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ÎN TIMPUL PASCAL 

 
1 

 
         Stăruiau în rugăciune, împreună cu Maria, 
         mama lui Isus. 
 
 Citire din Faptele Apostolilor  1,12-14 

 
 
12  După ce Isus s-a înălţat la cer, 
  apostolii s-au întors la Ierusalim 
 de la muntele numit al Măslinilor, 
 care este aproape de Ierusalim, cale de o sâmbătă. 
13 Şi când au intrat în cetate, 
 au urcat în încăperea de sus, unde stăteau de obicei: 
 Petru, Ioan, Iacob şi Andrei, Filip şi Toma, Bartolomeu şi Matei, 
 Iacob al lui Alfeu, Simon Zelotul şi Iuda al lui Iacob. 
14 Aceştia toţi stăruiau într-un cuget în rugăciune 
 împreună cu femeile şi cu Maria, mama lui Isus, şi cu fraţii lui. 
 

Cuvântul Domnului 



Comunul Sfintei Fecioare Maria 

 
 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 112,1-2.3-4.5-6.7-8 (R.: cf. Lc 1,48) 
 
  R.:  Domnul Preaînalt 
    a privit la smerenia slujitoarei sale. 
   sau 
    Aleluia. 
 
1 Lăudaţi, slujitori ai Domnului, 
 lăudaţi numele Domnului! 
2 Fie numele Domnului binecuvântat, 
 de acum şi până în veac. R. 
 
3 De la răsăritul şi până la apusul soarelui 
 fie numele Domnului binecuvântat! 
4 Domnul stăpâneşte peste toate neamurile, 
 slava lui este mai presus de ceruri. R. 
 
5 Cine este ca Domnul Dumnezeul nostru 
 care locuieşte atât de sus? 
6 Care îşi pleacă privirile să vadă 
 ce se petrece în cer şi pe pământ. R. 
 
7 El ridică pe cel slab din ţărână,  
 înalţă din cenuşă pe cel sărac, 
8 ca să-l aşeze printre cei mari, 
 printre mai marii poporului său. R. 
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Un semn mare s-a arătat în cer. 

 
 Citire din Apocalipsul sfântului Ioan 11,19a; 12,1.3-6a.10ab 

 
 
19a  Templul lui Dumnezeu s-a deschis în cer 
  iar în templu a apărut chivotul legământului său. 
12,1 Un semn mare s-a arătat atunci în cer: 
 o femeie, înveşmântată cu soarele, 
 având luna sub picioarele ei, 
 iar pe cap purtând o coroană de douăsprezece stele. 
3 S-a mai arătat şi un alt semn în cer: 
 un balaur uriaş, roşu ca focul, având şapte capete şi zece coarne; 
 pe fiecare cap purta o coroană regească. 
4 Coada lui târa o treime din stelele cerului şi le arunca pe pământ. 
 Balaurul stătea în faţa femeii, care trebuia să nască, 
 gata să-i înghită copilul, după ce îl va naşte. 
5 Şi iată că ea a născut un fiu, un copil de parte bărbătească. 
 Acesta avea să păstorească toate popoarele cu un sceptru de fier. 
 Copilul a fost răpit şi dus aproape de Dumnezeu, lângă tronul său 
6a iar femeia a fugit în pustiu, unde avea un loc pregătit de Dumnezeu. 
10ab Şi am auzit în cer un glas puternic, zicând: 
 „Acum a venit mântuirea, tăria şi domnia Dumnezeului nostru 
 şi puterea unsului său”. 
 

Cuvântul Domnului 



Comunul Sfintei Fecioare Maria 

 
 PSALMUL RESPONSORIAL Idt 13,23bc-24a.25abc (R.: cf. Lc 1,42) 
 
  R.:  Binecuvântată eşti tu, Marie, 
    între toate femeile. 
   sau 
    Aleluia. 
 
23bc Binecuvântată să fii tu, fiică, de către Dumnezeu cel preaînalt, 
 mai mult decât toate femeile de pe pământ; 
24a Binecuvântat să fie Domnul Dumnezeu, 
 care a creat cerul şi pământul. R. 
 
25abcCurajul care te-a susţinut 
 nu se va şterge niciodată din inimile oamenilor: 
 ei îşi vor aduce aminte întotdeauna 
 de puterea lui Dumnezeu. R. 
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Am văzut noul Ierusalim, cetatea sfântă, împodobită ca o 
mireasă pentru mirele ei. 

 
 Citire din Apocalipsul sfântului Ioan 21,1-5a 

 
 
1  Eu, Ioan, am văzut un cer nou şi un pământ nou. 
  Căci cerul cel dintâi şi pământul cel dintâi au dispărut, 
 iar marea nu mai este. 
2 Şi am văzut, coborându-se din cer, de la Dumnezeu, 
 noul Ierusalim, cetatea sfântă, 
 împodobită ca o mireasă pentru mirele ei. 
3 Şi am auzit dinspre tronul divin un glas puternic ce zicea: 
 „Iată, locuinţa lui Dumnezeu este între oameni. 
 El va locui cu ei şi ei vor fi poporul lui; 
 şi însuşi Dumnezeu va fi cu ei. 
4 El va şterge orice lacrimă din ochii lor: 
 nu va mai fi moarte, nici plâns, nici strigăt, nici durere, 
 căci lumea cea dintâi a dispărut”. 
5a Atunci cel care şade pe tron a spus: 
 „Iată, toate le fac noi”. 
 

Cuvântul Domnului 



Comunul Sfintei Fecioare Maria 

 
 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 44,11-12.14-15.16-17 (R.: cf. Lc 1,28) 
 
  R.:  Bucură-te, Marie, 
    Domnul este cu tine. 
 
11 Ascultă, fiică, priveşte şi pleacă-ţi urechea, 
 uită de poporul tău şi de casa tatălui tău. 
12 Regele râvneşte frumuseţea ta; 
 el îţi este stăpânul, pleacă-te în faţa lui. R. 
 
14 Fiica regelui îşi face intrarea, 
 împodobită strălucitor cu haine ţesute în aur. 
15 În haine strălucitoare e adusă la rege; 
 fecioare formează alaiul ei, prietenele ei sunt aduse la tine. R. 
 
16 Cu strigăte de bucurie şi veselie 
 intră în palatul regelui. 
17 Locul părinţilor tăi îl vor lua copiii, 
 îi vei pune stăpânitori în lumea întreagă. R. 
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LECTURA A II-A 
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Acolo unde s-a înmulţit păcatul a prisosit harul. 

 
 Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul 
 către Romani 5,12.17-19 

 
 
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. 
17 Căci, dacă prin greşeala unuia, moartea a domnit prin unul, 
 cu mult mai mult cei ce primesc prisosinţa harului şi a darului dreptăţii 
 vor domni în viaţă prin unul, Isus Cristos. 
18 Aşadar, precum prin greşeala unuia a venit osânda pentru toţi  
 oamenii, 
 aşa şi prin dreptatea unuia 
 a venit pentru toţi oamenii îndreptarea care dă viaţă. 
19 Căci precum prin neascultarea unui om au devenit păcătoşi cei mulţi, 
 tot aşa prin ascultarea unuia vor deveni drepţi cei mulţi. 
 

Cuvântul Domnului 



Comunul Sfintei Fecioare Maria 

 
 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 112,1-2.3-4.5-6.7-8 (R.: cf. Lc 1,48) 
 
  R.:  Domnul Preaînalt 
    a privit la smerenia slujitoarei sale. 
 
1 Lăudaţi, slujitori ai Domnului, 
 lăudaţi numele Domnului! 
2 Fie numele Domnului binecuvântat, 
 de acum şi până în veac. R. 
 
3 De la răsăritul şi până la apusul soarelui 
 fie numele Domnului binecuvântat! 
4 Domnul stăpâneşte peste toate neamurile, 
 slava lui este mai presus de ceruri. R. 
 
5 Cine este ca Domnul Dumnezeul nostru 
 care locuieşte atât de sus? 
6 Care îşi pleacă privirile să vadă 
 ce se petrece în cer şi pe pământ. R. 
 
7 El ridică pe cel slab din ţărână,  
 înalţă din cenuşă pe cel sărac, 
8 ca să-l aşeze printre cei mari, 
 printre mai marii poporului său. R. 
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         Pe aceia pe care i-a ştiut mai dinainte, 
         i-a şi hotărât mai dinainte. 
 
 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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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 146,1-2.3-4.5-6 
 
  R.:  Privirea Domnului 
    este asupra celor smeriţi. 
 
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. 
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         Dumnezeu l-a trimis pe Fiul său, 
         născut dintr-o femeie. 
 
 Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul 
 către Galateni 4,4-7 

 
 
 4 Fraţilor, 
  când a venit plinirea timpului, 
 Dumnezeu l-a trimis pe Fiul său, 
 născut din femeie, supus Legii, 
5 pentru ca să-i răscumpere pe cei supuşi Legii 
 şi pentru ca să dobândim înfierea. 
6 Iată după ce puteţi cunoaşte că sunteţi fii: 
 Dumnezeu l-a trimis în inimile noastre pe Duhul Fiului său,  
 care strigă: „Abba, Tată!”. 
7 Aşadar, nu mai eşti rob, ci fiu; 
 iar dacă eşti fiu, eşti şi moştenitor prin harul lui Dumnezeu. 
 

Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 86,1-3.4-5.6-7 
 
  R.:  Domnul a aşezat în tine 
    izvoarele vieţii. 
 
1 Domnul iubeşte Sionul. 
 El i-a aşezat temeliile pe munţii cei sfinţi. 
2 Porţile Sionului îi sunt mai plăcute 
 decât toate lăcaşurile lui Iacob. 
3 Lucruri măreţe s-au spus despre tine, 
 cetatea lui Dumnezeu. R. 
 
4 „Egiptul şi Babilonul se numără 
 printre cei care mă venerează. 
 Filistenii, popoarele din Tir şi Etiopia s-au născut în Sion”. 
5 Sionului i se va zice: „Mamă!”. 
 Toţi s-au născut acolo; Cel Preaînalt îl susţine cu tărie. R. 
 
6 Domnul scrie în cartea popoarelor: 
 „Acesta şi acela s-au născut într-însul”. 
7 Iar ei cântă în dans şi veselie: 
 „Toate izvoarele mele sunt în tine”. R. 
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         Dumnezeu ne-a ales în Cristos 
         înainte de întemeierea lumii. 
 
 Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul 
 către Efeseni  1,3-6.11-12 

 
 
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. 
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. 
 

Cuvântul Domnului 



Comunul Sfintei Fecioare Maria 

 
 PSALMUL RESPONSORIAL Idt 13,23bc-24a.25abc (R.: cf. Lc 1,42) 
 
  R.:  Binecuvântată eşti tu, Marie, 
    între toate femeile. 
 
23bc Binecuvântată să fii tu, fiică, de către Dumnezeu cel preaînalt, 
 mai mult decât toate femeile de pe pământ; 
24a Binecuvântat să fie Domnul Dumnezeu, 
 care a creat cerul şi pământul. R. 
 
25abcCurajul care te-a susţinut 
 nu se va şterge niciodată din inimile oamenilor: 
 ei îşi vor aduce aminte întotdeauna 
 de puterea lui Dumnezeu. R. 
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EVANGHELIA 

 
1 

 
 ALELUIA 
  (Aleluia) Fericită eşti, Sfântă Fecioară Marie şi vrednică de toată lauda, căci din 

tine a răsărit Soarele dreptăţii, 
     Cristos, Dumnezeul nostru. (Aleluia) 
 
        Ce s-a zămislit într-însa este de la Duhul Sfânt. 
 
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Matei 1,1-16.18-23 

 
 

1 Cartea neamului lui Isus Cristos, 
  fiul lui David, fiul lui Abraham. 
2 Abraham l-a născut pe Isaac, 
 Isaac l-a născut pe Iacob, 
 Iacob i-a născut pe Iuda şi pe fraţii lui, 
3 Iuda i-a născut pe Fares şi pe Zara din Tamar, 
 Fares l-a născut pe Esrom, 
 Esrom l-a născut pe Aram, 
4 Aram l-a născut pe Aminadab, 
 Aminadab l-a născut pe Naason, 
 Naason l-a născut pe Salmon, 
5 Salmon l-a născut pe Booz din Rahab, 
 Booz l-a născut pe Obed din Rut, 
 Obed l-a născut pe Iese, 
6 Iese l-a născut pe David, regele. 
 Regele David l-a născut pe Solomon din femeia lui Urie. 
7 Solomon l-a născut pe Roboam, 
 Roboam l-a născut pe Abia, 
 Abia l-a născut pe Asa, 
8 Asa l-a născut pe Iosafat, 
 Iosafat l-a născut pe Ioram, 
 Ioram l-a născut pe Ozia, 
9 Ozia l-a născut pe Ioatam, 
 Ioatam l-a născut pe Ahaz, 
 Ahaz l-a născut pe Ezechia, 
10 Ezechia l-a născut pe Manase, 
 Manase l-a născut pe Amon, 
 Amon l-a născut pe Iozia, 
11 Iozia i-a născut pe Iehonia şi pe fraţii lui în robia din Babilon. 
12 După robia din Babilon, 
 Iehonia l-a născut pe Salatiel, 
 Salatiel l-a născut pe Zorobabel, 
13 Zorobabel l-a născut pe Abiud, 
 Abiud l-a născut pe Eliachim, 
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 Eliachim l-a născut pe Azor, 
14 Azor l-a născut pe Sadoc, 
 Sadoc l-a născut pe Achim, 
 Achim l-a născut pe Eliud, 
15 Eliud l-a născut pe Eleazar, 
 Eleazar l-a născut pe Matan, 
 Matan l-a născut pe Iacob. 
16 Iacob l-a născut pe Iosif, logodnicul Mariei 
 din care s-a născut Isus, care se numeşte Cristos. 
18 Şi naşterea lui Isus Cristos a fost aşa: 
 Maria, mama lui, era logodită cu Iosif. 
 Mai înainte ca să locuiască ei împreună, 
 s-a aflat că a zămislit de la Duhul Sfânt. 
19 Iosif, logodnicul ei, 
 fiind drept şi nevrând s-o facă de ocară, 
 a voit să o lase în ascuns. 
20 Dar după ce cugetase el acestea, 
 iată că îngerul Domnului i se arătă în vis şi-i zise: 
 „Iosife, fiul lui David, 
 nu te teme să o iei la tine pe Maria, logodnica ta, 
 căci ce s-a zămislit într-însa este de la Duhul Sfânt. 
21 Ea va naşte un fiu şi-i vei pune numele Isus, 
 căci el va mântui pe poporul său de păcate”. 
22 Toate acestea s-au făcut, 
 pentru a se împlini ceea ce Domnul a vestit prin profetul care zice: 
23 „Iată, fecioara va zămisli şi va naşte un fiu 
 şi-i vor pune numele Emanuel, 
 care înseamnă: Dumnezeu este cu noi”. 
 

Cuvântul Domnului 
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forma scurtă: 

 
        Ce s-a zămislit într-însa este de la Duhul Sfânt. 

 
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Matei 1,18-23 

 
 
18 Naşterea lui Isus Cristos a fost aşa: 
  Maria, mama lui, era logodită cu Iosif. 
 Mai înainte ca să locuiască ei împreună, 
 s-a aflat că a zămislit de la Duhul Sfânt. 
19 Iosif, logodnicul ei, 
 fiind drept şi nevrând s-o facă de ocară, 
 a voit să o lase în ascuns. 
20 Dar după ce cugetase el acestea, 
 iată că îngerul Domnului i se arătă în vis şi-i zise: 
 „Iosife, fiul lui David, 
 nu te teme să o iei la tine pe Maria, logodnica ta, 
 căci ce s-a zămislit într-însa este de la Duhul Sfânt. 
21 Ea va naşte un fiu şi-i vei pune numele Isus, 
 căci el va mântui pe poporul său de păcate”. 
22 Toate acestea s-au făcut, 
 pentru a se împlini ceea ce Domnul a vestit prin profetul care zice: 
23 „Iată, fecioara va zămisli şi va naşte un fiu 
 şi-i vor pune numele Emanuel, 
 care înseamnă: Dumnezeu este cu noi”. 
 

Cuvântul Domnului 
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 ALELUIA Cf. Lc 2,19 
  (Aleluia) Fericită este Fecioara Maria, care păstra cuvântul lui  
     Dumnezeu 
     şi se gândea la el în inima ei. (Aleluia) 
 

Ia pruncul şi pe mama lui şi fugi în Egipt. 
 
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Matei 2,13-15.19-23 
 
 
13  După plecarea magilor, 
  un înger al Domnului îi apare în vis lui Iosif zicându-i: 
 „Scoală-te, ia pruncul şi pe mama lui, 
 fugi în Egipt şi rămâi acolo până ce-ţi voi spune eu, 
 fiindcă Irod are să caute pruncul, ca să-l ucidă”. 
14 Iosif sculându-se a luat, noaptea, pruncul şi pe mama lui şi a plecat în  
 Egipt, 
15 unde a rămas până la moartea lui Irod. 
 Astfel s-a împlinit ceea ce Domnul a spus prin profetul care zice: 
 „Din Egipt l-am chemat pe fiul meu”. 
19 După moartea lui Irod 
 iată, îngerul lui Dumnezeu se arată în vis lui Iosif şi-i spune: 
20 „Scoală-te, ia pruncul şi pe mama lui şi întoarce-te în ţara lui Israel, 
 căci au murit cei ce căutau să ia viaţa pruncului”. 
21 Iosif s-a sculat, a luat pruncul şi pe mama lui 
 şi s-a întors în ţara lui Israel. 
22 Auzind că în Iudeea domneşte Arhelau în locul lui Irod, tatăl său, 
 s-a temut să meargă acolo. 
23 Înştiinţat de Dumnezeu în vis a plecat în părţile Galileii. 
 Acolo s-a stabilit într-o localitate numită Nazaret. 
 Astfel s-au împlinit cele spuse prin profeţi: 
 „El se va numi Nazarinean”. 
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 ALELUIA Lc 11,28 
  (Aleluia) Fericiţi sunt cei care ascultă cuvântul lui Dumnezeu 
     şi îl păzesc. (Aleluia) 
 

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 



Comunul Sfintei Fecioare Maria 

 
4 

 
 ALELUIA Lc 1,28a.38a 
  (Aleluia) Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. 
     Iată slujitoarea Domnului. (Aleluia) 
 
         Iată, vei zămisli şi vei naşte un fiu. 
 
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Luca 1,26-38 

 
 
 
26  În timpul acela, 
  îngerul Gabriel a fost trimis de Dumnezeu 
 într-o cetate din Galileea, cu numele de Nazaret, 
27 la o fecioară logodită cu un bărbat numit Iosif din casa lui David, 
 iar numele fecioarei era Maria. 
28 Intrând îngerul la ea, a zis: 
 „Bucură-te, tu, care eşti plină de har, Domnul este cu tine, 
 tu eşti binecuvântată între femei”. 
29 Ea, văzându-l, s-a tulburat de cuvântul lui şi se întreba în sine: 
 „Ce poate să însemneze salutul acesta?”. 
30 Îngerul i-a zis: 
 „Nu te teme, Marie, căci ai aflat har la Dumnezeu. 
31 Iată, vei zămisli şi vei naşte un fiu şi îi vei pune numele Isus. 
32 Acesta va fi mare şi Fiul Celui Preaînalt se va chema. 
 Domnul Dumnezeu îi va da lui tronul lui David, tatăl său; 
33 va domni peste casa lui Iacob în veci 
 şi împărăţia lui nu va avea sfârşit”. 
34 A zis Maria către înger: 
 „Cum va fi aceasta, de vreme ce eu nu cunosc bărbat?”. 
35 Îngerul i-a răspuns: 
 „Duhul Sfânt se va coborî peste tine 
 şi puterea Celui Preaînalt te va umbri, 
 pentru aceasta şi Cel Sfânt, care se va naşte din tine, 
 Fiul lui Dumnezeu se va chema. 
36 Iată, şi Elisabeta, ruda ta, 
 a zămislit un fiu la bătrâneţe 
 şi ea, căreia i se zicea sterilă, este acum în luna a şasea, 
37 căci pentru Dumnezeu nimic nu este cu neputinţă”. 
38 Atunci a zis Maria: 
 „Iată slujitoarea Domnului, fie mie după cuvântul tău”. 
 Şi îngerul a plecat de la ea. 
 

Cuvântul Domnului 



Comunul Sfintei Fecioare Maria 

 
5 

 
 ALELUIA Lc 1,45 
  (Aleluia) Fericită eşti, Fecioară Marie,  
     tu care ai crezut că se vor împlini cele spuse ţie de Domnul. 
  (Aleluia) 
 

Fericită eşti tu care ai crezut. 
 
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Luca 1,39-47 

 
 
 
39  În acele zile, Maria a pornit în grabă 
  către o cetate din ţinutul muntos al Iudeii. 
40 Ajunsă acolo, a intrat în casa lui Zaharia 
 şi a salutat-o pe Elisabeta. 
41 Când a auzit Elisabeta salutul Mariei, 
 a tresărit pruncul în sânul ei. 
 Elisabeta s-a umplut de Duhul Sfânt 
42 şi a strigat cu glas tare: 
 „Binecuvântată eşti tu între femei 
 şi binecuvântat este rodul trupului tău. 
43 Şi de unde mie fericirea aceasta, 
 ca să vină la mine Maica Domnului meu? 
44 Căci, iată, cum au ajuns la urechile mele cuvintele salutului tău, 
 a tresărit de bucurie pruncul în sânul meu. 
45 Fericită eşti tu, care ai crezut că se vor împlini cele spuse ţie de  
 Domnul”. 
46 Atunci Maria a spus: „Sufletul meu preamăreşte pe Domnul 
47 şi duhul meu tresaltă de bucurie în Dumnezeu, mântuitorul meu”. 
 

Cuvântul Domnului 
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 ALELUIA 
  (Aleluia) Fericită eşti, sfântă Fecioară Marie, şi vrednică de toată lauda, 
     căci din tine a răsărit Soarele dreptăţii, Cristos Dumnezeul  
     nostru. 
  (Aleluia) 
 
         L-a născut pe Fiul său, întâiul născut. 
 
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Luca 2,1-14 

 
 
 
1  În timpul acela, 
  s-a dat un decret din partea împăratului August, 
 care poruncea să se înscrie toată lumea. 
2 Această înscriere s-a făcut întâia oară 
 pe când Quirinus era guvernator al Siriei. 
3 Şi toţi se duceau să se înscrie, fiecare în cetatea de origine. 
4 Şi Iosif din Galileea, din cetatea Nazaret, 
 s-a dus în Iudeea, în cetatea lui David, care se numeşte Betleem, 
 pentru că el era din casa şi din neamul lui David. 
5 El venea să se înscrie împreună cu Maria, soţia lui, 
 care era însărcinată. 
6 Şi pe când erau ei acolo, s-au împlinit zilele ca să nască. 
7 Şi a născut pe fiul său întâiul născut, 
 l-a înfăşat şi l-a culcat în iesle, 
 căci nu se mai găsise loc pentru ei în casa de oaspeţi. 
8 În ţinutul acela erau pe câmp păstori 
 care făceau de strajă noaptea păzindu-şi turma. 
9 Şi iată, le-a apărut un înger al Domnului, 
 şi slava Domnului i-a învăluit în lumină, 
 iar ei au fost cuprinşi de mare frică. 
10 Îngerul le-a zis: 
 „Nu vă temeţi, căci, iată, vă vestesc vouă bucurie mare, 
 care va fi pentru tot poporul: 
11 astăzi, în cetatea lui David vi s-a născut Mântuitorul, 
 care este Cristos Domnul. 
12 Iată semnul după care îl veţi cunoaşte: 
 veţi găsi un prunc înfăşat în scutece şi culcat în iesle”. 
13 Şi deodată, împreună cu îngerul 
 s-a auzit mulţime de oaste cerească, 
 lăudând pe Dumnezeu şi zicând: 
14 „Mărire întru cei de sus lui Dumnezeu 
 şi pe pământ pace oamenilor de bunăvoinţă!”. 
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 ALELUIA Cf. Lc 2,19 
  (Aleluia) Fericită este Fecioara Maria, care păstra cuvântul lui  
     Dumnezeu 
     şi se gândea la el în inima ei. (Aleluia) 
 

Maria păstra toate aceste cuvinte 
şi se gândea la ele în inima ei. 

 
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Luca 2,15b-19 

 
 
 
15b  În timpul acela, 
  păstorii au zis unii către alţii: 
 „Să mergem până la Betleem să vedem ce s-a întâmplat, 
 după cum Domnul ne-a făcut cunoscut”. 
16 Şi ridicându-se, s-au dus în grabă 
 şi i-au găsit pe Maria şi pe Iosif împreună cu copilul, 
 care era culcat în iesle. 
17 După ce l-au văzut, 
 au vestit cuvântul ce li se spusese despre acest copil. 
18 Toţi câţi îi auzeau se mirau de cele spuse lor de către păstori. 
19 Iar Maria păstra toate aceste cuvinte şi se gândea la ele în inima ei. 
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 ALELUIA 
  (Aleluia) Fericită este Fecioara Maria, 
     care a făcut în toate voinţa lui Dumnezeu. (Aleluia) 
 
         Prin sufletul tău va trece o sabie. 
 
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Luca 2,27-35 

 
 
27  Din îndemnul Duhului, Simeon a venit la templu 
  când părinţii au adus înăuntru pe pruncul Isus, 
 pentru a împlini ceea ce poruncea Legea cu privire la el. 
28 Simeon l-a luat în braţe, l-a binecuvântat pe Dumnezeu şi a zis: 
29 „Acum eliberează pe robul tău în pace, Stăpâne, după cuvântul tău; 
30 căci ochii mei au văzut mântuirea ta, 
31 pe care ai pregătit-o înaintea tuturor popoarelor, 
32 lumină pentru luminarea neamurilor 
 şi slava poporului tău Israel”. 
33 Tatăl şi mama lui Isus se mirau de ceea ce se spunea despre el. 
34 Simeon i-a binecuvântat şi a zis către Maria, mama lui Isus: 
 „Iată, acesta este pus spre căderea şi spre ridicarea multora în Israel 
 şi ca un semn care va stârni împotrivire, 
35 şi prin sufletul tău va trece o sabie, 
 ca să se descopere gândurile din multe inimi”. 
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 ALELUIA Cf. Lc 2,19 
  (Aleluia) Fericită este Fecioara Maria, care păstra cuvântul lui  
     Dumnezeu 
     şi se gândea la el în inima ei. (Aleluia) 
 
         Cât de îngrijoraţi am fost 
        tatăl tău şi cu mine, căutându-te! 
 
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Luca 2,41-52 

 
 
 
 41 În fiecare an 
  părinţii lui Isus mergeau de sărbătoarea Paştelui la Ierusalim. 
42 Când copilul avea doisprezece ani, 
 ei au mers la Ierusalim ca de obicei. 
43 Terminându-se zilele de sărbătoare, 
 pe când se întorceau acasă, 
 copilul Isus a rămas în Ierusalim, 
 dar părinţii lui n-au băgat de seamă. 
44 Socotind că este împreună cu tovarăşii lor de drum, 
 au mers cale de o zi, 
 înainte de a-l căuta printre rude şi cunoscuţi. 
45 Negăsindu-l, s-au întors la Ierusalim continuând să-l caute. 
46 După trei zile l-au găsit în templu, 
 şezând în mijlocul învăţătorilor, 
 ascultându-i şi punându-le întrebări. 
47 Toţi care îl auzeau rămâneau uimiţi de priceperea şi răspunsurile lui. 
48 Văzându-l, părinţii lui au rămas înmărmuriţi 
 şi mama lui i-a zis: 
 „Fiule, de ce ne-ai făcut aceasta? 
 Cât de îngrijoraţi am fost, căutându-te, tatăl tău şi cu mine”. 
49 Dar el le-a zis: 
 „Cum de m-aţi căutat? 
 Nu ştiaţi că trebuie să fiu în casa Tatălui meu?”. 
50 Dar ei n-au înţeles cele spuse de el. 
51 El a coborât cu ei, a venit la Nazaret şi era supus lor. 
 Iar mama lui păstra toate cuvintele în inima ei. 
52 Isus creştea în înţelepciune, 
 în statură şi în har în faţa lui Dumnezeu şi a oamenilor. 
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 ALELUIA Lc 1,45 
  (Aleluia) Fericită eşti, Fecioară Marie,  
     tu care ai crezut că se vor împlini cele spuse ţie de Domnul. 
  (Aleluia) 
 
         Fericită mama care te-a purtat la sânul ei. 
 
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Luca 11,27-28 

 
 
 
27  În timpul acela, 
  în timp ce Isus vorbea mulţimii, 
 o femeie şi-a ridicat glasul şi a spus: 
 „Fericită este mama care te-a purtat în sânul ei 
 şi te-a hrănit la pieptul ei!”. 
28 Atunci Isus i-a răspuns:  
 „Fericiţi mai curând  
 sunt cei care ascultă cuvântul lui Dumnezeu şi-l păzesc!”. 
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 ALELUIA 
  (Aleluia) Fericită eşti tu, o, sfântă Fecioară Marie, 
     maica harului şi regina îndurării, 
     tu l-ai născut pe Cristos, mijlocitorul şi salvatorul nostru. 
  (Aleluia) 
 
         Mama lui Isus era acolo. 
 
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Ioan 2,1-11 

 
 
 
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. 
 Isus le-a zis: „Umpleţi vasele cu apă”. 
 Ei le-au umplut până sus. 
7 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; 
 era la Cana, în Galileea; 
 astfel, şi-a arătat slava şi ucenicii lui au crezut în el. 
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 ALELUIA 
  (Aleluia) Fericită este Fecioara Maria, 
     căci suferind sub crucea Domnului, deşi nu a murit, 
     a meritat coroana martiriului. (Aleluia) 
 
         Iată fiul tău. Iată mama ta. 
 
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Ioan 19,25-27 

 
 
 
25 În timpul acela, 
  lângă crucea lui Isus stăteau mama lui, 
 sora mamei lui, Maria, soţia lui Cleofa, şi Maria Magdalena. 
26 Isus, văzând-o pe mama sa 
 şi pe ucenicul pe care îl iubea stând alături, 
 i-a zis mamei sale: 
 „Femeie, iată-l pe fiul tău”. 
27 Apoi i-a spus ucenicului: 
 „Iat-o pe mama ta”. 
 Din ceasul acela ucenicul a luat-o la el. 
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LECTURA I 

 
ÎN AFARA TIMPULUI PASCAL 

 
1 

 
Zaharia, pe care l-aţi ucis între templu şi altar. 

 
 Citire din cartea a doua a Cronicilor 24,18-22 

 
 
 
18  În zilele acelea, 
  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!”. 
 

Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 115,10-11.12-13.14-15.16-17 
 
  R.:  Preţioasă este în ochii Domnului 
    moartea sfinţilor săi. 
 
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. 
 
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. 
 
16 Ascultă-mă, Doamne, căci sunt slujitorul tău şi fiul slujnicei tale. 
 Tu ai sfărâmat lanţurile mele. 
17 Ţie îţi voi aduce jertfă de laudă 
 şi voi invoca numele Domnului. R. 
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În sufletul meu mă bucur de suferinţă, 
pentru că mă tem de Dumnezeu. 

 
 Citire din cartea a doua a Macabeilor 6,18.21.23-31 

 
 
 
18  În zilele acelea, 
  în timpul prigoanei lui Antioh împotriva poporului israelit, 
 trăia un om cu numele Eleazar, 
 care era cărturar de frunte şi înaintat în vârstă, 
 având o înfăţişare foarte frumoasă. 
 Pe acesta au voit să-l silească să mănânce carne de porc, 
 deschizându-i gura cu forţa. 
21 Organizatorii acestui nelegiuit ospăţ de jertfă 
 îl cunoşteau de mult timp. 
 De aceea, l-au luat deoparte şi l-au sfătuit să aducă altă carne, 
 pe care îi era îngăduit s-o mănânce 
 şi pe care s-o gătească el însuşi, 
 şi să se prefacă numai că mănâncă din carnea jertfită idolilor, 
 pentru a asculta de porunca regelui. 
23 Dar el, chibzuind cu o nobilă înţelepciune, vrednică de vârsta lui, 
 de rangul pe care i-l dădea bătrâneţea, 
 de respectul pe care i-l dădea părul cel alb, 
 de purtarea sa corectă din copilărie şi, ceea ce este mai important, 
 călăuzindu-se după Legea sfântă dată de Dumnezeu, 
 a cerut deschis şi fără ezitare să fie trimis la moarte, spunând: 
24 „Nu se cuvine la vârsta noastră să fim făţarnici; 
 mulţi dintre cei tineri ar crede că Eleazar, care are nouăzeci de ani, 
 a trecut la obiceiurile celor de alt neam. 
25 Prin această prefăcătorie, din vina mea, ei ar fi induşi în eroare, 
 iar eu, pentru câteva zile neînsemnate de viaţă, 
 aş acoperi de ruşine şi ocară bătrâneţile mele. 
26 Şi apoi, chiar dacă scap, pentru un moment, 
 de pedeapsa care vine de la oameni, 
 nu voi scăpa nici viu nici mort din mâinile Celui Atotputernic. 
27 Tocmai de aceea, părăsind această viaţă cu bărbăţie, 
 mă arăt vrednic de vârsta mea 
 şi, alegând moartea pentru a cinsti sfintele noastre legi, 
28 las celor tineri pilda măreaţă a unei morţi frumoase”. 
 Rostind aceste cuvinte, a mers de-a dreptul la schingiuire. 
29 Pentru cei care îl duceau, această atitudine părea o nebunie; 
 din oameni binevoitori i-au devenit duşmani. 
30 El însă, când sfârşea sub lovituri, spunea suspinând: 
 „Domnul, în ştiinţa sa dumnezeiască, 
 cunoaşte prea bine că puteam să scap de moarte: 
 în trupul meu sufăr îngrozitor din cauza acestor lovituri, 
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 dar mă bucur în sufletul meu, pentru că mă tem de Dumnezeu”. 
31 Aşa a murit acest om, lăsând nu numai celor tineri, 
 dar întregului său popor o pildă de vitejie şi virtute. 
 

Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 15,1-2a şi 5.7-8.11 (R.: cf. 5a) 
 
  R.:  Tu, Doamne, 
    eşti partea mea de moştenire. 
 
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. 
 
11 Tu îmi vei arăta cărarea vieţii; 
 în faţa ta sunt bucurii nespuse 
 şi desfătări veşnice la dreapta ta. R. 
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Noi suntem pregătiţi mai degrabă să murim decât să 
călcăm legea strămoşească. 

 
 Citire din cartea a doua a Macabeilor 7,1-2.9-14 

 
 
 
1  În zilele acelea, 
  în timpul persecuţiei lui Antioh împotriva poporului israelit, 
 au fost arestaţi şapte fraţi împreună cu mama lor. 
 Regele Antioh a poruncit să fie loviţi cu biciul şi cu vâna de bou, 
 silindu-i astfel să mănânce carne de porc, 
 care era oprită de legea lor. 
2 Unul dintre ei, care era cel mai mare, 
 a spus în numele tuturor: 
 „Ce vrei să ştii de la noi? 
 Noi suntem gata mai degrabă să murim 
 decât să călcăm legea Dumnezeului părinţilor noştri”. 
9 Al doilea dintre fraţi, a spus regelui, înainte de a muri: 
 „Tu, nelegiuitule, tu ne scoţi din această viaţă, 
 dar regele universului ne va învia la o viaţă veşnică 
 pe noi care murim pentru a păzi legile lui!”. 
10 După el a fost schingiuit al treilea dintre ei. 
 A scos îndată limba, când i s-a cerut acest lucru, 
 şi, întinzând mâinile neînfricat, a spus plin de curaj: 
11 „De la Dumnezeu am primit aceste mădulare 
 şi pentru legea lui nu-mi pasă de ele, 
 deoarece sper să le primesc din nou de la el”. 
12 Chiar regele împreună cu suita lui erau uimiţi de curajul acestui  
 tânăr, 
 care nu se înspăimânta în faţa suferinţelor. 
13 După ce a murit şi acesta, a fost supus torturii al patrulea dintre  
 fraţi. 
14 În timp ce-şi dădea sufletul, a rostit următoarele cuvinte: 
 „Pentru că eu aştept învierea promisă de Dumnezeu, 
 pentru mine e mai bine să mor ucis de mâna oamenilor; 
 dar pentru tine învierea nu va fi spre viaţa veşnică”. 
 

Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 123,2-3.4-5.7b-8 
 
  R.:  Cine îşi dăruieşte viaţa 
    reînvie în Domnul. 
 
2 De n-ar fi fost Domnul de partea noastră 
 când s-au năpustit oamenii peste noi, 
3 aceştia ne-ar fi înghiţit de vii 
 în focul mâniei lor. R. 
 
4 Ne-ar fi înecat apele, 
 ar fi trecut râurile peste sufletul nostru; 
5 ar fi trecut peste sufletul nostru 
 valuri năprasnice. R. 
 
7b Laţul s-a rupt şi noi am scăpat. 
8 Ajutorul nostru este în numele Domnului, 
 care a făcut cerul şi pământul. R. 
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       Mama lor, deosebit de distinsă, a suportat aceasta  
       cu tărie, pentru că avea speranţă în Domnul. 
 
 Citire din cartea a doua a Macabeilor 7,1.20-23.27b-29 

 
 
 
1  În zilele acelea, 
  în timpul persecuţiei lui Antioh împotriva poporului israelit, 
 au fost arestaţi şapte fraţi împreună cu mama lor. 
 Regele Antioh a poruncit să fie loviţi cu biciul şi cu vâna de bou, 
 silindu-i astfel să mănânce carne de porc, 
 care era oprită de legea lor. 
20 Mama era deosebit de distinsă şi demnă de o strălucită amintire, 
 pentru că văzându-i murind pe cei şapte fii ai ei într-o singură zi, 
 a suportat aceasta cu tărie, punându-şi toată speranţa în Domnul. 
21 Ea îndemna pe fiecare în limba părinţilor; 
 această mamă eroină le vorbea cu un curaj bărbătesc: 
22 „Nu ştiu cum aţi luat fiinţă în sânul meu. 
 Nu eu v-am dat duhul şi viaţa, 
 iar mădularele fiecăruia dintre voi nu eu le-am alcătuit. 
23 Creatorul lumii este acela care l-a plăsmuit pe om la început, 
 el hotărăşte începutul oricărui lucru. 
 Şi tot el este acela care, în bunătatea lui, vă va reda duhul şi viaţa, 
 pentru că nu ţineţi seama de propria voastră viaţă, 
 din iubire faţă de legile sale. 
27b Fiul meu, ai milă de mine: 
 timp de nouă luni te-am purtat în sânul meu; 
 te-am hrănit cu laptele meu timp de trei ani; 
 te-am îngrijit şi te-am crescut până ai ajuns la această vârstă. 
28 Te implor, fiul meu, priveşte cerul şi pământul cu toate câte sunt în  
 ele: 
 nu uita că Dumnezeu a făcut toate acestea din nimic 
 şi că neamul omenesc a luat fiinţă în acelaşi fel. 
29 Nu te teme de acest călău. 
 Fii demn de fraţii tăi şi primeşte moartea, 
 pentru ca să te regăsesc împreună cu ei în ziua îndurării”. 
 

Cuvântul Domnului 



Comunul martirilor 

 
 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 15,1-2a şi 5.7-8.11 
 
  R.:  În prezenţa ta 
    voi avea plinătatea vieţii. 
 
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. 
 
11 Tu îmi vei arăta cărarea vieţii; 
 în faţa ta sunt bucurii nespuse 
 şi desfătări veşnice la dreapta ta. R. 



Comunul martirilor 

 
5 

 
Ca pe o jertfă de ardere de tot i-a primit. 

 
 Citire din cartea Înţelepciunii  3,1-9 

 
 
1  Sufletele celor drepţi sunt în mâna lui Dumnezeu 
  iar chinul nu se va atinge de ei. 
2 În ochii celor fără de minte, drepţii sunt morţi cu desăvârşire, 
 plecarea lor din lume li se pare o mare nenorocire; 
3 moartea pentru ei înseamnă pieirea dar cei drepţi sunt în pace. 
4 Chiar dacă în faţa oamenilor au trecut drept pedepsiţi, 
 nădejdea lor i-a dus la nemurire. 
5 Pentru o pedeapsă uşoară vor primi o răsplată mare, 
 căci Dumnezeu i-a pus la încercare şi i-a găsit vrednici de el. 
6 I-a încercat cum se încearcă aurul în cuptor, 
 i-a primit ca pe o jertfă de ardere de tot, 
 iar în ziua judecăţii vor străluci, 
7 vor scânteia ca paiele care ard într-o mirişte; 
8 vor judeca popoarele şi le vor stăpâni. 
 Domnul va fi împăratul lor pe veci. 
9 Cei care îşi pun încrederea în Domnul vor înţelege adevărul 
 iar cei care îi sunt credincioşi vor rămâne în iubirea lui, 
 căci harul şi îndurarea sunt răsplata aleşilor săi. 
 

Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 30,3cd-4.6 şi 8ab.16bc-17 (R.: 6a) 
 
  R.:  În mâinile tale, Doamne, 
    încredinţez sufletul meu. 
 
3cd Doamne, fii pentru mine o stâncă ocrotitoare, 
 o cetate unde să-mi găsesc scăparea. 
4 Căci tu eşti stânca mea, cetatea mea; 
 pentru numele tău mă povăţuieşti şi mă călăuzeşti. R. 
 
6 În mâinile tale îmi încredinţez sufletul; 
 tu mă vei mântui, Doamne Dumnezeule adevărat. 
8ab Mă voi bucura şi mă voi veseli de îndurarea ta 
 căci ai privit la neputinţa mea. R. 
 
16bc Soarta mea este în mâna ta; 
 scapă-mă de duşmanii şi de prigonitorii mei. 
17 Arată slujitorului tău o faţă senină. 
 Salvează-mă pentru iubirea ta. R. 
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         M-ai eliberat în marea ta îndurare 
         şi prin slava numelui tău. 
 
 Citire din cartea lui Ben Sirah 51,1-12 
 
 
 
1  Îţi voi aduce mulţumiri, Doamne, regele meu, 
  şi te voi preamări pe tine, Dumnezeule, mântuitorul meu. 
2 Voi aduce mulţumiri numelui tău, 
 căci ai fost apărătorul şi sprijinitorul meu. 
3 Tu ai eliberat trupul meu de la pieire, 
 m-ai scos din lanţul calomniei şi al minciunii. 
 Tu ai fost apărătorul meu în faţa celor care mă învinuiau. 
4 În marea ta îndurare şi pentru slava numelui tău, 
 m-ai scăpat de dinţii celor care voiau să mă sfâşie, 
5 m-ai scos din mâinile celor care îmi ameninţau viaţa, 
 din nenumăratele chinuri pe care le-am îndurat, 
6 din fumul rugului care mă sufoca din toate părţile, 
 din flăcările care nu m-au putut mistui. 
7 Tu m-ai eliberat din prăpastia adâncă a morţii, 
 de limba înveninată, de vorbe mincinoase. 
 O limbă nedreaptă mă calomnia în faţa împăratului; 
 ajunsesem foarte aproape de moarte, 
8 sufletul meu te va preamări până la moarte, Doamne, 
9 viaţa coborâse până la porţile locuinţei morţilor. 
10 Eram asaltat din toate părţile şi nu era nimeni care să mă ajute. 
 Căutam ajutor de la oameni dar în zadar. 
11 Atunci mi-am adus aminte de îndurarea ta, Doamne, 
 şi de binefacerile tale veşnice: 
12 tu îi salvezi pe cei care se încred în tine şi îi scapi din mâna duşmanilor. 
 

Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 33,2-3.4-5.6-7.8-9 
 
  R.:  Domnul este tăria 
    şi mântuirea mea. 
 
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, 
 fericit este omul care se încrede în Domnul. R. 
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Doamne Isuse, primeşte sufletul meu. 

 
 Citire din Faptele Apostolilor  7,55-60 

 
 
 
55  În zilele acelea, 
  Ştefan, fiind plin de Duh Sfânt şi privind la cer, 
 a văzut slava lui Dumnezeu şi pe Isus stând la dreapta lui Dumnezeu, 
56 şi a zis: „Iată, văd cerurile deschise 
 şi pe Fiul Omului stând de-a dreapta lui Dumnezeu!”. 
57 Atunci ei şi-au astupat urechile, 
 au început să strige în gura mare şi au năvălit asupra lui, 
58 l-au scos afară din cetate şi au început să arunce cu pietre asupra lui. 
 Iar martorii şi-au pus hainele la picioarele unui tânăr numit Saul. 
59 În timp ce era bătut cu pietre, Ştefan se ruga astfel: 
 „Doamne Isuse, primeşte duhul meu!”. 
60 Apoi, îngenunchind, a strigat cu glas puternic: 
 „Doamne, nu le socoti lor păcatul acesta”. 
 Şi zicând acestea a adormit în Domnul. 
 

Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 30,3cd-4.6 şi 8ab.16bc-17 
 
  R.:  Doamne Isuse, 
    primeşte sufletul meu. 
   sau 
    Aleluia. 
 
3cd Doamne, fii pentru mine o stâncă ocrotitoare, 
 o cetate unde să-mi găsesc scăparea. 
4 Căci tu eşti stânca mea, cetatea mea; 
 pentru numele tău mă povăţuieşti şi mă călăuzeşti. R. 
 
6 În mâinile tale îmi încredinţez sufletul; 
 tu mă vei mântui, Doamne Dumnezeule adevărat. 
8ab Mă voi bucura şi mă voi veseli de îndurarea ta 
 căci ai privit la neputinţa mea. R. 
 
16bc Soarta mea este în mâna ta; 
 scapă-mă de duşmanii şi de prigonitorii mei. 
17 Arată slujitorului tău o faţă senină. 
 Salvează-mă pentru iubirea ta. R. 
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Aceştia sunt cei care vin din strâmtorarea cea mare. 

 
 Citire din Apocalipsul sfântului Ioan 7,9-17 

 
 
  9  Eu, Ioan, 
  am văzut o mulţime imensă, 
 din toate naţiunile şi rasele, popoarele şi limbile. 
 Ei stăteau în faţa tronului şi în faţa Mielului, 
 îmbrăcaţi în veşminte albe şi cu ramuri de palmier în mână 
10 şi strigau cu glas puternic: „Mântuirea ne este dată 
 de Dumnezeul nostru, care stă pe tron, şi de Miel”. 
11 Atunci toţi îngerii, care stăteau în jurul tronului, 
 în jurul bătrânilor şi al celor patru fiinţe, 
 au căzut cu faţa la pământ şi i s-au închinat lui Dumnezeu, zicând: 
12 „Amin. Laudă, slavă, înţelepciune şi mulţumire, 
 cinste, putere şi tărie Dumnezeului nostru în vecii vecilor. Amin!”. 
13 Unul dintre bătrâni a luat cuvântul şi m-a întrebat: 
 „Cine sunt aceştia care poartă haine albe şi de unde vin?”. 
14 I-am răspuns: „Domnul meu, tu ştii?”. 
 El mi-a zis: „Aceştia vin din strâmtorarea cea mare; 
 ei şi-au spălat veşmintele, le-au curăţat în sângele Mielului. 
15 De aceea stau înaintea tronului lui Dumnezeu 
 şi-i slujesc ziua şi noaptea în templul lui. 
 Cel ce şade pe tron va locui printre ei. 
16 Nu vor mai suferi de foame, nici de sete, 
 nici nu-i va mai chinui arşiţa soarelui, 
17 pentru că Mielul, care stă în mijlocul tronului, va fi păstorul lor, 
 ca să-i conducă la izvoarele apelor vieţii; 
 iar Dumnezeu va şterge orice lacrimă din ochii lor”. 
 

Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 123,2-3.4-5.7b-8 
 
  R.:  Ajutorul nostru 
    este în numele Domnului. 
   sau 
    Aleluia. 
 
2 De n-ar fi fost Domnul de partea noastră 
 când s-au năpustit oamenii peste noi, 
3 aceştia ne-ar fi înghiţit de vii 
 în focul mâniei lor. R. 
 
4 Ne-ar fi înecat apele, 
 ar fi trecut râurile peste sufletul nostru; 
5 ar fi trecut peste sufletul nostru 
 valuri năprasnice. R. 
 
7b Laţul s-a rupt şi noi am scăpat. 
8 Ajutorul nostru este în numele Domnului, 
 care a făcut cerul şi pământul. R. 
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Nu au ţinut la viaţa lor, primind chiar moartea. 

 
 Citire din Apocalipsul sfântului Ioan 12,10-12a 

 
 
10  Eu, Ioan, 
  am auzit un glas puternic în cer care spunea: 
 „Iată, acum a venit mântuirea, 
 tăria şi împărăţia Dumnezeului nostru 
 şi puterea Unsului său! 
 Căci a fost izgonit învinuitorul, 
 cel care îi acuza zi şi noapte pe fraţii noştri înaintea lui Dumnezeu. 
11 Dar ei l-au învins prin sângele Mielului şi cuvântul mărturiei lor; 
 pentru că nu au ţinut la viaţa lor, primind chiar moartea. 
12a Pentru aceasta, bucuraţi-vă, cerurilor şi toţi cei care locuiţi în ele”. 
 

Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 123,2-3.4-5.7b-8 
 
  R.:  Ajutorul nostru 
    este în numele Domnului. 
   sau 
    Aleluia. 
 
2 De n-ar fi fost Domnul de partea noastră 
 când s-au năpustit oamenii peste noi, 
3 aceştia ne-ar fi înghiţit de vii 
 în focul mâniei lor. R. 
 
4 Ne-ar fi înecat apele, 
 ar fi trecut râurile peste sufletul nostru; 
5 ar fi trecut peste sufletul nostru 
 valuri năprasnice. R. 
 
7b Laţul s-a rupt şi noi am scăpat. 
8 Ajutorul nostru este în numele Domnului, 
 care a făcut cerul şi pământul. R. 
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Cel care va birui va primi moştenirea. 

 
 Citire din Apocalipsul sfântului Ioan 21,5-7 

 
 
5  Cel care şade pe tron a spus: 
  „Iată, toate le fac noi!”. 
 Apoi mi-a spus: „Scrie: 
 Aceste cuvinte sunt adevărate şi întru totul vrednice de crezare”. 
6 Şi a continuat: „Toate s-au împlinit! 
 Eu sunt alfa şi omega, începutul şi sfârşitul. 
 Celui ce însetează îi voi da gratuit să bea din izvorul vieţii. 
7 Cel care va birui va primi această moştenire: 
 eu îi voi fi lui Dumnezeu iar el îmi va fi mie fiu”. 
 

Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 125,1-2ab.2cd-3.4-5.6 (R.: 5) 
 
  R.:  Cei ce seamănă cu lacrimi 
    vor secera cu bucurie. 
   sau 
    Aleluia. 
 
1 Când Domnul a întors pe locuitorii Sionului din robie 
 ni se părea că visăm. 
2ab Atunci gura ni s-a umplut de strigăte de bucurie 
 şi buzele de cântări de veselie. R. 
 
2cd Atunci se spunea între neamuri: 
 „Lucruri mari a făcut Domnul pentru ei”. 
3 Într-adevăr, mari lucruri a făcut Domnul pentru noi; 
 ne e plină inima de bucurie. R. 
 
4 Întoarce, Doamne, robia noastră 
 după cum întorci apele în ţinutul de miazăzi. 
5 Cei ce seamănă cu lacrimi 
 vor secera cu veselie. R. 
 
6 Cel care merge plângând 
 când aruncă sămânţa, 
 se întoarce cu veselie 
 când îşi strânge snopii. R. 
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LECTURA A II-A 

 
1 

 
Ne lăudăm chiar şi cu suferinţele noastre. 

 
 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 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 33,2-3.4-5.6-7.8-9 
 
  R.:  Cine speră în tine, Doamne, 
    nu va fi dat de ruşine. 
 
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, 
 fericit este omul care se încrede în Domnul. R. 
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         Nici moartea, nici viaţa nu va putea 
         să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu. 
 
 Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul 
 către Romani 8,31b-39 
 
 
31b  Fraţilor, 
  dacă Dumnezeu este de partea noastră, 
 cine se va ridica împotriva noastră? 
32 El nu l-a cruţat pe propriul său Fiu, 
 ci l-a dat la moarte pentru noi toţi, 
 cum ar putea atunci să nu ne dăruiască toate împreună cu el? 
33 Cine va aduce învinuire împotriva aleşilor lui Dumnezeu? 
 Dumnezeu este cel care îndreptăţeşte! 
34 Cine va rosti sentinţa de condamnare? 
 Cristos Isus a murit, ba mai mult, el a înviat, 
 şade de-a dreapta lui Dumnezeu şi mijloceşte pentru noi! 
35 Cine, aşadar, ne va despărţi de dragostea lui Cristos? 
 Oare necazul, strâmtorarea, prigoana, foamea, 
 lipsa de îmbrăcăminte, primejdia ori sabia? 
36 Aşa cum spune Scriptura: 
 Pentru tine suntem omorâţi în fiecare zi, 
 suntem trataţi ca nişte oi duse la înjunghiat. 
37 Nu, căci în toate acestea suntem mai mult decât biruitori 
 prin acela care ne-a iubit pe noi. 
38 Căci sunt convins că nici moartea, nici viaţa, nici îngerii, 
 nici stăpânirile, nici puterile, nici prezentul, nici viitorul, 
39 nici înălţimea, nici adâncul, nici vreo altă făptură  
 nu va putea să ne despartă 
 de dragostea lui Dumnezeu, care este în Cristos Isus, Domnul nostru. 
 

Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 115,10-11.12-13.14-15.16-17 
 
  R.:  Preţioasă este în ochii Domnului 
    moartea sfinţilor săi. 
 
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. 
 
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. 
 
16 Ascultă-mă, Doamne, căci sunt slujitorul tău şi fiul slujnicei tale. 
 Tu ai sfărâmat lanţurile mele. 
17 Ţie îţi voi aduce jertfă de laudă 
 şi voi invoca numele Domnului. R. 
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         Purtăm în trupul nostru moartea lui Isus. 
 
 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, 
 pentru ca harul îmbelşugat, 
 făcând să sporească numărul vostru, 
 să mărească mulţumirea care se înalţă spre slava lui Dumnezeu. 
 

Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 125,1-2ab.2cd-3.4-5.6 (R.: 5) 
 
  R.:  Cei ce seamănă cu lacrimi 
    vor secera cu bucurie. 
 
1 Când Domnul a întors pe locuitorii Sionului din robie 
 ni se părea că visăm. 
2ab Atunci gura ni s-a umplut de strigăte de bucurie 
 şi buzele de cântări de veselie. R. 
 
2cd Atunci se spunea între neamuri: 
 „Lucruri mari a făcut Domnul pentru ei”. 
3 Într-adevăr, mari lucruri a făcut Domnul pentru noi; 
 ne e plină inima de bucurie. R. 
 
4 Întoarce, Doamne, robia noastră 
 după cum întorci apele în ţinutul de miazăzi. 
5 Cei ce seamănă cu lacrimi 
 vor secera cu veselie. R. 
 
6 Cel care merge plângând 
 când aruncă sămânţa, 
 se întoarce cu veselie 
 când îşi strânge snopii. R. 
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Suntem socotiţi morţi deşi suntem în plină viaţă. 

 
 Citire din Scrisoarea a doua a sfântului apostol Paul 
 către Corinteni 6,4-10 

 
 
4  Fraţilor, 
  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; 
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 30,2.6.8-9.15-16.17.23 
 
  R.:  Domnul este aproape 
    de cei care se încred într-însul. 
 
2 Doamne, în tine mă încred, 
 să nu fiu dat nicicând de ruşine; 
 mântuieşte-mă în dreptatea ta. R. 
 
6 În mâinile tale îmi încredinţez sufletul, 
 tu mă vei mântui, Doamne, Dumnezeule adevărat. R. 
 
8 Mă voi bucura şi mă voi veseli de îndurarea ta, 
 căci ai privit la neputinţa mea, 
 tu cunoşti suferinţa sufletului meu. 
9 Nu mă lăsa în mâinile duşmanului, 
 deschide calea înaintea mea. R. 
 
15 Dar eu mă încred în tine, Doamne, 
 şi spun: „Tu eşti Dumnezeul meu!”. 
16 Zilele mele sunt în mâinile tale, 
 scapă-mă de duşmanii şi de prigonitorii mei. R. 
 
17 Arată slujitorului tău o faţă senină, 
 salvează-mă pentru iubirea ta. R. 
 
23 În neliniştea mea ziceam: 
 „Sunt izgonit dinaintea ta”. 
 Dar tu ai auzit glasul rugăciunii mele, 
 când am strigat către tine. R. 
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         Toţi cei care vor să trăiască cucernici 
         în Isus Cristos vor muri. 
 
 Citire din Scrisoarea a doua a sfântului apostol Paul 
 către Timotei 2,8-13; 3,10-12 
 
 
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”. 
3,10 Tu însă 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. 
 

Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 123,2-3.4-5.7b-8 
 
  R.:  Cine îşi dăruieşte viaţa 
    reînvie în Domnul. 
 
2 De n-ar fi fost Domnul de partea noastră 
 când s-au năpustit oamenii peste noi, 
3 aceştia ne-ar fi înghiţit de vii 
 în focul mâniei lor. R. 
 
4 Ne-ar fi înecat apele, 
 ar fi trecut râurile peste sufletul nostru; 
5 ar fi trecut peste sufletul nostru 
 valuri năprasnice. R. 
 
7b Laţul s-a rupt şi noi am scăpat. 
8 Ajutorul nostru este în numele Domnului, 
 care a făcut cerul şi pământul. R. 



Comunul martirilor 

 
6 

 
Aţi dus o luptă mare, plină de suferinţe. 

 
 Citire din Scrisoarea către Evrei  10,32-36 

 
 
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. 
 

Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 63,1-2.5-7.8-9a şi 10.11 
 
  R.:  Cei cu inimă curată 
    se vor bucura în Domnul. 
 
1 Ascultă, Dumnezeule, glasul plângerii mele, 
 de groaza duşmanului păzeşte viaţa mea. 
2 Fereşte-mă de adunarea celor răi, 
 de mulţimea celor ce săvârşesc fărădelegea. R. 
 
5 Se încăpăţânează să întindă curse; 
 ei spun: „Cine ne va vedea?”. 
6 Au pus la cale nelegiuiri, au împlinit cele uneltite: 
7 ca o prăpastie este omul şi inima lui e un abis. R. 
 
8 Dumnezeu loveşte pe cei răi cu săgeţile sale: 
 pe neaşteptate ei au fost răniţi. 
9a Atunci toţi vor fi cuprinşi de teamă, 
10 vor înţelege faptele lui 
 şi vor vesti lucrările Domnului. R. 
 
11 Cel drept se va bucura în Domnul 
 şi va nădăjdui în el 
 şi se vor lăuda toţi cei drepţi cu inima. R. 
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       Fericit este cel care rămâne statornic în încercare. 
 
 Citire din Scrisoarea sfântului apostol Iacob 1,2-4.12 

 
 
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. 
12 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. 
 

Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 33,2-3.4-5.6-7.8-9 
 
  R.:  Cine speră în tine, Doamne, 
    nu va fi dat de ruşine. 
 
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, 
 fericit este omul care se încrede în Domnul. R. 
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         Să nu vă fie teamă de cei care vă prigonesc 
        şi să nu vă tulburaţi. 
 
 Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Petru 3,14-17 

 
 
14  Preaiubiţilor, 
  chiar dacă aţi avea de suferit pentru dreptate, ferice de voi! 
 Să nu vă fie teamă de cei care vă prigonesc şi să nu vă tulburaţi; 
15 adoraţi-l pe Domnul Cristos în inimile voastre. 
 Fiţi gata oricând să daţi răspuns 
 celor care vă întreabă despre nădejdea voastră; 
 faceţi aceasta cu blândeţe şi respect. 
16 Să aveţi conştiinţa dreaptă, 
 pentru ca cei care vă bârfesc purtarea voastră bună în Cristos 
 să rămână de ruşine tocmai atunci când vă calomniază. 
17 Căci, dacă Dumnezeu vrea acest lucru, 
 e mai bine să suferiţi pentru că aţi făcut binele, 
 decât pentru că aţi făcut răul. 
 

Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 30,3cd-4.6 şi 8ab.16bc-17 (R.: 6a) 
 
  R.:  În mâinile tale, Doamne, 
    încredinţez sufletul meu. 
 
3cd Doamne, fii pentru mine o stâncă ocrotitoare, 
 o cetate unde să-mi găsesc scăparea. 
4 Căci tu eşti stânca mea, cetatea mea; 
 pentru numele tău mă povăţuieşti şi mă călăuzeşti. R. 
 
6 În mâinile tale îmi încredinţez sufletul; 
 tu mă vei mântui, Doamne Dumnezeule adevărat. 
8ab Mă voi bucura şi mă voi veseli de îndurarea ta 
 căci ai privit la neputinţa mea. R. 
 
16bc Soarta mea este în mâna ta; 
 scapă-mă de duşmanii şi de prigonitorii mei. 
17 Arată slujitorului tău o faţă senină. 
 Salvează-mă pentru iubirea ta. R. 
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Bucuraţi-vă pentru că sunteţi părtaşi la suferinţele lui 
Cristos. 

 
 Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Petru 4,12-19 
 
 
12  Preaiubiţilor, 
  nu vă pierdeţi cu firea din cauza prigoanei 
 care a izbucnit la voi ca un incendiu, pentru a vă pune la încercare; 
 ceea ce vi se întâmplă nu trebuie să vă deruteze; 
13 dar bucuraţi-vă pentru că sunteţi părtaşi la suferinţele lui Cristos, 
 pentru ca să aveţi parte de bucurie şi veselie şi la arătarea slavei lui. 
14 Dacă sunteţi insultaţi pentru numele lui Cristos, fericiţi sunteţi, 
 deoarece Duhul măririi, care este Duhul lui Dumnezeu, 
 se odihneşte peste voi. 
15 Suferinţele cuiva să nu se datoreze faptului că este ucigaş, 
 tâlhar, răufăcător, sau pentru că se amestecă în treburile altora. 
16 Dacă suferă pentru faptul că este creştin, să nu se ruşineze, 
 ci să-l preamărească pe Dumnezeu pentru numele acesta de creştin. 
17 Într-adevăr, a venit timpul ca judecata 
 să înceapă din casa lui Dumnezeu. 
 Dacă începe cu noi, 
 cum o vor sfârşi cei care nu ascultă de Evanghelia lui Dumnezeu? 
18 Şi dacă cel drept se mântuieşte cu greu, 
 ce se va întâmpla cu cel nelegiuit şi cu cel păcătos? 
19 Aşadar, cei ce suferă după voia lui Dumnezeu 
 să continue să facă binele, încredinţându-şi viaţa în mâinile creatorului, 
 care este fidel în împlinirea promisiunilor. 
 

Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 125,1-2ab.2cd-3.4-5.6 (R.: 5) 
 
  R.:  Cei ce seamănă cu lacrimi 
    vor secera cu bucurie. 
 
1 Când Domnul a întors pe locuitorii Sionului din robie 
 ni se părea că visăm. 
2ab Atunci gura ni s-a umplut de strigăte de bucurie 
 şi buzele de cântări de veselie. R. 
 
2cd Atunci se spunea între neamuri: 
 „Lucruri mari a făcut Domnul pentru ei”. 
3 Într-adevăr, mari lucruri a făcut Domnul pentru noi; 
 ne e plină inima de bucurie. R. 
 
4 Întoarce, Doamne, robia noastră 
 după cum întorci apele în ţinutul de miazăzi. 
5 Cei ce seamănă cu lacrimi 
 vor secera cu veselie. R. 
 
6 Cel care merge plângând 
 când aruncă sămânţa, 
 se întoarce cu veselie 
 când îşi strânge snopii. R. 
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         Credinţa noastră este aceea 
         care ne-a făcut să învingem lumea. 
 
 Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Ioan 5,1-5 

 
 
1  Preaiubiţilor, 
  oricine crede că Isus este Cristos, este născut din Dumnezeu 
 şi oricine iubeşte pe cel care a născut, 
 iubeşte şi pe cel care s-a născut din el. 
2 Din aceasta cunoaştem că iubim pe fiii lui Dumnezeu, 
 dacă iubim pe Dumnezeu şi împlinim poruncile lui. 
3 Căci dragostea lui Dumnezeu aceasta este: 
 Să păzim poruncile lui; iar poruncile lui nu sunt grele. 
4 Pentru că oricine este născut din Dumnezeu învinge lumea; 
 şi credinţa noastră este aceea care ne-a făcut să învingem lumea. 
5 Cine este cel care învinge lumea, 
 dacă nu cel care crede că Isus este Fiul lui Dumnezeu? 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 115,10-11.12-13.14-15.16-17 
 
  R.:  Cine crede în tine, Doamne, 
    va vedea mântuirea ta. 
 
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. 
 
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. 
 
16 Ascultă-mă, Doamne, căci sunt slujitorul tău şi fiul slujnicei tale. 
 Tu ai sfărâmat lanţurile mele. 
17 Ţie îţi voi aduce jertfă de laudă 
 şi voi invoca numele Domnului. R. 
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 ALELUIA 
  (Aleluia) Pe tine, Dumnezeule, te lăudăm, 
     pe tine, Doamne, te mărturisim; 
     pe tine, Doamne, te măreşte ceata slăvită a martirilor. 
  (Aleluia) 
 
        Veţi fi târâţi înaintea dregătorilor 
        şi a regilor pentru mine. 
 
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Matei 10,17-22 
 
 
 
  În timpul acela, 
  Isus a spus ucenicilor săi: 
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”. 
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 ALELUIA Mt 10,32 
  (Aleluia) Dacă cineva dă mărturie despre mine înaintea oamenilor, 
     şi eu voi da mărturie despre el 
     înaintea Tatălui meu care este în ceruri. (Aleluia) 
 
        Să nu vă temeţi de cei care ucid trupul. 
 
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Matei 10,28-33 

 
 
 
  În timpul acela, 
  Isus a spus ucenicilor săi: 
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”. 
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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) 
 
        Nu am venit să aduc pacea,ci sabia. 
 
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Matei 10,34-39 

 
 
 
  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”. 
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 ALELUIA Cf. 1 Cor 1,18 
  (Aleluia) Limbajul crucii este o nebunie pentru cei care nu cred, 
     dar pentru noi este puterea lui Dumnezeu. (Aleluia) 
 
        Cine îşi va pierde viaţa pentru mine o va mântui. 
 
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Luca 9,23-26 

 
 
 
  În timpul acela, 
  Isus a spus tuturor: 
23 „Dacă voieşte cineva să vină după mine, 
 să se lepede de sine, să-şi ia crucea în fiecare zi şi să mă urmeze. 
24 Fiindcă cine va voi să-şi scape viaţa, o va pierde; 
 iar cine îşi va pierde viaţa pentru mine, o va mântui. 
25 Şi ce i-ar folosi omului să câştige lumea întreagă, 
 dacă s-ar osândi ori s-ar pierde pe sine însuşi? 
26 De acela care se va ruşina de mine şi de cuvintele mele, 
 se va ruşina şi Fiul Omului când va veni în măreţia sa 
 şi a Tatălui şi a sfinţilor îngeri”. 
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 ALELUIA Iac 1,12 
  (Aleluia) Fericit este cel care rămâne statornic în încercare, 
     pentru că o dată învinsă încercarea, va primi cununa vieţii. 
  (Aleluia) 
 
         Dacă bobul de grâu căzut în pământ moare 
        aduce mult rod. 
 
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Ioan 12,24-26 

 
 
 
  În timpul acela, 
  Isus a spus ucenicilor săi: 
24 „Adevăr, adevăr vă spun: 
 dacă bobul de grâu căzut în pământ nu moare, rămâne singur, 
 iar dacă moare aduce mult rod. 
25 Cine-şi iubeşte viaţa o va pierde, 
 iar cine-şi urăşte viaţa în lumea aceasta 
 o va păstra pentru viaţa veşnică. 
26 Dacă-mi slujeşte cineva, să mă urmeze pe mine, 
 şi unde sunt eu acolo va fi şi slujitorul meu. 
 Dacă-mi slujeşte cineva, Tatăl meu îl va cinsti. 
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 ALELUIA Mt 5,10 
  (Aleluia) Fericiţi cei prigoniţi pentru dreptate, 
     căci a lor este împărăţia cerurilor. (Aleluia) 
 
         Dacă m-au prigonit pe mine, 
         şi pe voi vă vor prigoni. 
 
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Ioan 15,18-21 

 
 
 
  În timpul acela, 
  Isus a spus ucenicilor săi: 
18 „Dacă vă urăşte pe voi lumea, 
 să ştiţi că pe mine, mai înainte decât pe voi, m-a urât. 
19 Dacă aţi fi din lume, lumea ar iubi ce este al său, 
 dar pentru că nu sunteţi din lume, 
 ci eu v-am ales pe voi din lume, 
 de aceea lumea vă urăşte. 
20 Aduceţi-vă aminte de cuvântul pe care vi l-am spus: 
 Nu este sluga mai mare decât stăpânul său. 
 Dacă m-au prigonit pe mine, şi pe voi vă vor prigoni; 
 dacă au păzit cuvântul meu, şi pe al vostru îl vor păzi. 
21 Toate acestea vi le vor face vouă din cauza numelui meu, 
 deoarece ei nu cunosc pe cel care m-a trimis pe mine”. 
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 ALELUIA Fil 1,29 
  (Aleluia) Vouă v-a fost dat harul nu numai să credeţi în Cristos, 
     dar şi să suferiţi pentru el. (Aleluia) 
 
        Lumea a început să-i urască. 
 
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Ioan 17,11b-19 
 
 
 
  În timpul acela, 
  Isus şi-a ridicat ochii spre cer şi s-a rugat astfel: 
11b „Părinte sfânt, păstrează-i în credinţă faţă de numele tău 
 pe cei pe care mi i-ai dat, ca ei să fie una ca şi noi. 
12 Cât timp am fost cu ei, eu i-am păstrat în credinţa faţă de numele tău, 
 pe cei pe care mi i-ai dat; 
 am vegheat asupra lor şi nu s-a pierdut nici unul dintre ei 
 afară de fiul pierzării, ca să se împlinească Scriptura. 
13 Acum însă vin la tine şi acestea le spun în lume, 
 ca bucuria mea în ei să fie deplină. 
14 Eu le-am dat cuvântul tău şi lumea a început să-i urască, 
 pentru că ei nu sunt din lume, după cum nici eu nu sunt din lume. 
15 Nu te rog să-i scoţi din lume, ci să-i păzeşti de rău. 
16 Ei nu sunt din lume, după cum nici eu nu sunt din lume. 
17 Consfinţeşte-i în adevăr; cuvântul tău este adevărul. 
18 După cum tu m-ai trimis pe mine în lume, 
 tot aşa îi trimit şi eu pe ei în lume. 
19 Pentru ei eu mă jertfesc pe mine însumi, 
 ca ei să fie consacraţi în adevăr”. 
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LECTURA I 

 
ÎN AFARA TIMPULUI PASCAL 
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         Domnul avea de gând să-i piardă, 
         dar Moise, slujitorul său,  
         a mijlocit pe lângă el. 
 
 Citire din cartea Exodului  32,7-14 

 
 
 
7  În zilele acelea, 
  Domnul i-a spus lui Moise pe muntele Sinai: 
 „Mergi, coboară! Căci poporul tău, 
 pe care l-ai scos din ţara Egiptului, s-a stricat. 
8 Foarte curând s-au abătut de la calea pe care le-am hotărât-o eu; 
 şi-au turnat un viţel din metal topit, 
 s-au închinat până la pământ înaintea lui, i-au adus jertfe şi au zis: 
 «Israele! Iată dumnezeul tău, care te-a scos din ţara Egiptului!»”. 
9 Domnul i-a zis lui Moise: 
 „Văd că poporul acesta este un popor încăpăţânat. 
10 Acum, lasă-mă; mânia mea se va aprinde împotriva lor şi-i voi  
 mistui; 
 dar pe tine te voi face strămoşul unui neam mare”. 
11 Moise s-a rugat Domnului Dumnezeului său, zicând: 
 „Pentru ce să se aprindă, Doamne, mânia ta împotriva poporului tău, 
 pe care l-ai scos din ţara Egiptului 
 cu tăria braţului tău şi puterea mâinilor tale? 
12 Pentru ce să zică egiptenii: 
 «Din răutate i-a scos, ca să-i omoare prin munţi 
 şi ca să-i şteargă de pe faţa pământului». 
 Potoleşte-ţi focul mâniei tale şi renunţă la pedeapsa 
 cu care vrei să loveşti poporul tău pentru nelegiuirile lui. 
13 Adu-ţi aminte de Abraham, de Isaac şi de Iacob, slujitorii tăi, cărora 
 le-ai spus, jurându-te pe tine însuţi: 
 «Voi înmulţi seminţia voastră ca stelele cerului, 
 voi da urmaşilor voştri toată ţara aceasta, 
 pe care am promis-o şi ei o vor stăpâni în veci»”. 
14 Iar Domnul a renunţat la pedeapsa 
 cu care voise să lovească poporul său. 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 105,19-20.21-22.23 (R.: 4a) 
 
  R.:  Arată-ţi, Doamne, bunăvoinţa 
    faţă de poporul tău. 
 
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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Domnul este moştenirea lui. 

 
 Citire din cartea Deuteronomului 10,8-9 

 
 
 
8  În zilele acelea, 
  Moise s-a adresat poporului zicând: 
 „Domnul i-a ales pe urmaşii lui Levi, 
 ca să poarte chivotul legământului său, 
 să stea de veghe înaintea Domnului, 
 să-i slujească lui şi să binecuvânteze poporul în numele Domnului; 
 ceea ce au făcut de fapt până astăzi. 
9 De aceea Levi n-a primit partea sa de moştenire, ca fraţii săi, 
 căci moştenirea sa este Domnul, 
 cum i-a hotărât Domnul Dumnezeu”. 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 15,1-2a şi 5.7-8.11 (R.: cf. 5a) 
 
  R.:  Tu, Doamne, 
    eşti partea mea de moştenire. 
 
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. 
 
11 Tu îmi vei arăta cărarea vieţii; 
 în faţa ta sunt bucurii nespuse 
 şi desfătări veşnice la dreapta ta. R. 
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Scoală-te şi unge-l pe tânăr: el este! 

 
 Citire din cartea întâi a lui Samuel 16,1b.4a.5b-13a 

 
 
 
  În zilele acelea, 
  Domnul i-a spus lui Samuel: 
1b „Te trimit în Betleem, la Iese, 
 căci l-am ales rege pe unul din fiii săi. 
 Ia un corn, umple-l cu untdelemn şi du-te”. 
4a Samuel a ascultat de porunca Domnului, a venit la Betleem, 
5b s-a îngrijit de curăţirea lui Iese 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 Iese l-a chemat pe Abinadab şi l-a prezentat lui Samuel, care a zis: 
 „Nici pe el nu l-a ales Domnul”. 
9 Iese l-a prezentat pe Şama dar Samuel a spus: 
 „Nici pe el nu l-a ales Domnul”. 
10 Astfel, Iese i-a prezentat lui Samuel pe cei şapte fii şi Samuel i-a spus: 
 „Domnul n-a ales pe nici unul dintre ei”. 
11 Şi l-a întrebat pe Iese: „Aceştia sunt toţi fiii pe care îi ai?”. 
 Iese a răspuns: „Mai este unul, cel mai mic, care păzeşte oile”. 
 Atunci Samuel i-a zis lui Iese: 
 „Trimite să-l aducă; nu ne vom aşeza la masă, până nu va fi sosit”. 
12 Iese 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”. 
13a 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. 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 88,2-3.4-5.21-22.25 şi 27 (R.: cf. 2a) 
 
  R.:  În veci voi cânta, Doamne, 
    milostivirea ta. 
 
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. 
 
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. 
 
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. 
27 El îmi va spune: «Tu eşti Tatăl meu, 
 Dumnezeul meu, stânca mea şi mântuirea mea!»”. R. 
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         Pe cine îl voi trimite? 
         Şi cine va merge pentru noi? 
 
 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!”. 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 39,2 şi 4ab.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. 
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. 
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 Pentru misionari 
         A văzut tot pământul 
         biruinţa Dumnezeului nostru. 
 
 Citire din cartea profetului Isaia  52,7-10 

 
 
7  Cât de plăcut este să vezi peste munţi 
  paşii celui care vesteşte pacea, 
 ai celui care aduce vestea cea bună, vestea mântuirii, 
 să vezi pe crainicul care dă de ştire Sionului: 
 „Dumnezeul tău este împărat!”. 
8 Ascultaţi glasul străjerilor, căci răsună chemarea lor; 
 e un strigăt de bucurie; 
 ei îl văd cu ochii lor pe Domnul care se întoarce în Sion. 
9 Izbucniţi în strigăte de bucurie, voi, ruine ale Ierusalimului, 
 căci Domnul mângâie pe poporul său şi răscumpără Ierusalimul. 
10 Domnul şi-a arătat puterea braţului său în ochii tuturor popoarelor; 
 de la un capăt la altul al pământului, 
 toţi vor vedea mântuirea adusă de Dumnezeul nostru. 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 95,1-2a.2b-3.7-8a.10 (R.: 3) 
 
  R.:  Vestiţi tuturor popoarelor 
    lucrările 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! 
8a Daţi Domnului slavă, preamăriţi numele său! R. 
 
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. 



Comunul păstorilor 

 
6 

 
         Domnul m-a uns şi m-a trimis 
         să aduc săracilor vestea cea bună. 
 
 Citire din cartea profetului Isaia  61,1-3a 

 
 
1  Duhul Domnului este peste mine, 
  căci Domnul m-a uns 
 şi m-a trimis să aduc săracilor vestea cea bună, 
 să-i vindec pe cei cu inima zdrobită; 
 să le vestesc celor închişi eliberarea şi celor prinşi în război  
 libertatea; 
2 să dau de ştire un an de milostivire al Domnului 
 şi o zi de răzbunare a Dumnezeului nostru; 
 să-i mângâi pe toţi cei întristaţi; 
3a să aduc alinare celor care plâng în Sion; 
 să le pun pe cap o coroană împărătească în locul cenuşii de pocăinţă, 
 să le schimb veşmântul de doliu cu untdelemnul bucuriei, 
 să le pun haine de sărbătoare în locul disperării. 
 

Cuvântul Domnului 



Comunul păstorilor 

 
 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 88,2-3.4-5.21-22.25 şi 27 
 
  R.:  Domnul este credincios 
    pentru totdeauna. 
 
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. 
 
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. 
 
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. 
27 El îmi va spune: «Tu eşti Tatăl meu, 
 Dumnezeul meu, stânca mea şi mântuirea mea!»”. R. 



Comunul păstorilor 

 
7 

 
La câţi te voi trimite, vei merge. 

 
 Citire din cartea profetului Ieremia 1,4-9 

 
 
 
4  În zilele lui Iosua, 
  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”. 
 

Cuvântul Domnului 



Comunul păstorilor 

 
 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 95,1-2a.2b-3.7-8a.10 
 
  R.:  Să cântăm Domnului, 
    el este mântuirea noastră. 
 
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! 
8a Daţi Domnului slavă, preamăriţi numele său! R. 
 
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. 



Comunul păstorilor 

 
8 

 
Te pun paznic al casei lui Israel. 

 
 Citire din cartea profetului Ezechiel  3,16-21 

 
 
16  Domnul mi s-a adresat, zicându-mi: 
17  „Fiul omului, iată, te pun paznic al casei lui Israel; 
 când vei auzi un cuvânt de la mine, tu îi vei avertiza din partea mea. 
18 Dacă voi zice celui vinovat: «Vei muri» şi tu nu-l vei avertiza, 
 nici nu-i vei spune să se întoarcă de la calea lui cea rea,   
 ca el să fie viu, vinovatul va pieri din cauza păcatului său, 
 iar eu te voi trage pe tine la răspundere pentru sângele lui. 
19 Dimpotrivă, dacă tu îl vei avertiza pe cel vinovat, 
 iar el nu se va întoarce de la păcatul său şi de la calea sa cea rea, 
 el va pieri din cauza păcatului său iar tu te vei mântui. 
20 De asemenea, când un drept se va abate de la dreptatea sa 
 şi va face fărădelegi, eu îl voi lăsa să cadă şi el va muri. 
 Dacă tu nu-l vei avertiza, el va muri din cauza păcatului său, 
 şi faptele bune pe care le-a făcut nu i se vor mai lua în seamă, 
 iar eu te voi trage pe tine la răspundere pentru sângele lui. 
21 Dimpotrivă, dacă tu îl vei avertiza pe acel drept să nu păcătuiască, 
 iar el nu va păcătui, atunci va fi viu, pentru faptul că a fost avertizat, 
 iar tu te vei mântui”. 
 

Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 116,1.2 (R.: Mc 16,15) 
 
  R.:  Mergeţi în toată lumea 
    şi predicaţi Evanghelia. 
 
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. 



Comunul păstorilor 

 
9 

 
         Cum cercetează păstorul turma sa, 
         aşa voi cerceta şi eu oile mele. 
 
 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. 



Comunul păstorilor 

 
ÎN TIMPUL PASCAL 

 
1 

 
 Pentru misionari 

Iată, ne întoarcem către naţiunile păgâne. 
 
 Citire din Faptele Apostolilor  13,46-49 

 
 
 
46  În zilele acelea, 
  Paul şi Barnaba au spus hotărât iudeilor: 
 „Vouă trebuia să vă fie adresat mai întâi cuvântul lui Dumnezeu, 
 dar de vreme ce voi îl respingeţi 
 şi vă socotiţi pe voi înşivă nevrednici de viaţa cea veşnică, 
 iată, ne întoarcem către naţiunile păgâne. 
47 Căci aşa ne-a poruncit nouă Domnul: 
 «Te-am pus ca lumină a neamurilor, 
 pentru ca prin tine mântuirea să ajungă până la capătul pământului»”. 
48 Când păgânii au auzit acestea, 
 s-au bucurat şi au preamărit cuvântul lui Dumnezeu. 
 Şi câţi erau pregătiţi de Dumnezeu pentru viaţa veşnică, au crezut. 
49 Astfel, cuvântul Domnului s-a răspândit prin tot ţinutul. 
 

Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 95,1-2a.2b-3.7-8a.10 (R.: 3) 
 
  R.:  Vestiţi tuturor popoarelor 
    lucrările minunate ale Domnului. 
   sau 
    Aleluia. 
 
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! 
8a Daţi Domnului slavă, preamăriţi numele său! R. 
 
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. 



Comunul păstorilor 
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        Vegheaţi asupra voastră şi asupra întregii 
        turme, ca să fiţi păstorii Bisericii lui Dumnezeu. 
 
 Citire din Faptele Apostolilor  20,17-18a.28-32.36 
 
 
 
17  În zilele acelea, 
  Paul a trimis pe cineva din Milet la Efes 
 să-i cheme pe bătrânii Bisericii. 
18a Când aceştia au ajuns la el, Paul le-a zis: 
28 „Vegheaţi asupra voastră şi asupra întregii turme, 
 peste care Duhul Sfânt v-a pus pe voi răspunzători, 
 ca să fiţi păstorii Bisericii lui Dumnezeu, 
 care îi aparţine lui însuşi, 
 datorită sângelui pe care l-a vărsat propriul său Fiu. 
29 Eu ştiu că, după plecarea mea, vor intra între voi lupi fioroşi, 
 care nu vor cruţa turma. 
30 Chiar dintre voi înşivă 
 se vor ridica unii bărbaţi care vor răspândi învăţături răstălmăcite, 
 ca să-i atragă pe ucenici de partea lor. 
31 De aceea, fiţi atenţi şi aduceţi-vă aminte 
 de îndrumările pe care timp de trei ani 
 n-am încetat să vi le dau, fiecăruia 
 noaptea şi ziua, chiar cu lacrimi în ochi. 
32 Acum însă vă încredinţez lui Dumnezeu şi harului său. 
 El are putere să-şi zidească lucrarea 
 şi să vă facă părtaşi la moştenirea acelora care au fost sfinţiţi”. 
36 După ce a spus acestea 
 a îngenuncheat şi s-a rugat împreună cu ei toţi. 
 

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. 
   sau 
    Aleluia. 
 
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. 



Comunul păstorilor 

 
3 

 
 Pentru misionari 
         Îl vestesc pe Cristos în faţa celor mici 
         şi a celor mari. 
 
 Citire din Faptele Apostolilor  26,19-23 

 
 
 
19  În zilele acelea, 
  Paul a spus: „Rege Agripa, 
 eu nu am vrut să mă împotrivesc vedeniei cereşti, pe care am avut-o. 
20 Dimpotrivă, am predicat mai întâi celor din Damasc, 
 apoi celor din Ierusalim, în tot ţinutul Iudeii şi la popoarele păgâne; 
 i-am îndemnat să se convertească şi să se apropie de Dumnezeu, 
 ducând o viaţă conformă cu această convertire. 
21 Iată pentru ce m-au prins iudeii în templu şi au voit să mă ucidă. 
22 Dar Dumnezeu mi-a venit în ajutor 
 şi nu mi s-a întâmplat nimic rău până azi, 
 aşa încât pot da mărturie în faţa celor mici şi a celor mari. 
 Nu ştiu nimic altceva decât cele prezise de către profeţi şi de Moise: 
23 anume că Mesia trebuia să pătimească şi să învie din morţi 
 pentru a vesti lumina atât poporului nostru, cât şi naţiunilor  
 păgâne”. 
 

Cuvântul Domnului 



Comunul păstorilor 

 
 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. 



Comunul păstorilor 

 
LECTURA A II-A 

 
1 

 
Avem daruri diferite după harul ce ni s-a dat. 

 
 Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul 
 către Romani 12,3-13 

 
 
3  Fraţilor, 
  în virtutea harului care mi-a fost dat spun fiecărui dintre voi: 
 nimeni să nu aibă despre sine o părere mai înaltă decât se cuvine, 
 dar fiecare să aibă despre sine o idee justă, 
 conformă cu măsura credinţei, pe care i-a dat-o Dumnezeu. 
4 Căci, după cum într-un trup avem mai multe mădulare,  
 şi mădularele n-au toate aceeaşi funcţie, 
5 tot aşa şi noi, deşi suntem mulţi formăm un singur trup în Cristos, 
 iar fiecare dintre noi suntem mădulare unii pentru alţii. 
6 Avem daruri diferite, după harul care ni s-a dat: 
 Dacă avem darul profeţiei trebuie să-l folosim conform credinţei; 
7 cine a primit darul slujirii să slujească; 
 cine a primit darul de a învăţa pe alţii trebuie să-i înveţe; 
8 cine a primit darul de a îndemna să îndemne; 
 cine împarte ajutor altora să-l împartă cu simplitate; 
 cine conduce pe alţii să fie râvnic pentru binele lor; 
 cine se îngrijeşte de cei nenorociţi să facă acest lucru cu bucurie. 
9 Dragostea voastră să nu fie făţarnică. 
 Fugiţi de rău; ataşaţi-vă de ceea ce este bun. 
10 Să fiţi uniţi unii cu alţii printr-o dragoste frăţească; 
 întreceţi-vă în a vă stima unii pe alţii. 
11 Nu lăsaţi să scadă râvna voastră, 
 dar să se aprindă în voi Duhul; slujiţi Domnului. 
12 Fiţi plini de bucurie în zilele fericite, 
 răbdători în clipele încercării, statornici în rugăciune. 
13 Ajutaţi-i pe credincioşii săraci; fiţi primitori. 
 

Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 15,1-2a şi 5.7-8.11 
 
  R.:  Îl voi binecuvânta pe Domnul 
    pentru darurile sale. 
 
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. 
 
11 Tu îmi vei arăta cărarea vieţii; 
 în faţa ta sunt bucurii nespuse 
 şi desfătări veşnice la dreapta ta. R. 



Comunul păstorilor 

 
2 

 
 Pentru misionari 
        A găsit Dumnezeu cu cale să-i mântuiască pe cei 
        credincioşi prin nebunia propovăduirii  
        evangheliei. 
 
 Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Paul 
 către Corinteni 1,18-25 
 
 
18  Fraţilor, 
  limbajul crucii este nebunie pentru cei care se pierd; 
 dar pentru cei care se mântuiesc, adică pentru noi, 
 este puterea lui Dumnezeu. 
19 Căci este scris: „Voi distruge înţelepciunea înţelepţilor 
 şi voi nimici ştiinţa celor învăţaţi”. 
20 Ce se mai alege de cei înţelepţi? Ce se mai alege de cărturari? 
 Ce se mai alege de gânditorii acestei lumi? 
 Oare nu a arătat Dumnezeu  
 că înţelepciunea lumii acesteia este nebunie? 
21 Şi pentru că lumea, cu toată înţelepciunea ei, 
 nu l-a cunoscut pe Dumnezeu în lucrările înţelepciunii lui Dumnezeu, 
 de aceea i-a plăcut lui Dumnezeu să-i mântuiască pe cei credincioşi 
 prin nebunia predicării evangheliei. 
22 Da, pentru că în timp ce iudeii cer semne şi grecii caută înţelepciune, 
23 noi îl predicăm pe Cristos cel răstignit – scandal pentru iudei,  
 iar pentru păgâni nebunie; 
24 dar pentru noi cei chemaţi, fie iudei, fie greci, 
 Cristos este puterea şi înţelepciunea lui Dumnezeu. 
25 Căci nebunia lui Dumnezeu  
 este mai înţeleaptă decât înţelepciunea oamenilor 
 şi slăbiciunea lui Dumnezeu este mai tare decât puterea oamenilor. 
 

Cuvântul Domnului 



Comunul păstorilor 

 
 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 95,1-2a.2b-3.7-8a.10 
 
  R.:  Să cântăm Domnului, 
    el este mântuirea noastră. 
 
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! 
8a Daţi Domnului slavă, preamăriţi numele său! R. 
 
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. 



Comunul păstorilor 

 
3 

 
Să nu vedeţi în noi decât pe slujitorii lui Cristos şi 
administratorii tainelor lui. 

 
 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. 
 

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. 



Comunul păstorilor 

 
4 

 
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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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 95,1-2a.2b-3.7-8a.10 (R.: 3) 
 
  R.:  Vestiţi tuturor popoarelor 
    lucrările 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! 
8a Daţi Domnului slavă, preamăriţi numele său! R. 
 
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. 
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         Ne-a făcut capabili  
         ca să fim slujitorii alianţei celei noi. 
 
 Citire din Scrisoarea a doua a sfântului apostol Paul 
 către Corinteni 3,1-6a 

 
 
1  Fraţilor, 
  ne recomandăm noi înşine, 
 sau avem nevoie oare, 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; 
6a el ne-a făcut capabili să fim slujitorii noului legământ. 
 

Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 15,1-2a şi 5.7-8.11 
 
  R.:  În tine, Doamne, 
    este tăria noastră. 
 
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. 
 
11 Tu îmi vei arăta cărarea vieţii; 
 în faţa ta sunt bucurii nespuse 
 şi desfătări veşnice la dreapta ta. R. 
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         Noi îl predicăm pe Domnul Isus Cristos; 
         în ce ne priveşte, noi suntem slujitorii voştri. 
 
 Citire din Scrisoarea a doua a sfântului apostol Paul 
 către Corinteni 4,1-2.5-7 
 
 
1  Fraţilor, 
  noi, apostolii, nu ne descurajăm, 
 pentru că Dumnezeu ne-a încredinţat, în mila sa, 
 o misiune atât de mare; 
2 şi nici nu avem să ascundem ceva, 
 de vreme ce nu avem pentru ce să ne ruşinăm; 
 noi nu umblăm cu dedesubturi 
 şi nici nu falsificăm cuvântul lui Dumnezeu, 
 dimpotrivă, arătăm limpede adevărul 
 şi căutăm să câştigăm încrederea tuturor oamenilor, 
 înaintea lui Dumnezeu. 
5 Într-adevăr, noi nu ne predicăm pe noi înşine, 
 ci pe Domnul Isus Cristos; 
 în ce ne priveşte, noi suntem slujitorii voştri, de dragul lui Isus. 
6 Dumnezeu, care a zis: „Să strălucească lumina din întuneric”, 
 el a strălucit în sufletele noastre, 
 ca să cunoaştem strălucirea măreţiei dumnezeieşti, 
 pe care o radiază chipul lui Cristos. 
7 Noi purtăm această comoară ca în nişte vase de lut, 
 pentru ca să se arate că puterea extraordinară 
 pe care o avem nu vine de la noi, ci de la Dumnezeu. 
 

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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         Ne-a încredinţat nouă misiunea mântuirii. 
 
 Citire din Scrisoarea a doua a sfântului apostol Paul 
 către Corinteni 5,14-20 

 
 
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! 
 

Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 116,1.2 
 
  R.:  Să-l lăudăm pe Domnul, 
    el este pacea noastră. 
 
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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         A împlinit misiunea de a sluji, 
         ca să se formeze trupul lui Cristos. 
 
 Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul 
 către Efeseni  4,1-7.11-13 

 
 
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. 
7 Fiecare dintre noi a primit harul în măsura în care i l-a dăruit 
 Cristos. 
11 El a dat oamenilor felurite daruri: 
 pe unii i-a făcut apostoli, pe alţii profeţi, pe alţii vestitori ai evangheliei; 
 pe unii păstori şi pe alţii învăţători. 
12 Astfel poporul sfânt este organizat 
 pentru a putea împlini misiunea de a sluji 
 şi pentru a se forma trupul lui Cristos, 
13 ca în cele din urmă să ajungem cu toţii la unitatea credinţei 
 şi a cunoaşterii Fiului lui Dumnezeu, 
 la starea omului desăvârşit, la plinătatea staturii lui Cristos. 
 

Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 22,1-3a.3b-4.5.6 
 
  R.:  Domnul ne călăuzeşte 
    pe calea păcii. 
 
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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         Am fost făcut slujitorul Bisericii, 
         după hotărârea lui Dumnezeu. 
 
 Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul 
 către Coloseni 1,24-29 

 
 
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. 
29 Iată pentru care scop mă ostenesc şi mă lupt, 
 întărit fiind de puterea Aceluia care lucrează în mine. 
 

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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        V-am fi dat nu numai Evanghelia, 
        dar chiar şi viaţa noastră. 
 
 Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Paul 
 către Tesaloniceni 2,2b-8 

 
 
2b  Fraţilor, 
  am găsit în Dumnezeu curajul de care aveam nevoie 
 pentru a vesti între voi, cu preţul unor mari eforturi, 
 evanghelia lui Dumnezeu. 
3 Când v-am vorbit, nu v-am vestit învăţături greşite, 
 nu am avut gânduri meschine, n-am umblat cu înşelăciune; 
4 căci, pentru a ne încredinţa evanghelia, 
 Dumnezeu ne-a pus la încercare, 
 astfel ca noi să vorbim pentru a fi plăcuţi nu oamenilor, 
 ci lui Dumnezeu. După cum ştiţi, 
5 niciodată n-am avut poftă ascunsă de câştig, 
 Dumnezeu ne este martor; 
6 niciodată n-am căutat onoruri din partea oamenilor, 
 nici de la voi, nici de la alţii 
7 deşi, ca apostoli ai lui Cristos, am fi putut să cerem o cinste deosebită. 
 Dimpotrivă, noi ne-am purtat faţă de voi cu gingăşie, 
 cum se îngrijeşte o mamă de copiii ei. 
8 Având pentru voi asemenea simţăminte, 
 am fi voit să vă dăm nu numai evanghelia lui Dumnezeu, 
 ci şi pe noi înşine, căci ne deveniserăţi nespus de dragi. 
 

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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        Păstrează tezaurul evangheliei prin Duhul Sfânt. 
 
 Citire din Scrisoarea a doua a sfântului apostol Paul 
 către Timotei 1,13-14; 2,1-3 

 
 
13  Preaiubitule, 
  ia ca îndreptar sănătos 
 învăţătura pe care ai auzit-o de la mine, 
 în credinţa şi iubirea pe care o avem în Cristos Isus. 
14 Ţie ţi s-a încredinţat tezaurul evangheliei; 
 păstrează-l neatins, prin Duhul Sfânt care locuieşte în noi. 
2,1 Aşadar, copilul meu, află-ţi tăria în harul care este în Cristos Isus; 
2 şi ceea ce ţi-am spus de faţă cu mulţi martori 
 încredinţează unor oameni de încredere, 
 care să fie în stare să-i înveţe şi pe alţii. 
3 Ia parte împreună cu mine la suferinţă, 
 ca un vrednic ostaş al lui Cristos Isus. 
 

Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 88,2-3.4-5.21-22.25 şi 27 
 
  R.:  Domnul este credincios 
    pentru totdeauna. 
 
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. 
 
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.  
 
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. 
27 El îmi va spune: «Tu eşti Tatăl meu, 
 Dumnezeul meu, stânca mea şi mântuirea mea!»”. R. 
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          Lucrează pentru răspândirea evangheliei, 
         îndeplineşte-ţi până la capăt misiunea. 
 
 Citire din Scrisoarea a doua a sfântului apostol Paul 
 către Timotei 4,1-5 

 
 
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. 
 

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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        Păstoriţi turma lui Dumnezeu 
        care v-a fost încredinţată. 
 
 Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Petru 5,1-4 

 
 
1  Fraţilor, 
  mă adresez celor care exercită între voi funcţia de prezbiter, 
 ca unul care fac parte dintre prezbiteri, 
 fiind martor al pătimirii lui Cristos şi părtaş la mărirea care se va arăta. 
2 Păstoriţi turma lui Dumnezeu, care v-a fost încredinţată; 
 vegheaţi asupra ei, nu din constrângere, ci cu tragere de inimă, 
 aşa cum o vrea Dumnezeu; 
 nu pentru un câştig josnic, ci cu dăruire; 
3 fără a porunci ca nişte stăpâni celor încredinţaţi vouă, 
 ci făcându-vă modele pentru turmă. 
4 Astfel, când se va arăta păstorul suprem, 
 veţi primi coroana nepieritoare a măririi. 
 

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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 ALELUIA In 10,14 
  (Aleluia) Eu sunt păstorul cel bun, spune Domnul. 
     Eu cunosc oile mele iar ele mă cunosc pe mine. (Aleluia) 
 
        Secerişul este mare dar lucrătorii puţini. 
 
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Matei  9,35-38 

 
 
 
35  În timpul acela, 
  Isus străbătea toate cetăţile şi satele, 
 învăţând în sinagogile lor, 
 propovăduind Evanghelia împărăţiei 
 şi vindecând orice boală şi orice neputinţă. 
36 Văzând mulţimile, i s-a făcut milă de ele, 
 pentru că erau istovite şi risipite ca nişte oi fără păstor. 
37 Atunci le-a zis ucenicilor săi: 
 „Secerişul este într-adevăr mare dar lucrătorii sunt puţini. 
38 Rugaţi-l, aşadar, pe stăpânul secerişului 
 să trimită lucrători în secerişul său”. 
 

Cuvântul Domnului 
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 Pentru un papă 
 
 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) 
 
        Tu eşti Petru şi pe această piatră voi zidi 
        Biserica mea. 
 
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Matei  16,13-19 

 
 
 
13  În timpul acela, 
 venind în părţile Cezareii lui Filip, 
 Isus i-a întrebat pe ucenicii săi: 
 „Cine spun oamenii că este Fiul Omului?”. 
14 Ei i-au răspuns: „Unii spun că este Ioan Botezătorul, alţii că este Ilie, 
 alţii că este Ieremia sau unul din profeţi”. 
15 Isus i-a întrebat: „Dar voi, cine spuneţi că sunt eu?”. 
16 Luând cuvântul, Simon Petru a zis: 
 „Tu eşti Cristos, Fiul Dumnezeului celui viu!”. 
17 La rândul său, Isus, luând cuvântul, i-a spus: 
 „Fericit eşti tu, Simon, fiul lui Iona, 
 căci nu carnea şi sângele ţi-au descoperit acestea, 
 ci Tatăl meu care este în ceruri. 
18 Şi eu îţi spun: Tu eşti Petru şi pe această piatră voi zidi Biserica mea 
 şi puterea Celui Rău nu o va birui. 
19 Ţie îţi voi da cheile împărăţiei cerurilor: 
 orice vei lega pe pământ va fi legat şi în ceruri, 
 şi orice vei dezlega pe pământ va fi dezlegat şi în ceruri”. 
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 ALELUIA Mt 23,9a.10b 
  (Aleluia) Voi nu aveţi decât un singur Tată, pe cel din ceruri, 
     nu aveţi decât un singur Învăţător, adică pe Cristos. 
  (Aleluia) 
 

Cine este mai mare dintre voi să fie slujitorul vostru. 
 
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Matei 23,8-12 

 
 
 
  În timpul acela, 
  Isus a spus ucenicilor săi: 
8 „Să nu îngăduiţi să vi se spună „rabbi”, 
 căci unul este Învăţătorul vostru iar voi toţi sunteţi fraţi. 
9 Nici „tată” să nu spuneţi nimănui pe pământ, 
 căci unul este Tatăl vostru, cel din ceruri. 
10 Nici „învăţători” nu îngăduiţi să vi se spună, 
 căci unul este Învăţătorul vostru, Cristos. 
11 Cel mai mare dintre voi să fie slujitorul vostru. 
12 Cine se va înălţa va fi înjosit iar cine se va smeri va fi înălţat”. 
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 Pentru misionari 
 
 ALELUIA Cf. Mt 10,7 
  (Aleluia) Împărăţia lui Dumnezeu este aproape, spune Domnul, 
     vestiţi pacea tuturor popoarelor. (Aleluia) 
 
         Mergeţi, învăţaţi toate popoarele. 
 
 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 învăţaţi toate 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”. 
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 ALELUIA Mc 1,17 
  (Aleluia) Veniţi după mine, spune Domnul, 
     şi vă voi face pescari de oameni. (Aleluia) 
 
        Vă voi face pescari de oameni. 
 
 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 



Comunul păstorilor 

 
6 

 
 Pentru misionari 
 
 ALELUIA Mt 28,19a.20b 
  (Aleluia) Mergeţi, învăţaţi toate popoarele, spune Domnul; 
     eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârşitul veacurilor. 
  (Aleluia) 
 
         Mergeţi în toată lumea, predicaţi Evanghelia. 
 
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Marcu  16,15-20 

 
 
 
  În timpul acela, 
  Isus înviat s-a arătat celor unsprezece ucenici şi le-a spus: 
15 „Mergeţi în lumea întreagă, predicaţi evanghelia la toată făptura. 
16 Cine va crede şi va fi botezat se va mântui, 
 iar cine va refuza credinţa va fi osândit. 
17 Acestea sunt semnele care vor însoţi pe cei care cred: 
 în numele meu vor alunga demoni; 
 vor vorbi limbi noi; 
18 chiar dacă vor bea otravă nu le va dăuna; 
 peste cei bolnavi îşi vor pune mâinile şi ei se vor vindeca”. 
19 Domnul Isus, după ce le-a vorbit, s-a înălţat la cer 
 şi şade de-a dreapta lui Dumnezeu. 
20 Iar ei au plecat să predice pretutindeni. 
 Domnul Isus lucra în ei 
 şi întărea cuvântul prin semnele care urmau. 
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 Pentru misionari 
 
 ALELUIA Is 61,1 
  (Aleluia) Duhul Domnului este asupra mea; 
     el m-a trimis să aduc săracilor vestea cea bună. (Aleluia) 
 

La cuvântul tău voi arunca mreaja. 
 
 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!”. 
11 Atunci au adus bărcile la mal şi, lăsând toate, l-au urmat pe Isus. 
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 ALELUIA Cf. Mt 10,7 
  (Aleluia) Împărăţia lui Dumnezeu este aproape, spune Domnul, 
     vestiţi pacea tuturor popoarelor. (Aleluia) 
 
         Secerişul este mult iar lucrătorii puţini. 
 
 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!»”. 
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 ALELUIA Cf. Lc 22,28.30 
  (Aleluia) Voi, care aţi rămas cu mine în încercările mele, 
     veţi sta la masa mea în împărăţia cerurilor. (Aleluia) 
 
          Eu vă pun vouă la dispoziţie o împărăţie, 
         precum Tatăl mi-a pus-o mie la dispoziţie. 
 
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Luca 22,24-30 
 
 
 
24  În timpul acela, 
  s-a iscat între ucenici o neînţelegere: 
 cine dintre ei se pare că este mai mare. 
25 Dar Isus le-a spus: 
 „La păgâni, regii poruncesc ca stăpânii 
 şi cei care au puterea pretind să fie numiţi binefăcători. 
26 Dar între voi să nu fie aşa: 
 dimpotrivă, cel mai mare dintre voi să fie precum cel mai mic, 
 şi cel care porunceşte precum cel care slujeşte. 
27 Căci cine este cel mai mare: 
 cel care stă la masă, sau cel care slujeşte? 
 Oare nu cel care stă la masă? 
 Ei bine, eu sunt în mijlocul vostru ca unul care slujeşte. 
28 Voi sunteţi aceia care aţi rămas cu mine în încercările mele. 
29 Eu vă pun vouă la dispoziţie o împărăţie, 
 precum Tatăl meu mi-a pus-o mie la dispoziţie 
30 ca să mâncaţi şi să beţi la masa mea, în împărăţia mea, 
 şi să şedeţi pe tronuri, 
 stăpânind peste cele douăsprezece triburi ale lui Israel”. 
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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) 
 

Păstorul cel bun îşi dă sufletul pentru oile sale. 
 
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Ioan 10,11-16 

 
 
 
11  În timpul acela, Isus a spus: 
  „Eu sunt păstorul cel bun. 
 Păstorul cel bun îşi dă viaţa pentru oile sale. 
12 Cel plătit nu este păstor, căci oile nu-i aparţin. 
 Dacă vede lupul venind, el lasă oile şi fuge, 
 iar lupul le răpeşte şi le risipeşte. 
13 Cel plătit fuge, pentru că nu-l interesează decât plata şi nu-i pasă de 
 oi. 
14 Eu sunt păstorul cel bun; 
 eu cunosc oile mele şi oile mele mă cunosc pe mine, 
15 precum mă cunoaşte Tatăl şi eu cunosc pe Tatăl. 
 Eu îmi dau viaţa pentru oile mele. 
16 Mai am şi alte oi care nu sunt din staulul acesta. 
 Şi pe acelea trebuie să le aduc. 
 Ele vor asculta glasul meu:  
 va fi o singură turmă şi un singur păstor”. 
 

Cuvântul Domnului 



Comunul păstorilor 

 
11 

 
 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) 
 

V-am rânduit să mergeţi şi să aduceţi roade. 
 
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Ioan 15,9-17 

 
 
 
  În timpul acela, 
  Isus a spus ucenicilor săi: 
9 „Precum m-a iubit pe mine Tatăl, 
 tot aşa şi eu vă iubesc pe voi. 
 Rămâneţi în dragostea mea. 
10 Dacă păziţi poruncile mele, 
 veţi rămâne în iubirea mea, 
 după cum şi eu am păzit poruncile Tatălui meu 
 şi rămân în iubirea lui. 
11 Acestea vi le-am spus ca bucuria mea să fie în voi 
 şi ca bucuria voastră să fie deplină. 
12 Aceasta este porunca mea: 
 să vă iubiţi unii pe alţii, aşa cum v-am iubit şi eu pe voi. 
13 Nimeni nu are o mai mare dragoste decât aceasta: 
 ca cineva să-şi dea viaţa pentru prietenii săi. 
14 Voi sunteţi prietenii mei, dacă faceţi ceea ce vă poruncesc. 
15 De acum nu vă mai numesc slugi, 
 pentru că sluga nu ştie ce face stăpânul său, 
 dar v-am numit pe voi prieteni, 
 pentru că toate câte le-am auzit de la Tatăl meu 
 vi le-am făcut cunoscute. 
16 Nu voi m-aţi ales pe mine, ci eu v-am ales pe voi 
 şi v-am rânduit să mergeţi şi să aduceţi roade, 
 iar roadele voastre să rămână, 
 ca Tatăl să vă dea tot ceea ce veţi cere în numele meu. 
17 Aceasta vă poruncesc: să vă iubiţi unii pe alţii”. 
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 Pentru un papă 
 
 ALELUIA In 10,11 
  (Aleluia) Eu sunt păstorul cel bun. 
     Păstorul cel bun îşi dă viaţa pentru oile sale, spune 
     Domnul. 
  (Aleluia) 
 
         Paşte mieii mei, paşte oile mele! 
 
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Ioan 21,15-17 

 
 
  Isus înviat din morţi 
  a stat la masă cu ucenicii săi pe ţărmul mării. 
15 După ce au mâncat, Isus i-a zis lui Simon Petru: 
 „Simon, fiul lui Ioan, mă iubeşti tu mai mult decât aceştia?”. 
 El i-a răspuns: „Da, Doamne, tu ştii că te iubesc”. 
 Isus i-a zis: „Paşte mieluşeii mei!”. 
16 I-a spus Isus a doua oară: „Simon, fiul lui Ioan, mă iubeşti?”. 
 Petru i-a răspuns: „Da, Doamne, tu ştii că te iubesc”. 
 Isus i-a zis: „Paşte mieii mei!”. 
17 Şi i-a spus a treia oară: „Simon, fiul lui Ioan, mă iubeşti?”. 
 Petru s-a întristat pentru că l-a întrebat a treia oară mă iubeşti 
 şi i-a zis: „Doamne, tu toate le ştii; tu ştii că te iubesc”. 
 Isus i-a zis: „Paşte oile mele!”. 
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ÎN AFARA TIMPULUI PASCAL 

 
1 

 
Îţi voi da pricepere ca să ştii să conduci. 

 
 Citire din cartea întâi a Regilor 3,11-14 

 
 
 
11  În zilele acelea, 
  Domnul i-a spus lui Solomon: 
 „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 
 şi nici după tine nu se va ridica unul asemenea ţie. 
14 Ba mai mult, îţi voi da şi ceea ce tu nu ai cerut: 
 şi anume bogăţie şi slavă, 
 aşa încât nici unul dintre regi nu va fi egal cu tine cât timp vei trăi. 
 Şi dacă vei umbla pe căile mele, cum a făcut tatăl tău David, 
 îţi voi da o viaţă îndelungată”. 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 18,8.9.10.11 
 
  R.:  Legea ta, Doamne, 
    este mereu în inima mea. 
 
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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         Am iubit înţelepciunea 
         mai mult decât sănătatea şi frumuseţea. 
 
 Citire din cartea Înţelepciunii  7,7-10.15-16 

 
 
7  Lui Dumnezeu m-am rugat şi mi s-a dat pricepere; 
  l-am implorat şi duhul înţelepciunii s-a coborât peste mine. 
8 Am ţinut la înţelepciune mai mult decât la tronuri şi sceptre; 
 în comparaţie cu ea, bogăţiile le-am socotit de nimic. 
9 N-am pus alături de ea nici pietrele cele mai scumpe, 
 fiindcă tot aurul din lume, pe lângă ea, nu e decât nisip, 
 iar argintul mi se pare noroi înaintea ei. 
10 Am preţuit înţelepciunea mai mult decât sănătatea şi frumuseţea; 
 am pus-o chiar înaintea luminii, 
 fiindcă strălucirea ei nu se stinge niciodată. 
15 Mi-a dat Dumnezeu să vorbesc precum gândesc 
 şi să cuget într-un chip vrednic de darurile primite, 
 căci el este călăuzitorul înţelepciunii şi îndrumătorul înţelepţilor. 
16 În mâna lui suntem noi şi cuvintele noastre, 
 mintea şi priceperea noastră. 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 118,9-10.11-12.13-14 
 
  R.:  Cuvântul tău, Doamne, 
    este bucuria mea. 
 
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. 
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Îl va umple Duhul înţelepciunii şi al înţelegerii. 

 
 Citire din cartea lui Ben Sirah 15,1-6 

 
 
1  Omul care se teme de Domnul face binele 
  iar cel care ţine legea îşi însuşeşte înţelepciunea. 
2 Ea îl întâmpină ca o mamă şi îl primeşte ca o tânără mireasă. 
3 Îl hrăneşte cu pâinea înţelegerii şi-i dă să bea din apa înţelepciunii. 
4 Se sprijină pe ea şi nu se va clătina, 
 se încrede în ea şi nu va rămâne de ruşine; 
 îl înalţă mai presus decât tovarăşii săi. 
5 Îl face să vorbească în mijlocul adunării; 
 în ea va afla mulţumirea, cununa bucuriei, 
 şi va dobândi un renume veşnic; 
6 fericirea şi preamărirea vor fi comoara lui, 
 şi va moşteni un nume veşnic. 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 36,3-4.5-6.30-31 
 
  R.:  Înţelepciunea Domnului 
    străluceşte în sfinţii săi. 
 
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. 
 
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. 
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Îl va umple cu Duhul înţelepciunii. 

 
 Citire din cartea lui Ben Sirah 39,8-14 

 
 
8  Dacă va voi Domnul atotputernic, 
  îl va umple cu duhul înţelegerii pe cel care caută  
 înţelepciunea; 
9 ca un torent se vor revărsa cuvintele priceperii sale 
 şi-i va aduce mulţumiri Domnului în rugăciune. 
10 El va urma calea cea dreaptă în hotărârile sale şi în ştiinţa sa 
 şi va cugeta la tainele lui Dumnezeu. 
11 El va face cunoscută învăţătura pe care a primit-o 
 şi se va mândri cu legea legământului Domnului. 
12 Vor lăuda mulţi înţelepciunea lui şi nu va fi uitată niciodată. 
13 Amintirea lui nu se va şterge, 
 numele lui va dăinui din generaţie în generaţie. 
14 Popoarele vor vorbi despre înţelepciunea lui, 
 iar adunarea îl va sărbători cu laude. 
 

Cuvântul Domnului 



Comunul învăţătorilor Bisericii 

 
 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 36,3-4.5-6.30-31 
 
  R.:  Înţelepciunea Domnului 
    străluceşte în sfinţii săi. 
 
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. 
 
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. 



Comunul învăţătorilor Bisericii 

 
ÎN TIMPUL PASCAL 

 
1 

 
Dumnezeu l-a înălţat ca Domn şi Mesia. 

 
 Citire din Faptele Apostolilor  2,14a.22-24.32-36 
 
 
 
14a  În ziua Rusaliilor, 
  Petru cu cei unsprezece, 
 stând în picioare în faţa mulţimii, a zis cu glas tare: 
22 „Bărbaţi iudei, luaţi la cunoştinţă şi ascultaţi bine cuvintele acestea: 
 E vorba de Isus din Nazaret, om adeverit de Dumnezeu înaintea  
 voastră, 
 prin faptele puternice, prin minunile şi semnele pe care Dumnezeu 
 le-a săvârşit printr-însul în mijlocul vostru, după cum ştiţi voi înşivă. 
23 Pe omul acesta, dat în mâinile voastre, 
 după planul orânduit şi după ştiinţa de mai înainte a lui Dumnezeu, 
 voi l-aţi răstignit şi l-aţi omorât prin mâinile celor nelegiuiţi. 
24 Dar Dumnezeu l-a înviat, eliberându-l de legăturile morţii. 
32 Dumnezeu l-a înviat pe acest Isus: noi toţi suntem martori ai acestui  
 fapt. 
33 Înălţat în slavă prin puterea lui Dumnezeu, 
 el a primit de la Tatăl pe Duhul Sfânt care era promis, 
 şi l-a revărsat asupra noastră, ceea ce de fapt vedeţi şi auziţi şi voi. 
34 David nu s-a înălţat la cer, şi totuşi psalmul spune: 
 Domnul a zis Domnului meu: Şezi de-a dreapta mea, 
35 până voi pune pe vrăjmaşii tăi aşternut picioarelor tale. 
36 Să ştii bine, aşadar, tot poporul lui Israel, 
 că Dumnezeu l-a făcut Domn şi Mesia pe acest Isus, 
 pe care voi l-aţi răstignit”. 
 

Cuvântul Domnului 



Comunul învăţătorilor Bisericii 

 
 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 18,8.9.10.11 
 
  R.:  Cuvântul tău, Doamne, 
    este lumină şi bucurie. 
   sau 
    Aleluia. 
 
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. 



Comunul învăţătorilor Bisericii 

 
2 

 
         Înviindu-l pe Isus, 
         Dumnezeu şi-a împlinit promisiunea. 
 
 Citire din Faptele Apostolilor  13,26-33 
 
 
 
  În zilele acelea, 
  vorbind celor adunaţi în sinagoga din Antiohia Pisidiei, Paul 
 spunea: 
26 „Fraţilor, fii din neamul lui Abraham 
 şi voi care vă închinaţi Dumnezeului nostru, 
 tuturor ne-a fost adresat acest mesaj al mântuirii. 
27 Dar locuitorii Ierusalimului şi mai-marii lor 
 n-au vrut să-l recunoască pe Isus 
 şi nici să înţeleagă cuvintele profeţilor, 
 care se citesc în fiecare sâmbătă. 
 Şi totuşi ei au adus la îndeplinire aceste cuvinte 
 atunci când l-au condamnat. 
28 Fără să fi aflat în el nici un motiv pentru condamnare la moarte, 
 ei i-au cerut lui Pilat să-l ucidă. 
29 Iar după ce au îndeplinit toate cele scrise despre el, 
 l-au dat jos de pe cruce şi l-au pus în mormânt. 
30 Dar Dumnezeu l-a înviat din morţi. 
31 Timp de mai multe zile el s-a arătat 
 celor care urcaseră împreună cu el din Galileea la Ierusalim. 
 Aceştia sunt martorii lui către popor. 
32 Şi noi vă aducem acum această veste bună: 
 făgăduinţa pe care a făcut-o părinţilor, 
33 Dumnezeu a împlinit-o în întregime pentru noi, copiii lor, 
 înviindu-l pe Isus, după cum este scris în psalmul al doilea: 
 «Fiul meu eşti tu, eu astăzi te-am născut!»”. 
 

Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 36,3-4.5-6.30-31 
 
  R.:  Înţelepciunea Domnului 
    străluceşte în sfinţii săi. 
   sau 
    Aleluia. 
 
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. 
 
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. 



Comunul învăţătorilor Bisericii 

 
LECTURA A II-A 

 
1 

 
         A găsit Dumnezeu cu cale  
         să-i mântuiască pe cei credincioşi  
         prin nebunia propovăduirii evangheliei. 
 
 Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Paul 
 către Corinteni 1,18-25 
 
 
18  Fraţilor, 
  limbajul crucii este nebunie pentru cei care se pierd; 
 dar pentru cei care se mântuiesc, adică pentru noi, 
 este puterea lui Dumnezeu. 
19 Căci este scris: „Voi distruge înţelepciunea înţelepţilor 
 şi voi nimici ştiinţa celor învăţaţi”. 
20 Ce se mai alege de cei înţelepţi? Ce se mai alege de cărturari? 
 Ce se mai alege de gânditorii acestei lumi? 
 Oare nu a arătat Dumnezeu că înţelepciunea lumii acesteia este  
 nebunie? 
21 Şi pentru că lumea, cu toată înţelepciunea ei, 
 nu l-a cunoscut pe Dumnezeu în lucrările înţelepciunii lui Dumnezeu, 
 de aceea i-a plăcut lui Dumnezeu să-i mântuiască pe cei credincioşi 
 prin nebunia predicării evangheliei. 
22 Da, pentru că în timp ce iudeii cer semne şi grecii caută înţelepciune, 
23 noi îl predicăm pe Cristos cel răstignit – scandal pentru iudei,  
 iar pentru păgâni nebunie; 
24 dar pentru noi cei chemaţi, fie iudei, fie greci, 
 Cristos este puterea şi înţelepciunea lui Dumnezeu. 
25 Căci nebunia lui Dumnezeu este mai înţeleaptă decât înţelepciunea  
 oamenilor 
 şi slăbiciunea lui Dumnezeu este mai tare decât puterea oamenilor. 
 

Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 118,9-10.11-12.13-14 
 
  R.:  Fericiţi cei care ascultă 
    cuvintele Domnului. 
 
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. 
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2 

 
Noi vestim înţelepciunea tainei lui Dumnezeu. 

 
 Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Paul 
 către Corinteni 2,1-10a 

 
 
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. 
6 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. 
10a Nouă ne-a descoperit Dumnezeu, prin Duhul Sfânt, 
 această înţelepciune. 
 

Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 18,8.9.10.11 
 
  R.:  Fericit cel care păzeşte 
    legea Domnului. 
 
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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3 

 
Noi suntem acei care avem gândul lui Cristos. 

 
 Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Paul 
 către Corinteni 2,10b-16 

 
 
10b  Fraţilor, 
  Duhul Sfânt pătrunde cu privirea toate lucrurile, 
 chiar şi adâncimile lui Dumnezeu. 
11 Care dintre oameni cunoaşte oare tainele omului, 
 dacă nu duhul omului care este în el? 
 Tot aşa şi tainele lui Dumnezeu nimeni nu le cunoaşte, 
 în afară de Duhul lui Dumnezeu. 
12 Noi nu am primit duhul lumii, ci Duhul care vine de la Dumnezeu, 
 ca să cunoaştem darurile pe care le-am primit de la Dumnezeu. 
13 Despre acestea vorbim, 
 nu cu vorbe învăţate de la înţelepciunea omenească, 
 ci învăţate de la Duhul Sfânt, 
 explicând lucrurile duhovniceşti prin cuvinte duhovniceşti. 
14 Omul înzestrat numai cu puteri omeneşti 
 nu poate înţelege cele ce vin de la Duhul lui Dumnezeu; 
 pentru el sunt o nebunie şi nu le poate înţelege, 
 pentru că acestea nu pot fi judecate decât cu ajutorul Duhului Sfânt. 
15 Dimpotrivă, omul însufleţit de Duhul Sfânt judecă orice lucru, 
 iar el nu poate fi judecat de nimeni. Scriptura se întreabă: 
16 „Cine cunoaşte gândul Domnului? Sau cine-l va sfătui pe el?”. 
 Ei bine, noi suntem aceia care avem gândul lui Cristos! 
 

Cuvântul Domnului 



Comunul învăţătorilor Bisericii 

 
 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 36,3-4.5-6.30-31 (R.: 30a) 
 
  R.:  Buzele celui drept 
    vorbesc cu înţelepciune. 
 
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. 
 
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. 



Comunul învăţătorilor Bisericii 

 
4 

 
         Să le predic păgânilor  
         nemărginita bogăţie a lui Cristos. 
 
 Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul 
 către Efeseni  3,8-12 

 
 
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. 
 

Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 18,8.9.10.11 
 
  R.:  Cuvântul tău, Doamne, 
    este lumină şi 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. 
 
11 Ele sunt mai preţioase decât aurul 
 şi decât toate pietrele scumpe, 
 mai dulci decât fagurele 
 şi decât mierea. R. 
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5 

 
A împlinit misiunea de a sluji, 
ca să se formeze trupul lui Cristos. 

 
 Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul 
 către Efeseni  4,1-7.11-13 

 
 
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. 
7 Fiecare dintre noi a primit harul în măsura în care i l-a dăruit  
 Cristos. 
11 El a dat oamenilor felurite daruri: 
 pe unii i-a făcut apostoli, pe alţii profeţi, pe alţii vestitori ai evangheliei; 
 pe unii păstori şi pe alţii învăţători. 
12 Astfel poporul sfânt este organizat 
 pentru a putea împlini misiunea de a sluji 
 şi pentru a se forma trupul lui Cristos, 
13 ca în cele din urmă să ajungem cu toţii la unitatea credinţei 
 şi a cunoaşterii Fiului lui Dumnezeu, 
 la starea omului desăvârşit, la plinătatea staturii lui Cristos. 
 

Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 36,3-4.5-6.30-31 
 
  R.:  Inima celui drept 
    este perseverentă în credinţă. 
 
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. 
 
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. 
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6 

 
        Păstrează tezaurul evangheliei prin Duhul Sfânt. 
 
 Citire din Scrisoarea a doua a sfântului apostol Paul 
 către Timotei 1,13-14; 2,1-3 

 
 
13  Preaiubitule, 
  ia ca îndreptar sănătos 
 învăţătura pe care ai auzit-o de la mine, 
 în credinţa şi iubirea pe care o avem în Cristos Isus. 
14 Ţie ţi s-a încredinţat tezaurul evangheliei; 
 păstrează-l neatins, prin Duhul Sfânt care locuieşte în noi. 
2,1 Aşadar, copilul meu, află-ţi tăria în harul care este în Cristos Isus; 
2 şi ceea ce ţi-am spus de faţă cu mulţi martori 
 încredinţează unor oameni de încredere, 
 care să fie în stare să-i înveţe şi pe alţii. 
3 Ia parte împreună cu mine la suferinţă, 
 ca un vrednic ostaş al lui Cristos Isus. 
 

Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 118,9-10.11-12.13-14 
 
  R.:  Voi păstra, Doamne, 
    cuvintele 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. 
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          Lucrează pentru răspândirea evangheliei, 
         îndeplineşte-ţi până la capăt misiunea. 
 
 Citire din Scrisoarea a doua a sfântului apostol Paul 
 către Timotei 4,1-5 

 
 
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. 
 

Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 18,8.9.10.11 
 
  R.:  Voi vesti fraţilor mei 
    cuvintele Domnului. 
 
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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EVANGHELIA 

 
1 

 
 ALELUIA Fil 2,15-16 
  (Aleluia) Păziţi cuvântul vieţii, 
     ca să fiţi în mijlocul lumii ca nişte făclii mereu aprinse.  
  (Aleluia) 
 
         Voi sunteţi lumina lumii. 
 
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Matei  5,13-19 

 
 
 
  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. 
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”. 
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 ALELUIA In 6,64b şi 69b 
  (Aleluia) Cuvintele tale, Doamne, sunt duh şi viaţă; 
     tu ai cuvintele vieţii veşnice. (Aleluia) 
 

Isus îi învăţa ca unul care are autoritate. 
 
 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 
 şi nu cum învăţau cărturarii lor. 
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 ALELUIA Cf. Fap 16,14b 
  (Aleluia) Deschide, Doamne, inimile noastre, 
     ca să pătrundă în ele cuvântul Fiului tău. (Aleluia) 
 
          Lucruri noi şi lucruri vechi. 
 
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Matei 13,47-52 

 
 
 
  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”. 
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 ALELUIA Mt 23,9a.10b 
  (Aleluia) Voi nu aveţi decât un singur Tată, pe cel din ceruri, 
     nu aveţi decât un singur Învăţător, adică pe Cristos.  
  (Aleluia) 
 
         Nu îngăduiţi să vi se spună „maestre”, 
         căci unul este Maestrul vostru, Cristos. 
 
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Matei 23,8-12 

 
 
 
  În timpul acela, 
  Isus a spus ucenicilor săi: 
8 „Să nu îngăduiţi să vi se spună „rabbi”, 
 căci unul este Învăţătorul vostru iar voi toţi sunteţi fraţi. 
9 Nici „tată” să nu spuneţi nimănui pe pământ, 
 căci unul este Tatăl vostru, cel din ceruri. 
10 Nici „învăţători” nu îngăduiţi să vi se spună, 
 căci unul este Învăţătorul vostru, Cristos. 
11 Cel mai mare dintre voi să fie slujitorul vostru. 
12 Cine se va înălţa va fi înjosit iar cine se va smeri va fi înălţat”. 
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 ALELUIA 
  (Aleluia) Sămânţa este cuvântul lui Dumnezeu, 
     semănătorul este Cristos; 
     toţi cei care-l vor găsi vor rămâne în veci. (Aleluia) 
 
         A ieşit semănătorul să semene. 
 
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Marcu  4,1-10.13-20 

 
 
 
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. 
13 Isus le-a spus: „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, 
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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”. 
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forma scurtă: 

 
         A ieşit semănătorul să semene. 
 
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Marcu  4,1-9 

 
 
 
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!”. 
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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) 
 

Vorbele nu sunt decât revărsarea inimii. 
 
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Luca 6,43-45 

 
 
 
  În timpul acela, 
  Isus a spus ucenicilor săi: 
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”. 
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LECTURA I 

 
ÎN AFARA TIMPULUI PASCAL 

 
1 

 
Iubirea este tare ca moartea. 

 
 Citire din cartea Cântarea Cântărilor 8,6-7 

 
 
6  Aşa spune cel iubit: 
 „Numele meu să fie scris în inima ta, 
 să fie gravat pe braţul tău. 
 Pentru că iubirea este tare ca moartea 
 şi pasiunea nepotolită ca iadul. 
 Săgeţile ei sunt săgeţi de foc 
 şi flacăra ei ca fulgerul din cer. 
7 Marea nu poate stinge dragostea, 
 nici râurile s-o potolească; 
 de ar da omul toate averile din casa lui pentru dragoste, 
 tot n-ar avea decât un profund dispreţ”. 
 

Cuvântul Domnului 



Comunul fecioarelor 

 
 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 44,11-12.14-15.16-17 
 
  R.:  În tine, Doamne, 
    este bucuria mea. 
 
11 Ascultă, fiică, priveşte şi pleacă-ţi urechea, 
 uită de poporul tău şi de casa tatălui tău. 
12 Regele râvneşte frumuseţea ta; 
 el îţi este stăpânul, pleacă-te în faţa lui. R. 
 
14 Fiica regelui îşi face intrarea, 
 împodobită strălucitor cu haine ţesute în aur. 
15 În haine strălucitoare e adusă la rege; 
 fecioare formează alaiul ei, prietenele ei sunt aduse la tine. R. 
 
16 Cu strigăte de bucurie şi veselie 
 intră în palatul regelui. 
17 Locul părinţilor tăi îl vor lua copiii, 
 îi vei pune stăpânitori în lumea întreagă. R. 
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Te voi logodi cu mine pe vecie. 

 
 Citire din cartea profetului Osea  2,14.15b.19-20 

 
 
14  Aşa spune Domnul: 
  „O voi atrage la mine, 
 o voi duce în pustiu şi-i voi vorbi pe placul inimii ei; 
15b acolo va cânta ca în vremea tinereţii ei 
 şi ca în ziua în care a ieşit din ţara Egiptului. 
19 Te voi logodi cu mine pentru totdeauna; 
 te voi logodi cu mine în dreptate, 
 judecată, în iubire şi îndurare; 
20 te voi logodi cu mine în fidelitate 
 şi vei cunoaşte că eu sunt Domnul!”. 
 

Cuvântul Domnului 



Comunul fecioarelor 

 
 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 44,11-12.14-15.16-17 (R.: cf. Mt 25,6) 
 
  R.:  Iată, vine Mirele, 
    ieşiţi-i în întâmpinare. 
 
11 Ascultă, fiică, priveşte şi pleacă-ţi urechea, 
 uită de poporul tău şi de casa tatălui tău. 
12 Regele râvneşte frumuseţea ta; 
 el îţi este stăpânul, pleacă-te în faţa lui. R. 
 
14 Fiica regelui îşi face intrarea, 
 împodobită strălucitor cu haine ţesute în aur. 
15 În haine strălucitoare e adusă la rege; 
 fecioare formează alaiul ei, prietenele ei sunt aduse la tine. R. 
 
16 Cu strigăte de bucurie şi veselie 
 intră în palatul regelui. 
17 Locul părinţilor tăi îl vor lua copiii, 
 îi vei pune stăpânitori în lumea întreagă. R. 
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ÎN TIMPUL PASCAL 

 
1 
 

Fericiţi cei chemaţi la ospăţul de nuntă al Mielului. 
 
 Citire din Apocalipsul sfântului Ioan 19,1.5-9 

 
 
1  Eu, Ioan, 
  am auzit în cer un glas puternic, 
 ca al unei mulţimi imense, care zicea: 
 „Aleluia! Mântuirea, mărirea şi puterea sunt ale Dumnezeului nostru!”. 
5 Iar dinspre tron se auzea un glas spunând: 
 „Lăudaţi pe Dumnezeul nostru, voi, toţi slujitorii lui, 
 voi, care vă temeţi de el, mici şi mari!”. 
6 Apoi am auzit un glas ca al unei mulţimi imense, 
 ca un vuiet de ape multe 
 şi ca un bubuit de tunete puternice, care zicea: 
 „Aleluia! Domnul Dumnezeul nostru cel atotputernic 
 şi-a luat în primire domnia! 
7 Să ne bucurăm, să ne înveselim şi să-i dăm slavă, 
 pentru că a venit nunta Mielului şi mireasa lui şi-a pus podoabele. 
8 Dumnezeu i-a dat un veşmânt de in, curat, strălucitor. 
 Veşmântul – sunt faptele drepte ale sfinţilor”. 
9 Un înger mi-a zis: 
 „Scrie! Fericiţi cei chemaţi la ospăţul de nuntă al Mielului!”. 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 148,1-2.11-13a.13c-14 (R.: cf. 12a.13a) 
 
  R.:  Voi tineri şi fecioare, 
    lăudaţi numele Domnului! 
   sau 
    Aleluia. 
 
1 Lăudaţi-l pe Domnul din ceruri, 
 lăudaţi-l întru cei de sus! 
2 Lăudaţi-l voi, îngerii lui, 
 lăudaţi-l toate oştirile! R. 
 
11 Toate popoarele şi împăraţii pământului, 
 conducătorii şi toţi judecătorii neamurilor, 
12 tineri şi tinere, bătrâni şi copii, 
13a să laude numele Domnului. R. 
 
13c  Măreţia lui este mai presus de pământ şi de ceruri, 
14 el este puterea poporului său. 
 El este vrednic de lauda sfinţilor săi, 
 a tuturor fiilor lui Israel, 
 a poporului care este aproape de dânsul. R. 
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         Am văzut noul Ierusalim, cetatea sfântă, 
         împodobită ca o mireasă pentru mirele ei. 
 
 Citire din Apocalipsul sfântului Ioan 21,1-5a 

 
 
1  Eu, Ioan, am văzut un cer nou şi un pământ nou. 
  Căci cerul cel dintâi şi pământul cel dintâi au dispărut, 
 iar marea nu mai este. 
2 Şi am văzut, coborându-se din cer, de la Dumnezeu, 
 noul Ierusalim, cetatea sfântă, 
 împodobită ca o mireasă pentru mirele ei. 
3 Şi am auzit dinspre tronul divin un glas puternic ce zicea: 
 „Iată, locuinţa lui Dumnezeu este între oameni. 
 El va locui cu ei şi ei vor fi poporul lui; 
 şi însuşi Dumnezeu va fi cu ei. 
4 El va şterge orice lacrimă din ochii lor: 
 nu va mai fi moarte, nici plâns, nici strigăt, nici durere, 
 căci lumea cea dintâi a dispărut”. 
5a Atunci cel care şade pe tron a spus: 
 „Iată, toate le fac noi”. 
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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. 
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LECTURA A II-A 

 
1 

 
Fecioara se îngrijeşte de cele ce sunt ale Domnului. 

 
 Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Paul 
 către Corinteni 7,25-35 

 
 
25  Fraţilor, 
  în ceea ce priveşte celibatul nu am nici o poruncă de la  
 Domnul; 
 dau însă un sfat, 
 ca unul care, prin îndurarea Domnului sunt vrednic de crezare. 
26 Având în vedere încercările grele care ne aşteaptă, 
 gândesc că este un lucru bun ca omul să trăiască astfel. 
27 Eşti căsătorit? Nu căuta să te desparţi. 
 Nu eşti căsătorit? Nu-ţi căuta femeie. 
28 Totuşi, dacă te căsătoreşti, nu faci nici un păcat, 
 iar dacă o tânără se căsătoreşte, nici ea nu face nici un păcat. 
 Dar cei care aleg acest fel de viaţă 
 vor întâmpina necazuri pământeşti 
 şi tocmai de acestea aş voi să vă scutesc. 
29 Aşadar, fraţilor, 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. 
32 Eu aş vrea ca voi să fiţi 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, şi astfel, este împărţit. 
34 Tot aşa, femeia fără bărbat 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. 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 44,11-12.14-15.16-17 
 
  R.:  În tine, Doamne, 
    este bucuria mea. 
 
11 Ascultă, fiică, priveşte şi pleacă-ţi urechea, 
 uită de poporul tău şi de casa tatălui tău. 
12 Regele râvneşte frumuseţea ta; 
 el îţi este stăpânul, pleacă-te în faţa lui. R. 
 
14 Fiica regelui îşi face intrarea, 
 împodobită strălucitor cu haine ţesute în aur. 
15 În haine strălucitoare e adusă la rege; 
 fecioare formează alaiul ei, prietenele ei sunt aduse la tine. R. 
 
16 Cu strigăte de bucurie şi veselie 
 intră în palatul regelui. 
17 Locul părinţilor tăi îl vor lua copiii, 
 îi vei pune stăpânitori în lumea întreagă. R. 
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         Voi sunteţi mireasa feciorelnică şi sfântă 
         pe care eu i-am prezentat-o lui Cristos. 
 
 Citire din Scrisoarea a doua a sfântului apostol Paul 
 către Corinteni 10,17 – 11,2 

 
 
17  Fraţilor, 
  cine vrea să se laude, să se laude în Domnul. 
18 Căci pentru a recunoaşte misiunea cuiva 
 nu-i de ajuns să se recomande el însuşi, 
 ci trebuie să-l recomande Domnul. 
11,1 O, de-aţi putea suporta un pic de nebunie din partea mea! 
 Dar, desigur, voi mă suportaţi. 
2 Eu simt pentru voi un fel de gelozie, gelozia lui Dumnezeu, 
 căci v-am logodit cu un singur mire; 
 voi sunteţi mireasa feciorelnică şi sfântă 
 pe care eu i-am prezentat-o lui Cristos. 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 148,1-2.11-13a.13c-14 (R.: cf. 12a.13a) 
 
  R.:  Voi tineri şi fecioare, 
    lăudaţi numele Domnului! 
   sau 
    Aleluia. 
 
1 Lăudaţi-l pe Domnul din ceruri, 
 lăudaţi-l întru cei de sus! 
2 Lăudaţi-l voi, îngerii lui, 
 lăudaţi-l toate oştirile! R. 
 
11 Toate popoarele şi împăraţii pământului, 
 conducătorii şi toţi judecătorii neamurilor, 
12 tineri şi tinere, bătrâni şi copii, 
13a să laude numele Domnului. R. 
 
13c Măreţia lui este mai presus de pământ şi de ceruri, 
14 el este puterea poporului său. 
 El este vrednic de lauda sfinţilor săi, 
 a tuturor fiilor lui Israel, 
 a poporului care este aproape de dânsul. R. 
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 ALELUIA 
  (Aleluia) Vino, mireasa lui Cristos, primeşte-ţi coroana 
     pe care ţi-a pregătit-o Domnul pentru vecie. (Aleluia) 
 
         Sunt unii care au renunţat la căsătorie 
         pentru împărăţia cerurilor. 
 
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Matei 19,3-12 

 
 
 
3  În timpul acela, 
  câţiva farisei s-au apropiat de Isus pentru a-l prinde în vorbă; 
 ei l-au întrebat: 
 „Este oare îngăduit unui om să-şi lase soţia pentru orice motiv?”. 
4 El le-a răspuns: 
 „N-aţi citit că la început Creatorul oamenilor i-a creat bărbat şi  
 femeie 
5 şi le-a zis: De aceea va lăsa omul pe tatăl său şi pe mama sa 
 şi se va uni cu soţia sa, şi amândoi vor fi un singur trup? 
6 Aşa că nu mai sunt doi, ci un singur trup. 
 Ceea ce Dumnezeu a unit omul să nu despartă!”. 
7 Ei i-au obiectat: „Atunci pentru ce a poruncit Moise ca, 
 înainte de a fi lăsată, să i se dea femeii dovadă de divorţ?”. 
8 Isus le-a răspuns: 
 „Din cauza împietririi inimii voastre 
 v-a dat voie Moise să vă lăsaţi soţiile; 
 însă la început nu era aşa. 
9 Vă spun, aşadar: 
 Cine îşi lasă soţia, în afara cazului că trăieşte nelegitim cu ea, 
 pentru a se căsători cu alta, comite adulter”. 
10 Atunci ucenicii i-au spus: 
 „Dacă aceasta este situaţia bărbatului faţă de femeie, 
 nu face să te mai căsătoreşti”. 
11 El însă le-a răspuns: 
 „Nu toţi înţeleg acest cuvânt, ci numai cei cărora le este dat. 
12 Există oameni incapabili de căsătorie, pentru că au defect din  
 naştere; 
 alţii pentru că au fost mutilaţi de către oameni; 
 alţii au ales de bunăvoie să nu se căsătorească, 
 pentru împărăţia lui Dumnezeu. 
 Cine poate înţelege, să înţeleagă!”. 
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 ALELUIA Cf. Mt 25,10 
  (Aleluia) Aceasta este fecioara înţeleaptă, 
     pe care Domnul a găsit-o veghind; 
     iar când a venit Mirele, a intrat cu el în sala ospăţului.  
  (Aleluia) 
 

Iată Mirele! Ieşiţi-i în întâmpinare! 
 
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Matei  25,1-13 

 
 
 
  În timpul acela, 
  Isus a spus ucenicilor această parabolă: 
1 „Împărăţia cerului este asemenea cu zece fecioare invitate la nuntă, 
 care şi-au luat candelele şi au ieşit în întâmpinarea mirelui. 
2 Însă cinci dintre ele erau nechibzuite, iar cinci erau înţelepte. 
3 Cele nechibzuite, luând candele, n-au luat cu ele untdelemn. 
4 Cele înţelepte au luat untdelemn în vase, o dată cu candelele lor. 
5 Fiindcă mirele întârzia, au aţipit toate şi au adormit. 
6 La miezul nopţii s-a auzit un strigăt: «Iată, vine mirele, ieşiţi-i în  
 întâmpinare!». 
7 Atunci s-au trezit toate acele fecioare şi şi-au pregătit candelele. 
8 Cele nechibzuite au zis către cele înţelepte: 
 «Daţi-ne din untdelemnul vostru, căci ni se sting candelele». 
9 Dar cele înţelepte le-au răspuns: 
 «Nu, ca nu cumva să nu ne ajungă nici nouă, nici vouă; 
 mai bine mergeţi la vânzători şi cumpăraţi-vă». 
10 Plecând ele ca să cumpere, a sosit mirele; 
 cele care erau pregătite au intrat cu el în sala nunţii şi uşa s-a închis. 
11 Mai târziu au venit şi celelalte tinere şi au zis: «Doamne, Doamne,  
 deschide-ne!». 
12 Dar el le-a răspuns: «Vă spun adevărul: Nu vă cunosc». 
13 Vegheaţi, aşadar, căci nu ştiţi nici ziua, nici ceasul!”. 
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 ALELUIA Lc 11,28 
  (Aleluia) Fericiţi sunt cei care ascultă cuvântul lui Dumnezeu 
     şi îl păzesc. (Aleluia) 
 
         Marta l-a primit în casa ei. 
        Maria şi-a ales partea 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”. 
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         Ieşi din ţara ta, lasă familia ta 
        şi mergi în ţara pe care ţi-o voi arăta. 
 
 Citire din cartea Genezei 12,1-4a 

 
 
 
  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”. 
4a Abraham a plecat, după cum i-a poruncit Domnul. 
 

Cuvântul Domnului 



Comunul pentru sfinţi şi sfinte 

 
 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 15,1-2a şi 5.7-8.11 
 
  R.:  În prezenţa ta 
    voi avea plinătatea vieţii. 
 
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. 
 
11 Tu îmi vei arăta cărarea vieţii; 
 în faţa ta sunt bucurii nespuse 
 şi desfătări veşnice la dreapta ta. R. 
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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 



Comunul pentru sfinţi şi sfinte 

 
 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 14,2-3a.3bc-4ab.5 
 
  R.:  Cine îl iubeşte pe fratele său 
    rămâne în tine, Doamne. 
 
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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         Să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău 
         din toată inima ta. 
 
 Citire din cartea Deuteronomului 6,3-9 

 
 
3  Ascultă, Israele, 
  caută să împlineşti poruncile Domnului, 
 ca să fii fericit şi să te înmulţeşti fără număr, 
 în ţara în care curge lapte şi miere, 
 precum ţi-a făgăduit ţie Domnul Dumnezeul părinţilor tăi. 
4 Ascultă, Israele, 
 Domnul Dumnezeul nostru este singurul Domn. 
5 Să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta, 
 din tot sufletul tău şi din toate puterile tale. 
6 Aceste porunci, pe care ţi le dau eu astăzi, 
 să rămână întipărite în inima ta. 
7 Să le repeţi fiilor tăi, 
 să vorbeşti despre ele fără încetare, 
 când stai acasă sau mergi pe drum, 
 când te culci şi când te scoli, 
8 să le legi la mână ca pe un semn, 
 să le porţi pe frunte ca pe un talisman; 
9 să le scrii la intrarea casei şi la porţile cetăţilor tale”. 
 

Cuvântul Domnului 



Comunul pentru sfinţi şi sfinte 

 
 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 15,1-2a şi 5.7-8.11 
 
  R.:  Tu, Doamne, 
    eşti singurul meu bine. 
 
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. 
 
11 Tu îmi vei arăta cărarea vieţii; 
 în faţa ta sunt bucurii nespuse 
 şi desfătări veşnice la dreapta ta. R. 
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 Pentru călugări 

Domnul este moştenirea lui. 
 
 Citire din cartea Deuteronomului 10,8-9 

 
 
 
8  În zilele acelea, 
  Moise s-a adresat poporului zicând: 
 „Domnul i-a ales pe urmaşii lui Levi, 
 ca să poarte chivotul legământului său, 
 să stea de veghe înaintea Domnului, 
 să-i slujească lui şi să binecuvânteze poporul în numele Domnului; 
 ceea ce au făcut de fapt până astăzi. 
9 De aceea Levi n-a primit partea sa de moştenire, ca fraţii săi, 
 căci moştenirea sa este Domnul, 
 cum i-a hotărât Domnul Dumnezeu”. 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 15,1-2a şi 5.7-8.11 
 
  R.:  Tu, Doamne, 
    eşti singurul meu bine. 
 
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. 
 
11 Tu îmi vei arăta cărarea vieţii; 
 în faţa ta sunt bucurii nespuse 
 şi desfătări veşnice la dreapta ta. R. 
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 Pentru călugări 
         Ieşi pe munte şi stai în calea Domnului. 
 
 Citire din cartea întâi a Regilor 19,4-9a.11-15a 

 
 
 
  În zilele acelea, 
  fugind de mânia reginei Isabela, 
4 profetul Ilie a înaintat în pustiu cale de o zi; 
 s-a aşezat sub un ienupăr şi îşi cerea moartea, zicând: 
 „Îmi ajunge, Doamne, 
 ia-mi viaţa, căci nu sunt mai bun decât părinţii mei!”. 
5 S-a culcat sub ienupăr şi a adormit. 
 Dar iată că un înger l-a atins şi i-a zis: 
 „Scoală-te şi mănâncă!”. 
6 Deschizând ochii, 
 Ilie a văzut la căpătâiul lui o turtă coaptă în spuză şi un urcior cu  
 apă. 
 A mâncat, a băut şi apoi s-a culcat din nou. 
7 Însă îngerul Domnului a venit din nou, l-a atins şi i-a spus: 
 „Scoală-te şi mănâncă, fiindcă vei avea de făcut un drum lung”. 
8 Ilie s-a sculat, a mâncat şi a băut; 
 întărit cu această hrană, 
 a mers patruzeci de zile şi patruzeci de nopţi 
 până la Horeb, muntele lui Dumnezeu. 
9a Aici 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”. 
15a Domnul i-a spus: 
 „Întoarce-te şi du-te spre Damasc pe drumul din pustiu”. 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 14,2-3a.3bc-4ab.5 
 
  R.:  Fericit cel care umblă 
    în prezenţa 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. 
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 Pentru călugări 

Elizeu a mers după Ilie şi i-a slujit. 
 
 Citire din cartea întâi a Regilor 19,16b.19-21 

 
 
 
16b  În zilele acelea, 
  Dumnezeu a spus profetului Ilie: 
 „Consacră-l 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. 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 39,2 şi 4ab.7-8a.8b-9 (R.: 1 Sam 3,10) 
 
  R.:  Vorbeşte, Doamne, 
    căci slujitorul tău ascultă. 
 
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. 
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        Să ajungem amândoi sănătoşi până la bătrâneţe. 
 
 Citire din cartea lui Tobia  8,5-10 

 
 
 
5  În seara nunţii, 
  Tobia i-a spus logodnicei sale, Sara: 
 „Suntem fiii sfinţilor 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. 
7 Tobia spunea: „Doamne, Dumnezeul părinţilor noştri, 
 pe tine să te binecuvânteze 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 de 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 binecuvântat 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 sănătoşi până la bătrâneţe”. 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 102,1-2.3-4.8-9.13-14.17-18a 
 
  R.:  Binecuvântat este Domnul, 
    izvorul vieţii. 
 
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. 
 
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. 
 
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. 
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 Pentru cei care au exercitat opere caritative 

Rugăciunea, unită cu post şi milostenie, 
este mai bună decât comorile de aur. 

 
 Citire din cartea lui Tobia  12,6-13 
 
 
 
6  În zilele acelea, 
  îngerul Rafael i-a chemat deoparte pe Tobia şi pe Tobit şi le-a  
 spus: 
 „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”. 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 33,2-3.4-5.6-7.8-9 
 
  R.:  Domnul este aproape 
    de cel care îl caută. 
 
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, 
 fericit este omul care se încrede în Domnul. R. 



Comunul pentru sfinţi şi sfinte 

 
9 

 
 Pentru văduve 

Se temea mult de Dumnezeu. 
 
 Citire din cartea Iuditei 8,2-8 

 
 
2  Manase, soţul Iuditei, din acelaşi trib şi din aceeaşi familie ca şi 
  ea, a murit în timpul când se secera orzul. 
3 Pe când supraveghea secerătorii pe câmp, 
 a fost lovit de insolaţie, a căzut la pat şi a murit în oraşul său, Betulia, 
 unde a fost înmormântat alături de părinţii săi. 
4 Rămasă văduvă, Iudita a trăit singură, în casa ei, 
 timp de trei ani şi şase luni. 
5 Şi-a amenajat un cort pe terasa casei în care trăia împreună cu fiicele 
 sale. 
6 Ea şi-a pus o haină de pocăinţă şi purta îmbrăcăminte de văduvă. 
 Postea în toate zilele, afară de sâmbăta şi ajunul sâmbetei, 
 la lună nouă şi ajun de lună nouă 
 precum şi în zilele de sărbătoare şi de bucurie ale poporului israelit. 
7 Era frumoasă şi plină de farmec. 
 Soţul ei îi lăsase aur, argint, slujitori, slujitoare, 
 turme de vite şi ogoare pe care ea le stăpânea. 
8 Nimeni nu putea spune ceva rău la adresa ei, 
 pentru că ea se temea mult de Dumnezeu. 
 

Cuvântul Domnului 



Comunul pentru sfinţi şi sfinte 

 
 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 130,1.2.3 
 
  R.:  Păstrează, Doamne, 
    inima mea în pace. 
 
1 Doamne, eu n-am o inimă îngâmfată, 
 nici nu privesc cu trufie; 
 nu mă îndeletnicesc cu lucruri prea mari 
 şi prea înalte pentru mine. R. 
 
2 Sufletul îmi este împăcat şi liniştit, 
 ca un copil la sânul mamei sale. 
 Da, sufletul meu este în mine, 
 ca un copil în braţele mamei sale. R. 
 
3 Pune-ţi, Israele, nădejdea în Domnul, 
 de acum şi până-n veci! R. 



Comunul pentru sfinţi şi sfinte 

 
10 

 
         Pentru a nu pune mai presus  
         slava unui om de slava lui Dumnezeu. 
 
 Citire din cartea Esterei 4,17a-e.h 

 
 
 
17a  În zilele acelea, 
  Mardocheu s-a rugat Domnului, 
 amintindu-i toate faptele sale minunate: 
17b „Doamne Dumnezeule, rege atotputernic, 
 toate se află în stăpânirea ta; 
 nimeni nu poate să se împotrivească voinţei tale, 
 dacă tu hotărăşti să-l mântuieşti pe Israel. 
17c Tu ai făcut cerul şi pământul şi toate câte sunt în Univers. 
 Tu eşti stăpânul lumii şi nimeni nu poate să ţi se împotrivească. 
17d Doamne, tu care cunoşti toate, tu ştii prea bine că nu din mândrie, 
 nici din dispreţ, nici din dorinţa de mărire 
 am refuzat să mă închin înaintea lui Aman cel trufaş. 
 I-aş fi sărutat cu plăcere şi tălpile picioarelor, 
 dacă prin aceasta aş fi putut contribui la salvarea lui Israel. 
17e Dar am refuzat pentru a nu pune mai presus slava unui om 
 de slava lui Dumnezeu; 
 şi nici nu mă voi închina în faţa nimănui, decât în faţa Dumnezeului  
 meu. 
17h Ascultă rugăciunea mea şi fii milostiv cu poporul tău; 
 schimbă plânsul nostru în bucurie, 
 pentru ca rămânând în viaţă să preamărim numele tău, Doamne. 
 Nu permite să amuţească gura celor care te preamăresc pe tine”. 
 

Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 1,1-2.3.4 şi 6 
 
  R.:  Fericit este omul 
    care nădăjduieşte în Domnul. 
 
1 Fericit este 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, 
 care aduce rod la timpul potrivit; 
 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 pe care merg cei răi duce la pieire. R. 
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         Femeia care se teme de Domnul 
         este vrednică de laudă. 
 
 Citire din cartea Proverbelor  31,10-13.19-20.30-31 

 
 
10  Cine va găsi o femeie desăvârşită? 
  Ea este mult mai de preţ decât perlele. 
11 Soţul ei poate avea încredere într-însa, 
 căci nu-l va duce la sărăcie, ci la bogăţie. 
12 În toate zilele vieţii sale ea nu-i va pricinui nici o supărare, 
 ci îi va face numai bucurie. 
13 Îşi procură lână şi in şi mâinile sale lucrează cu hărnicie. 
19 Ea pune mâna pe furcă şi degetele sale învârtesc fusul. 
20 Îşi deschide mâna către cel lipsit şi o întinde către cel sărac. 
30 Farmecul este înşelător şi frumuseţea deşartă. 
31 Dar femeia care se teme de Domnul este vrednică de laudă. 
 Recunoaşteţi roadele muncii ei şi faptele ei lăudaţi-le în pieţele 
 publice. 
 

Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 127,1-2.3.4-5 (R.: cf. 1) 
 
  R.:  Fericit este omul 
    care umblă pe căile Domnului. 
 
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. 
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Voi care vă temeţi de Domnul, 
să aveţi credinţă , nădejde şi dragoste. 

 
 Citire din cartea lui Ben Sirah 2,7-13 

 
 
7  Voi, cei care vă temeţi de Domnul, încredeţi-vă în mila lui; 
  nu vă abateţi din drum, ca nu cumva să cădeţi. 
8 Voi, cei care vă temeţi de Domnul, 
 încredeţi-vă în el şi nu veţi pierde răsplata voastră. 
9 Voi, cei care vă temeţi de Domnul, 
 nădăjduiţi într-însul şi vă vor veni 
 fericirea, bucuria veşnică şi îndurarea. 
10 Voi cei care vă temeţi de Domnul, iubiţi-l pe el 
 şi inimile voastre se vor ilumina. 
11 Priviţi, fiilor, la generaţiile trecute şi veţi şti 
 că nimeni nu şi-a pus încrederea în Domnul şi a rămas de ruşine. 
12 A rămas cineva statornic în frica Domnului şi a fost părăsit? 
 A chemat cineva în ajutor numele Domnului şi nu a fost luat în seamă? 
13 Fiindcă Dumnezeu este îndurător şi milostiv, 
 iartă păcatele şi ajută în timp de restrişte; 
 el îi apără pe toţi aceia care se încred într-însul. 
 

Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 111,1-2.3-4.5-7a.7b-8.9 
 
  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. 
 
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; 
7a nu se teme de vorbele rele. R. 
 
7b 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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          Cu cât eşti mai mare, cu atât să te umileşti 
         mai mult şi vei afla har înaintea Domnului. 
 
 Citire din cartea lui Ben Sirah 3,19-26 

 
 
19  Fiul meu, săvârşeşte faptele tale cu multă modestie 
  şi vei fi iubit mai mult decât un om care împarte daruri. 
20 Cu cât eşti mai mare, cu atât să te umileşti mai mult 
 şi vei afla har înaintea Domnului. 
21 Mare este puterea Domnului dar el este preamărit de cei smeriţi. 
 Nu râvni la ceea ce este prea greu pentru tine 
 şi nu cerceta ceea ce întrece puterile tale. 
22 Gândeşte-te le ceea ce ţi s-a poruncit: nu te ocupa de lucrurile ascunse. 
 Nu fi curios să cunoşti ceea ce te depăşeşte, 
23 pentru că cunoştinţele omeneşti care ţi s-au descoperit îţi sunt de ajuns. 
24 Nu căuta lucrurile zadarnice 
 căci ţi s-au descoperit destule dintre cunoştinţele omeneşti. 
25 Prezumţia i-a făcut pe mulţi oameni să rătăcească, 
 iar lipsa lor de chibzuinţă a făcut ca gândurile lor 
 să se abată de la calea cea dreaptă. 
26 Sunt mulţi oameni mari şi îngâmfaţi, 
 dar celor mici le descoperă Dumnezeu tainele sale. 
 

Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 130,1.2.3 (R.: cf. Mt 5,5.8) 
 
  R.:  Fericiţi cei blânzi 
    şi curaţi cu inima. 
 
1 Doamne, eu n-am o inimă îngâmfată, 
 nici nu privesc cu trufie; 
 nu mă îndeletnicesc cu lucruri prea mari 
 şi prea înalte pentru mine. R. 
 
2 Sufletul îmi este împăcat şi liniştit, 
 ca un copil la sânul mamei sale. 
 Da, sufletul meu este în mine, 
 ca un copil în braţele mamei sale. R. 
 
3 Pune-ţi, Israele, nădejdea în Domnul, 
 de acum şi până-n veci! R. 
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         Farmecul femeii frumoase în casa bine  
        întreţinută este asemănător unui răsărit de  
        soare. 
 
 Citire din cartea lui Ben Sirah 26,1-4.16-21 

 
 
1  Fericit este bărbatul care are o soţie bună: 
  numărul anilor lui va fi dublu. 
2 Femeia destoinică este bucuria bărbatului; 
 el va avea parte de fericire toată viaţa sa. 
3 O femeie bună este o comoară, 
 de care au parte cei care se tem de Dumnezeu; 
4 fie că sunt bogaţi, fie că sunt săraci, ei au inima plină de bucurie, 
 în orice împrejurare faţa lor este senină. 
16 Farmecul femeii aduce bucurie soţului ei; 
17 înţelepciunea ei face viaţa fericită. 
18 O femeie tăcută este un dar al lui Dumnezeu, 
 iar femeia bine crescută este de nepreţuit. 
19 Dar peste dar este femeia sfioasă 
 şi nu este comoară mai de preţ ca femeia înfrânată. 
20 Farmecul femeii bune luminează casa, 
21 asemenea soarelui care străluceşte peste munţii Domnului. 
 

Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 127,1-2.3.4-5 (R.: cf. 1) 
 
  R.:  Fericit este omul 
    care umblă pe căile Domnului. 
 
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. 
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 Pentru cei care au exercitat opere caritative 

Frânge celui flămând pâinea ta. 
 
 Citire din cartea profetului Isaia  58,6-11 

 
 
6  Aşa vorbeşte Domnul: 
  „Iată postul care îmi place: 
 rupe lanţurile nedreptăţii, dezleagă legăturile robiei, 
 dă drumul celor asupriţi şi sfărâmă orice fel de jug; 
7 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. 
11 Domnul te va călăuzi neîncetat, 
 îţi va sătura sufletul chiar în locuri fără apă 
 şi va da din nou putere mădularelor tale; 
 vei fi ca o grădină bine udată, 
 ca un izvor ale cărui ape nu seacă niciodată”. 
 

Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 111,1-2.3-4.5-7a.7b-8.9 (R.: 2 Cor 9,7) 
 
  R.:  Domnul îl iubeşte 
    pe cel care dă cu 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; 
7a nu se teme de vorbele rele. R. 
 
7b 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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         În cele mai adânci taine ale fiinţei mele 
         era un foc mistuitor. 
 
 Citire din cartea profetului Ieremia 20,7-9 

 
 
7  Tu m-ai sedus, Doamne, şi eu m-am lăsat sedus. 
  Ai fost mai tare ca mine şi m-ai biruit. 
 În fiecare zi sunt obiect de batjocură, toată lumea râde de mine, 
8 căci ori de câte ori vorbesc, trebuie să strig: „Silnicie! Asuprire!”, 
 aşa încât cuvântul Domnului îmi aduce zilnic ocară şi batjocură. 
9 Îmi spuneam: „Nu mă voi mai gândi la el, 
 nici nu voi mai vorbi în numele lui!”. 
 Dar, iată, în oasele mele şi în inima mea era parcă un foc mistuitor. 
 Mă sileam să-l stăpânesc, dar nu reuşeam. 
 

Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 39,2 şi 4ab.7-8a.8b-9 
 
  R.:  Legea ta, Doamne, 
    este bucuria inimii mele. 
 
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. 
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          Ţi s-a arătat, omule, ce este bine 
         şi ce îţi cere Domnul. 
 
 Citire din cartea profetului Mihea 6,6-8 

 
 
6  Omul care merge la templu îşi pune această întrebare: 
  „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 14,2-3a.3bc-4ab.5 (R.: 1b) 
 
  R.:  Fericit cel care umblă 
    în prezenţa 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. 
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         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 33,2-3.4-5.6-7.8-9.10-11 
 
  R.:  Domnul este aproape 
    de cel care îl caută. 
 
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, 
 fericit este 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. 
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ÎN TIMPUL PASCAL 
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 Pentru călugări 

O singură inimă şi un singur suflet. 
 
 Citire din Faptele Apostolilor  4,32-35 

 
 
32  Mulţimea celor care credeau 
  era o singură inimă şi un singur suflet. 
 Nici unul nu spunea că ceea ce are îi aparţine, 
 dar toate le aveau în comun. 
33 Apostolii mărturiseau cu multă putere învierea Domnului Isus 
 şi se bucurau cu toţii de multă trecere. 
34 Nu era nici unul printre ei care să ducă lipsă, 
 căci toţi cei care aveau ogoare sau case, le vindeau, 
 aduceau preţul lucrurilor vândute 
35 şi-l puneau la picioarele apostolilor; 
 apoi se împărţea fiecăruia, după cum avea nevoie. 
 

Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 15,1-2a şi 5.7-8.11 (R.: cf. 5a) 
 
  R.:  Tu, Doamne, 
    eşti partea mea de moştenire. 
   sau 
    Aleluia. 
 
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. 
 
11 Tu îmi vei arăta cărarea vieţii; 
 în faţa ta sunt bucurii nespuse 
 şi desfătări veşnice la dreapta ta. R. 
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Voi cina împreună cu el şi el cu mine. 

 
 Citire din Apocalipsul sfântului Ioan 3,14b.20-22 

 
 
14b  Aşa vorbeşte martorul credincios şi vrednic de încredere, 
  cel care se numeşte Amin,  
 cel care este începutul creaţiei lui Dumnezeu: 
20 Iată, eu stau la uşă şi bat; 
 dacă cineva îmi aude glasul şi-mi deschide uşa, 
 voi intra la el, voi lua masa cu el şi el cu mine. 
21 Pe cel care învinge îl voi pune să şadă alături de mine pe tronul meu, 
 aşa cum şi eu, după ce am biruit, 
 m-am aşezat alături de Tatăl, pe tronul său. 
22 Cine are urechi să audă ceea ce Duhul spune Bisericilor. 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 22,1-3a.3b-4.5.6 (R.: cf. Ap 19,9) 
 
  R.:  Fericiţi cei chemaţi 
    la ospăţul Mielului. 
   sau 
    Aleluia. 
 
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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Fericiţi cei chemaţi la ospăţul de nuntă al Mielului. 

 
 Citire din Apocalipsul sfântului Ioan 19,1.5-9 

 
 
1  Eu, Ioan, 
  am auzit în cer un glas puternic, 
 ca al unei mulţimi imense, care zicea: 
 „Aleluia! Mântuirea, mărirea şi puterea sunt ale Dumnezeului nostru!”. 
5 Iar dinspre tron se auzea un glas spunând: 
 „Lăudaţi pe Dumnezeul nostru, voi, toţi slujitorii lui, 
 voi, care vă temeţi de el, mici şi mari!”. 
6 Apoi am auzit un glas ca al unei mulţimi imense, 
 ca un vuiet de ape multe 
 şi ca un bubuit de tunete puternice, care zicea: 
 „Aleluia! Domnul Dumnezeul nostru cel atotputernic 
 şi-a luat în primire domnia! 
7 Să ne bucurăm, să ne înveselim şi să-i dăm slavă, 
 pentru că a venit nunta Mielului şi mireasa lui şi-a pus podoabele. 
8 Dumnezeu i-a dat un veşmânt de in, curat, strălucitor. 
 Veşmântul – sunt faptele drepte ale sfinţilor”. 
9 Un înger mi-a zis: 
 „Scrie! Fericiţi cei chemaţi la ospăţul de nuntă al Mielului!”. 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 33,2-3.4-5.6-7.8-9.10-11 
 
  R.:  Bucuria sfinţilor este Domnul. 
   sau 
    Aleluia. 
 
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, 
 fericit este 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. 



Comunul pentru sfinţi şi sfinte 

 
4 

 
         Celui ce însetează îi voi da gratuit 
         să bea din izvorul vieţii. 
 
 Citire din Apocalipsul sfântului Ioan 21,5-7 

 
 
5  Cel care şade pe tron a spus: 
  „Iată, toate le fac noi!”. 
 Apoi mi-a spus: „Scrie: 
 Aceste cuvinte sunt adevărate şi întru totul vrednice de crezare”. 
6 Şi a continuat: „Toate s-au împlinit! 
 Eu sunt alfa şi omega, începutul şi sfârşitul. 
 Celui ce însetează îi voi da gratuit să bea din izvorul vieţii. 
7 Cel care va birui va primi această moştenire: 
 eu îi voi fi lui Dumnezeu iar el îmi va fi mie fiu”. 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 15,1-2a şi 5.7-8.11 (R.: cf. 5a) 
 
  R.:  Tu, Doamne, 
    eşti partea mea de moştenire. 
   sau 
    Aleluia. 
 
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. 
 
11 Tu îmi vei arăta cărarea vieţii; 
 în faţa ta sunt bucurii nespuse 
 şi desfătări veşnice la dreapta ta. R. 
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         Pe cei pe care i-a îndreptăţit,  
         i-a şi preamărit. 
 
 Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul 
 către Romani 8,26-30 

 
 
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. 
28 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. 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 33,2-3.4-5.6-7.8-9.10-11 
 
  R.:  Ochii celor drepţi, 
    îl vor vedea pe 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, 
 fericit este 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. 
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         Dumnezeu a ales cele slabe ale 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!”. 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 130,1.2.3 
 
  R.:  Păstrează, Doamne, 
    inima mea în pace. 
 
1 Doamne, eu n-am o inimă îngâmfată, 
 nici nu privesc cu trufie; 
 nu mă îndeletnicesc cu lucruri prea mari 
 şi prea înalte pentru mine. R. 
 
2 Sufletul îmi este împăcat şi liniştit, 
 ca un copil la sânul mamei sale. 
 Da, sufletul meu este în mine, 
 ca un copil în braţele mamei sale. R. 
 
3 Pune-ţi, Israele, nădejdea în Domnul, 
 de acum şi până-n veci! R. 
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Dragostea nu se va stinge niciodată. 

 
 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. 
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. 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 132,1-2.3 
 
  R.:  Ne uneşte în bucurie 
    iubirea faţă de Domnul. 
 
1 Iată cât de bine şi cât de frumos este 
 ca fraţii să locuiască împreună! 
2 Este ca uleiul parfumat pe cap, 
 care coboară pe barbă, pe barba lui Aron, 
 care se prelinge pe marginea veşmintelor sale. R. 
 
3 Este ca roua Hermonului, 
 care curge pe munţii Sionului. 
 Pentru că acolo Domnul a dat binecuvântarea 
 şi viaţa pentru totdeauna. R. 
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         Voi sunteţi mireasa feciorelnică şi sfântă 
         pe care eu i-am prezentat-o lui Cristos. 
 
 Citire din Scrisoarea a doua a sfântului apostol Paul 
 către Corinteni 10,17 – 11,2 

 
 
17  Fraţilor, 
  cine vrea să se laude, să se laude în Domnul. 
18 Căci pentru a recunoaşte misiunea cuiva 
 nu-i de ajuns să se recomande el însuşi, 
 ci trebuie să-l recomande Domnul. 
11,1 O, de-aţi putea suporta un pic de nebunie din partea mea! 
 Dar, desigur, voi mă suportaţi. 
2 Eu simt pentru voi un fel de gelozie, gelozia lui Dumnezeu, 
 căci v-am logodit cu un singur mire; 
 voi sunteţi mireasa feciorelnică şi sfântă 
 pe care eu i-am prezentat-o lui Cristos. 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 14,2-3a.3bc-4ab.5 (R.: Mt 5,8) 
 
  R.:  Fericiţi cei curaţi cu inima 
    căci ei îl vor vedea pe Dumnezeu. 
 
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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         Eu trăiesc dar nu mai trăiesc eu, 
         ci în mine trăieşte Cristos. 
 
 Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul 
 către Galateni 2,19-20 

 
 
19  Fraţilor, 
  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. 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 15,1-2a şi 5.7-8.11 (R.: cf. 5a) 
 
  R.:  Tu, Doamne,  
    eşti partea mea de moştenire. 
 
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. 
 
11 Tu îmi vei arăta cărarea vieţii; 
 în faţa ta sunt bucurii nespuse 
 şi desfătări veşnice la dreapta ta. R. 
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         Prin cruce, lumea este răstignită 
         pentru mine şi eu pentru lume. 
 
 Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul 
 către Galateni 6,14-16 

 
 
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. 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 33,2-3.4-5.6-7.8-9.10-11 
 
  R.:  Bucuria sfinţilor 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, 
 fericit este 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. 
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         Voi veţi cunoaşte dragostea lui Cristos 
         care întrece tot ce se poate cunoaşte. 
 
 Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul 
 către Efeseni  3,14-19 

 
 
14  Fraţilor, 
  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. 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 102,1-2.3-4.8-9.13-14.17-18a (R.: cf. 8a) 
 
  R.:  Binecuvântat fie Domnul, 
    el este îndurător şi milostiv. 
 
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. 
 
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. 
 
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. 
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Îmbrăcaţi-vă cu echipamentul lui Dumnezeu. 

 
 Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul 
 către Efeseni  6,10-13.18 

 
 
10  Fraţilor, 
  căutaţi-vă tăria în Domnul şi în puterea lui. 
11 Îmbrăcaţi-vă cu echipamentul lui Dumnezeu, 
 ca să puteţi ţine piept uneltirilor Diavolului. 
12 Căci nu avem de luptat 
 împotriva oamenilor alcătuiţi din carne şi sânge, 
 ci împotriva căpeteniilor şi forţelor nevăzute, 
 împotriva puterilor întunericului care stăpânesc în lume, 
 împotriva duhurilor rele, care sunt deasupra noastră. 
13 De aceea, îmbrăcaţi-vă cu echipamentul lui Dumnezeu, 
 ca să vă puteţi împotrivi în ziua cea rea 
 şi să rămâneţi în picioare, 
 după ce veţi fi biruit toate încercările. 
18 Înălţaţi necontenit prin Duhul Sfânt rugăciuni şi cereri. 
 Vegheaţi, fiţi statornici şi rugaţi-vă pentru toţi credincioşii. 
 

Cuvântul Domnului 



Comunul pentru sfinţi şi sfinte 

 
 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 1,1-2.3.4 şi 6 
 
  R.:  Fericit este omul 
    care umblă pe căile Domnului. 
 
1 Fericit este 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, 
 care aduce rod la timpul potrivit; 
 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 pe care merg cei răi duce la pieire. R. 
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          Urmăresc răsplata la care Dumnezeu 
         ne cheamă acolo sus în Cristos Isus. 
 
 Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul 
 către Filipeni 3,8-14 
 
 
8  Fraţilor, 
  toate, care mai înainte erau pentru mine câştiguri, 
 acum le socotesc că sunt ca o pierdere 
 faţă de înălţimea cunoaşterii lui Cristos Isus, Domnul meu. 
 Pentru el am renunţat la toate şi le consider drept gunoaie, 
 pentru ca să-l pot câştiga pe Cristos, 
 în care Dumnezeu mă va îndreptăţi. 
9 Această îndreptăţire nu vine de la mine însumi, 
 adică de la ascultarea mea faţă de Legea iudaică, 
 dar din credinţa în Cristos; 
 este îndreptăţirea care vine de la Dumnezeu 
 şi care este întemeiată pe credinţă. 
10 Pe el vreau să-l cunosc şi puterea învierii lui, 
 să fiu părtaş la suferinţele pătimirii lui 
 şi să mă asemăn cu el întru moarte, 
11 în speranţa că voi putea ajunge la învierea din morţi. 
12 Desigur că nu mi-am atins ţelul, nici nu sunt încă desăvârşit, 
 dar alerg înainte, căutând să cuceresc toate acestea, 
 după cum şi eu am fost cucerit de Cristos Isus. 
13 Fraţilor, eu nu consider că mi-aş fi atins ţelul dar fac un singur lucru: 
 dau uitării cele din urma mea şi tind la cele dinainte; 
14 cu ochii la ţintă, urmăresc răsplata 
 la care Dumnezeu ne cheamă acolo sus în Cristos Isus. 
 

Cuvântul Domnului 



Comunul pentru sfinţi şi sfinte 

 
 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 15,1-2a şi 5.7-8.11 (R.: cf. 5a) 
 
  R.:  Tu, Doamne, 
    eşti partea mea de moştenire. 
 
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. 
 
11 Tu îmi vei arăta cărarea vieţii; 
 în faţa ta sunt bucurii nespuse 
 şi desfătări veşnice la dreapta ta. R. 
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Îndreptaţi-vă gândul la tot ceea ce este sfânt. 

 
 Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul 
 către Filipeni 4,4-9 

 
 
4  Fraţilor, 
  bucuraţi-vă mereu în Domnul, şi iarăşi vă spun: bucuraţi-vă! 
5 Bucuria voastră să fie cunoscută tuturor oamenilor: 
 Domnul este aproape! 
6 Nu vă lăsaţi tulburaţi de nici o grijă, 
 dar în orice împrejurare arătaţi lui Dumnezeu trebuinţele voastre 
 prin rugăciuni, prin cereri şi aduceri de mulţumire. 
7 Şi pacea lui Dumnezeu, care întrece orice închipuire, 
 va păzi inimile şi cugetele voastre în Cristos Isus. 
8 În sfârşit, fraţilor, îndreptaţi-vă gândul şi cugetul 
 la tot ceea ce este adevărat şi vrednic de cinste, 
 la tot ceea ce este drept şi sfânt, 
 la tot ceea ce este vrednic de iubire şi cu faimă bună, 
 la tot ceea ce este virtute şi vrednic de laudă. 
9 Ceea ce aţi învăţat şi aţi primit, ceea ce aţi auzit şi văzut la mine, 
 acelea să le faceţi. Şi Dumnezeul păcii va fi cu voi. 
 

Cuvântul Domnului 



Comunul pentru sfinţi şi sfinte 

 
 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 102,1-2.3-4.8-9.13-14.17-18a 
 
  R.:  Voi binecuvânta în veci, 
    numele Domnului. 
 
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. 
 
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. 
 
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. 



Comunul pentru sfinţi şi sfinte 

 
11 

 
         Îmbrăcaţi-vă cu dragoste, 
         căci ea este legătura desăvârşirii. 
 
 Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul 
 către Coloseni 3,12-17 

 
 
12  Fraţilor, 
  pentru că sunteţi aleşii lui Dumnezeu, sfinţii şi preaiubiţii lui, 
 să aveţi o inimă plină de îndurare, de bunătate, 
 de smerenie, de blândeţe, de îndelungă răbdare. 
13 Îngăduiţi-vă unii pe alţii şi, 
 dacă cineva are motiv să se plângă împotriva altuia, 
 iertaţi-vă unul pe altul. 
 După cum v-a iertat Domnul, aşa să vă iertaţi şi voi. 
14 Iar mai presus de toate acestea îmbrăcaţi-vă cu dragoste, 
 căci ea este legătura desăvârşirii. 
15 Şi în inimile voastre să domnească pacea lui Cristos, 
 la care aţi fost chemaţi ca să fiţi un singur trup. 
 Fiţi recunoscători. 
16 Cuvântul lui Cristos să locuiască în voi în toată bogăţia sa. 
 Învăţaţi-vă şi povăţuiţi-vă între voi cu toată înţelepciunea. 
 Cântaţi în inimile voastre lui Dumnezeu, 
 mulţumindu-i, în psalmi, în imnuri şi cântări duhovniceşti. 
17 Orice faceţi, prin cuvânt sau faptă, 
 toate să le faceţi în numele Domnului Isus 
 şi prin el să mulţumiţi lui Dumnezeu Tatăl. 
 

Cuvântul Domnului 



Comunul pentru sfinţi şi sfinte 

 
 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 132,1-2.3 
 
  R.:  Ne uneşte în bucurie 
    iubirea faţă de Domnul. 
 
1 Iată cât de bine şi cât de frumos este 
 ca fraţii să locuiască împreună! 
2 Este ca uleiul parfumat pe cap, 
 care coboară pe barbă, pe barba lui Aron, 
 care se prelinge pe marginea veşmintelor sale. R. 
 
3 Este ca roua Hermonului, 
 care curge pe munţii Sionului. 
 Pentru că acolo Domnul a dat binecuvântarea 
 şi viaţa pentru totdeauna. R. 
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 Pentru văduve 
        Văduva adevărată este aceea care a rămas  
        singură şi care şi-a pus nădejdea în Dumnezeu. 
 
 Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Paul 
 către Timotei 5,3-10 

 
 
3  Preaiubitule, 
  ajută văduvele care nu au pe nimeni. 
4 Dar dacă o văduvă are copii sau nepoţi, aceştia să înveţe 
 că mai întâi ei au obligaţia să-i ajute pe cei din familia lor 
 şi să întoarcă părinţilor lor ceea ce au primit de la ei, 
 căci acest lucru este plăcut lui Dumnezeu. 
5 Femeia cu adevărat văduvă este aceea care a rămas singură şi care, 
 punându-şi nădejdea în Dumnezeu, 
 nu încetează de a se ruga cu stăruinţă noaptea şi ziua. 
6 Dimpotrivă, aceea care duce o viaţă desfrânată, 
 deşi trăieşte, ea este deja moartă. 
7 Îndeamnă să facă toate acestea 
 pentru ca să nu fie vrednică de dojană. 
8 Dacă cineva nu poartă grijă de ai săi, 
 mai ales de cei din propria familie, 
 s-a lepădat deja de credinţă 
 şi este mai rău decât un necredincios. 
9 O femeie, ca să poată fi înscrisă în rândul văduvelor 
 care au o răspundere în Biserică, 
 trebuie să aibă peste şaizeci de ani, 
 să nu fi avut decât un singur bărbat, 
10 să fie cunoscută pentru faptele ei bune, 
 să fi crescut copii, 
 să fi fost primitoare de oaspeţi, 
 să fi spălat picioarele credincioşilor, 
 să fi ajutat pe cei necăjiţi. 
 Într-un cuvânt, să se fi străduit întotdeauna să facă binele. 
 

Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 33,2-3.4-5.6-7.8-9.10-11 (R.: 9a) 
 
  R.:  Bucuria sfinţilor 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, 
 fericit este 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. 
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         Credinţa, dacă nu are fapte este moartă. 
 
 Citire din Scrisoarea sfântului apostol Iacob 2,14-17 

 
 
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. 
 

Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 111,1-2.3-4.5-7a.7b-8.9 (R.: 2 Cor 9,7) 
 
  R.:  Domnul îl iubeşte 
    pe cel care dă cu 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; 
7a nu se teme de vorbele rele. R. 
 
7b 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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        Femeile sfinte nădăjduiesc în Domnul. 
 
 Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Petru 3,1-9 
 
 
1  Voi, soţiilor, fiţi supuse bărbaţilor voştri, aşa încât, 
  dacă unii nu vor să creadă în cuvântul lui Dumnezeu, 
 să fie câştigaţi fără a fi nevoie de cuvinte, prin purtarea femeilor lor: 
2 văzând purtarea voastră nepătată şi plină de respect. 
3 Podoaba voastră să nu fie cea dinafară, cum ar fi coafura aleasă, 
 bijuterii de aur sau haine elegante, 
4 ci încercaţi mai curând să vă împodobiţi inima cu un duh blând şi  
 liniştit; 
 iată un lucru de mare preţ înaintea lui Dumnezeu. 
5 Pentru că tot aşa se împodobeau odinioară 
 şi femeile sfinte care nădăjduiau în Dumnezeu; 
 ele erau supuse bărbaţilor lor, 
6 ca de pildă Sara, care asculta de Abraham, numindu-l „stăpân”; 
 voi aţi devenit fiicele ei,  
 dacă faceţi binele şi nu vă temeţi de nici o ameninţare. 
7 De asemenea şi voi, bărbaţilor, 
 purtaţi-vă cu îngăduinţă faţă de soţiile voastre, 
 ştiind că femeia este o fiinţă mai plăpândă; 
 respectaţi-le ca pe unele care sunt părtaşe împreună cu voi la harul  
 vieţii. 
 Astfel, rugăciunile voastre nu vor întâlni nici o piedică. 
8 În sfârşit, fiţi cu toţii într-un gând,  
 părtaşi la bucuriile şi durerile celorlalţi, 
 însufleţiţi de o dragoste frăţească, milostivi şi smeriţi. 
9 Nu răsplătiţi răul cu rău, nici ocara cu ocară, 
 ci dimpotrivă, răspundeţi binecuvântând, 
 căci la aceasta aţi fost chemaţi: să moşteniţi binecuvântarea lui  
 Dumnezeu. 
 

Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 130,1.2.3 (R.: Mt 5,5.8) 
 
  R.:  Fericiţi cei blânzi 
    şi curaţi cu inima. 
 
1 Doamne, eu n-am o inimă îngâmfată, 
 nici nu privesc cu trufie; 
 nu mă îndeletnicesc cu lucruri prea mari 
 şi prea înalte pentru mine. R. 
 
2 Sufletul îmi este împăcat şi liniştit, 
 ca un copil la sânul mamei sale. 
 Da, sufletul meu este în mine, 
 ca un copil în braţele mamei sale. R. 
 
3 Pune-ţi, Israele, nădejdea în Domnul, 
 de acum şi până-n veci! R. 
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         Ceea ce a primit fiecare în dar  
         să pună în slujba celorlalţi. 
 
 Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Petru 4,7b-11 

 
 
7b  Preaiubiţilor, 
  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. 
 

Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 33,2-3.4-5.6-7.8-9.10-11 (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, 
 fericit este 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. 
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 Pentru cei care au exercitat opere caritative 
         Şi noi suntem datori să ne dăm viaţa  
         pentru fraţii noştri. 
 
 Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Ioan 3,14-18 

 
 
14  Preaiubiţilor, 
  noi ştim că am trecut de la moarte la viaţă, 
 pentru că îi iubim pe fraţii noştri; 
 cine nu iubeşte pe fratele său rămâne în moarte. 
15 Oricine urăşte pe fratele său este un ucigaş 
 şi ştiţi că nici un ucigaş nu are viaţa veşnică în el. 
16 Prin aceea am cunoscut iubirea: 
 că el şi-a dat viaţa pentru noi. 
 Şi noi deci suntem datori să ne dăm viaţa pentru fraţii noştri. 
17 Dacă cineva, având bogăţiile lumii, 
 îl vede pe fratele său ducând lipsă 
 şi îşi închide inima faţă de el, 
 cum poate să rămână în el dragostea lui Dumnezeu? 
18 Fiii mei, să nu iubim numai cu vorba şi cu limba, 
 ci într-adevăr, prin fapte. 
 

Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 111,1-2.3-4.5-7a.7b-8.9 (R.: 2 Cor 9,7) 
 
  R.:  Domnul îl iubeşte 
    pe cel care dă cu 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; 
7a nu se teme de vorbele rele. R. 
 
7b 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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         Dacă ne iubim unul pe altul, 
         Dumnezeu rămâne în 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 astfel 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 Dumnezeu o are faţă de noi 
 şi am crezut într-însa. 
 Dumnezeu este iubire 
 şi cel ce rămâne în iubire rămâne în Dumnezeu 
 şi Dumnezeu rămâne în el. 
 

Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 102,1-2.3-4.8-9.13-14.17-18a (R.: 1a) 
 
  R.:  Binecuvântează, suflete al meu, pe 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. 
 
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. 
 
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. 
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         Credinţa noastră este aceea 
         care ne-a făcut să învingem lumea. 
 
 Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Ioan 5,1-5 

 
 
1  Preaiubiţilor, 
  oricine crede că Isus este Cristos, este născut din Dumnezeu 
 şi oricine iubeşte pe cel care a născut, 
 iubeşte şi pe cel care s-a născut din el. 
2 Din aceasta cunoaştem că iubim pe fiii lui Dumnezeu, 
 dacă iubim pe Dumnezeu şi împlinim poruncile lui. 
3 Căci dragostea lui Dumnezeu aceasta este: 
 Să păzim poruncile lui; iar poruncile lui nu sunt grele. 
4 Pentru că oricine este născut din Dumnezeu învinge lumea; 
 şi credinţa noastră este aceea care ne-a făcut să învingem lumea. 
5 Cine este cel care învinge lumea, 
 dacă nu cel care crede că Isus este Fiul lui Dumnezeu? 
 

Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 15,1-2a şi 5.7-8.11 (R.: cf. 5a) 
 
  R.:  Tu, Doamne, 
    eşti partea mea de moştenire. 
 
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. 
 
11 Tu îmi vei arăta cărarea vieţii; 
 în faţa ta sunt bucurii nespuse 
 şi desfătări veşnice la dreapta ta. R. 
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EVANGHELIA 
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 ALELUIA Mt 5,3 
  (Aleluia) Fericiţi cei săraci cu duhul, 
     căci a lor este împărăţia cerurilor. (Aleluia) 
 
        Bucuraţi-vă şi veseliţi-vă, 
        pentru că mare va fi răsplata voastră în ceruri. 
 
 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”. 
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 ALELUIA In 8,12b 
  (Aleluia) Eu sunt lumina lumii, spune Domnul, 
     cine mă urmează va avea lumina vieţii. (Aleluia) 
 
         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”. 
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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) 
 

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, ci 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”. 
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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) 
 
         Ai lăsat ascunse acestea celor înţelepţi 
         şi le-ai descoperit celor mici. 
 
 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”. 
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 ALELUIA Cf. Mt 19,27.29 
  (Aleluia) Voi care aţi lăsat totul pentru mine şi pentru evanghelie 
     veţi primi însutit şi împărăţia cerului ca moştenire.  
  (Aleluia) 
 

Vinde tot ce are şi cumpără ţarina aceea. 
 
 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”. 
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 ALELUIA In 15,9b.5b 
  (Aleluia) Rămâneţi în dragostea mea , spune Domnul; 
     cine rămâne în mine şi eu în el, acela aduce roade multe. 
  (Aleluia) 
 
        Cine îşi va pierde viaţa pentru mine o va salva. 
 
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Matei 16,24-27 

 
 
 
24  În timpul acela, 
  Isus a spus ucenicilor săi: 
 „Dacă vrea cineva să vină după mine, 
 să renunţe la el însuşi, să-şi ia crucea şi să mă urmeze. 
25 Pentru că cine va voi să-şi salveze viaţa, o va pierde; 
 iar cine îşi va pierde viaţa pentru mine, o va salva. 
26 Ce i-ar folosi omului de ar câştiga lumea întreagă, 
 dacă apoi şi-ar pierde viaţa? 
 Sau cu ce preţ ar putea omul 
 să-şi cumpere din nou viaţa, pe care a pierdut-o? 
27 Căci Fiul Omului va veni în mărirea Tatălui cu îngerii săi 
 şi atunci va răsplăti pe fiecare după faptele lui”. 
 

Cuvântul Domnului 
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 Pentru educatori 
 
 ALELUIA Cf. Mt 18,3 
  (Aleluia) Dacă nu veţi fi ca pruncii, 
     nu veţi intra în împărăţia cerurilor, spune Domnul.  
  (Aleluia) 
 

Cine va primi un copil ca acesta în numele meu, 
pe mine mă primeşte. 

 
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Matei 18,1-5 

 
 
 
1  În ceasul acela, 
  ucenicii s-au apropiat de Isus şi l-au întrebat: 
 „Cine este mai mare în împărăţia cerurilor?”. 
2 Atunci Isus a chemat la el un copil, l-a aşezat în mijlocul lor şi le-a  
 zis: 
3 „Vă spun adevărul: De nu vă veţi converti şi nu veţi fi ca pruncii, 
 nu veţi intra în împărăţia cerurilor. 
4 De aceea, oricine se va face mic ca acest copil, 
 va fi cel mai mare în împărăţia cerurilor. 
5 Şi oricine va primi un copil ca acesta în numele meu, pe mine mă 
 primeşte. 
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 Pentru călugări 
 
 ALELUIA Mt 5,8 
  (Aleluia) Fericiţi cei curaţi cu inima, 
     căci îl vor vedea pe Dumnezeu. (Aleluia) 
 
         Sunt unii care au renunţat la căsătorie 
         pentru împărăţia cerurilor. 
 
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Matei 19,3-12 

 
 
 
3  În timpul acela, 
  câţiva farisei s-au apropiat de Isus pentru a-l prinde în vorbă; 
 ei l-au întrebat: 
 „Este oare îngăduit unui om să-şi lase soţia pentru orice motiv?”. 
4 El le-a răspuns: 
 „N-aţi citit că la început Creatorul oamenilor i-a creat bărbat şi 
 femeie 
5 şi le-a zis: De aceea va lăsa omul pe tatăl său şi pe mama sa 
 şi se va uni cu soţia sa, şi amândoi vor fi un singur trup? 
6 Aşa că nu mai sunt doi, ci un singur trup. 
 Ceea ce Dumnezeu a unit omul să nu despartă!”. 
7 Ei i-au obiectat: „Atunci pentru ce a poruncit Moise ca, 
 înainte de a fi lăsată, să i se dea femeii dovadă de divorţ?”. 
8 Isus le-a răspuns: 
 „Din cauza împietririi inimii voastre 
 v-a dat voie Moise să vă lăsaţi soţiile; 
 însă la început nu era aşa. 
9 Vă spun, aşadar: 
 Cine îşi lasă soţia, în afara cazului că trăieşte nelegitim cu ea, 
 pentru a se căsători cu alta, comite adulter”. 
10 Atunci ucenicii i-au spus: 
 „Dacă aceasta este situaţia bărbatului faţă de femeie, 
 nu face să te mai căsătoreşti”. 
11 El însă le-a răspuns: 
 „Nu toţi înţeleg acest cuvânt, ci numai cei cărora le este dat. 
12 Există oameni incapabili de căsătorie, pentru că au defect din  
 naştere; 
 alţii pentru că au fost mutilaţi de către oameni; 
 alţii au ales de bunăvoie să nu se căsătorească, 
 pentru împărăţia lui Dumnezeu. 
 Cine poate înţelege, să înţeleagă!”. 
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 Pentru călugări 
 
 ALELUIA Mt 5,3 
  (Aleluia) Fericiţi cei săraci cu duhul, 
     căci a lor este împărăţia cerurilor. (Aleluia) 
 
         Voi care aţi părăsit toate, 
        veţi primi cu mult mai mult. 
 
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Matei 19,27-29 

 
 
 
27  În timpul acela, 
  Petru, luând cuvântul, l-a întrebat pe Isus: 
 „Iată, noi am lăsat toate şi te-am urmat, ce răsplată vom primi?”. 
28 Isus le-a răspuns: „Vă spun adevărul: Când va fi creată lumea cea  
 nouă, 
 când Fiul Omului va şedea pe tronul măririi sale, cei care m-aţi 
 urmat 
 veţi şedea şi voi, cei doisprezece, pe câte un scaun de domnie 
 şi veţi judeca cele douăsprezece triburi ale lui Israel. 
29 Şi oricine va fi lăsat pentru numele meu 
 case, fraţi, surori, tată, mamă, copii sau ogoare, 
 va primi însutit şi va moşteni viaţa de veci”. 
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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) 
 
         Să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău 
         şi pe aproapele tău ca pe tine însuţi. 
 
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Matei 22,34-40 

 
 
 
34  În timpul acela, 
  fariseii, auzind că Isus a închis gura saduceilor, 
 s-au adunat laolaltă. 
35 Unul dintre ei, învăţător al Legii, 
 voind să-l pună la încercare, l-a întrebat pe Isus: 
36 „Învăţătorule, care este cea mai mare poruncă în Lege?”. 
37 El i-a răspuns: 
 „Să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta, 
 din tot sufletul tău, şi din tot cugetul tău. 
38 Aceasta este cea dintâi şi cea mai mare poruncă. 
39 Iar a doua este asemenea acesteia: 
 să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi. 
40 În aceste două porunci este cuprinsă întreaga Scriptură: 
 toată Legea şi Profeţii”. 
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 ALELUIA Lc 21,36 
  (Aleluia) Vegheaţi tot timpul şi rugaţi-vă, 
     ca să puteţi sta drept înaintea Fiului Omului. (Aleluia) 
 

Iată Mirele! Ieşiţi-i în întâmpinare! 
 
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Matei 25,1-13 

 
 
 
  În timpul acela, 
  Isus a spus ucenicilor această parabolă: 
1 „Împărăţia cerului este asemenea cu zece fecioare invitate la nuntă, 
 care şi-au luat candelele şi au ieşit în întâmpinarea mirelui. 
2 Însă cinci dintre ele erau nechibzuite, iar cinci erau înţelepte. 
3 Cele nechibzuite, luând candele, n-au luat cu ele untdelemn. 
4 Cele înţelepte au luat untdelemn în vase, o dată cu candelele lor. 
5 Fiindcă mirele întârzia, au aţipit toate şi au adormit. 
6 La miezul nopţii s-a auzit un strigăt:  
 «Iată, vine mirele, ieşiţi-i în întâmpinare!». 
7 Atunci s-au trezit toate acele fecioare şi şi-au pregătit candelele. 
8 Cele nechibzuite au zis către cele înţelepte: 
 «Daţi-ne din untdelemnul vostru, căci ni se sting candelele». 
9 Dar cele înţelepte le-au răspuns: 
 «Nu, ca nu cumva să nu ne ajungă nici nouă, nici vouă; 
 mai bine mergeţi la vânzători şi cumpăraţi-vă». 
10 Plecând ele ca să cumpere, a sosit mirele; 
 cele care erau pregătite au intrat cu el în sala nunţii şi uşa s-a închis. 
11 Mai târziu au venit şi celelalte tinere şi au zis:  
 «Doamne, Doamne, deschide-ne!». 
12 Dar el le-a răspuns: «Vă spun adevărul: Nu vă cunosc». 
13 Vegheaţi, aşadar, căci nu ştiţi nici ziua, nici ceasul!”. 
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 ALELUIA Cf. 1 Cor 4,1-2 
  (Aleluia) Suntem administratori ai tainelor lui Dumnezeu; 
     administratorului i se cere să fie credincios. (Aleluia) 
 
          Peste puţine ai fost credincioasă, 
         intră în bucuria stăpânului tău. 
 
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Matei 25,14-30 

 
 
 
  În timpul acela, 
  Isus le-a spus această parabolă: 
14 „Un om având de plecat într-o călătorie lungă, 
 a chemat la el pe servitorii săi şi le-a încredinţat avuţia sa. 
15 Unuia i-a dat cinci talanţi, altuia doi şi altuia unul: 
 fiecăruia după puterea lui. Apoi a plecat. 
16 Îndată, cel care a primit cinci talanţi a mers în grabă, i-a valorificat 
 şi a câştigat încă cinci talanţi. 
17 La fel şi cel care primise doi talanţi a câştigat cu ei încă doi. 
18 Iar cel care a primit un talant s-a dus, a săpat o groapă în pământ 
 şi a ascuns în ea talantul stăpânului său. 
19 După multă vreme, stăpânul s-a întors şi a cerut cont servitorilor săi. 
20 Cel care primise cinci talanţi, a adus alţi cinci talanţi şi a zis: 
 «Doamne, mi-ai încredinţat cinci talanţi; 
 iată am mai câştigat alţi cinci cu ei». 
 Stăpânul i-a spus: 
21 «Bine, servitor bun şi credincios! 
 Ai folosit bine puţinul care ţi-a fost încredinţat, 
 mult îţi voi încredinţa de acum; ia parte la bucuria stăpânului tău!». 
22 A venit şi cel cu doi talanţi şi a spus: 
 «Doamne, mi-ai încredinţat doi talanţi, 
 iată am mai câştigat alţi doi cu ei». 
23 Stăpânul i-a spus: «Bine, servitor bun şi credincios, 
 ai folosit bine puţinul care ţi-a fost încredinţat, 
 mult îţi voi încredinţa de acum; intră în bucuria stăpânului tău». 
24 Venind, apoi, şi cel care primise un talant, a spus: 
 «Doamne, ştiam că eşti un om aspru, care seceri unde n-ai semănat 
 şi culegi de unde n-ai împrăştiat sămânţa. 
25 De teamă, m-am dus şi am ascuns talantul tău în pământ; 
 iată, ai ce este al tău!». 
26 Stăpânul i-a răspuns: 
 «Slugă rea şi leneşă, ştiai că secer unde nu am semănat 
 şi culeg de unde nu am împrăştiat sămânţa; 
27 prin urmare se cuvenea să pui banii mei la bancă şi astfel, la  
 întoarcere, 
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 aş fi luat ce este al meu cu dobândă. 
28 Aşadar, luaţi de la el talantul şi daţi-l celui care are zece talanţi. 
29 Căci celui care are i se va mai da şi-i va prisosi; 
 dar de la cel care nu are, şi ceea ce are i se va lua. 
30 Iar pe servitorul acesta netrebnic aruncaţi-l afară în întuneric; 
 acolo va fi plânset şi scrâşnire din dinţi»”. 
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 Pentru cei care au exercitat opere caritative 
 
 ALELUIA In 8,31b-32 
  (Aleluia) Dacă veţi rămâne credincioşi cuvântului meu, spune Domnul, 
     veţi fi cu adevărat ucenicii mei 
     şi veţi cunoaşte adevărul. (Aleluia) 
 
         Tot ceea ce aţi făcut unuia dintre aceşti fraţi 
         mai mici ai mei, mie mi-aţi făcut. 
 
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Matei 25,31-46 
 
 
 
  În timpul acela, 
  Isus a spus ucenicilor săi: 
31 „Când va veni Fiul Omului în slava sa, împreună cu toţi îngerii, 
 se va aşeza pe tronul său de mărire. 
32 Înaintea lui vor fi adunate toate popoarele, 
 dar el îi va despărţi pe unii de alţii, 
 aşa cum desparte păstorul oile de capre, 
33 şi va pune oile la dreapta sa iar caprele la stânga sa. 
34 Atunci împăratul va spune celor de la dreapta sa: 
 «Veniţi, binecuvântaţii Tatălui meu, 
 primiţi ca moştenire împărăţia pregătită pentru voi 
 de la întemeierea lumii; 
35 căci am fost flămând şi voi mi-aţi dat să mănânc; 
 am fost însetat şi voi mi-aţi dat să beau; 
 am fost străin şi voi m-aţi primit; 
36 am fost gol şi voi m-aţi îmbrăcat; 
 am fost bolnav şi voi m-aţi vizitat; 
 am fost în închisoare şi voi aţi venit la mine». 
37 Atunci cei drepţi vor răspunde: 
 «Doamne, când te-am văzut noi flămând şi ţi-am dat să mănânci? 
 Sau însetat şi ţi-am dat să bei? 
38 Sau când te-am văzut noi străin şi te-am primit? 
 Sau gol şi te-am îmbrăcat? 
39 Sau când te-am văzut bolnav sau în închisoare şi am venit la tine?». 
40 Împăratul le va răspunde: 
 «Vă spun adevărul: 
 ori de câte ori aţi făcut acestea unuia dintre aceştia mici, 
 care sunt fraţii mei, mie mi-aţi făcut». 
41 Apoi va spune celor din stânga: 
 «Plecaţi de la mine, blestemaţilor, în focul cel veşnic, 
 pregătit Diavolului şi îngerilor săi! 
42 Căci am fost flămând şi voi nu mi-aţi dat să mănânc, 
 am fost însetat şi voi nu mi-aţi dat să beau; 
43 am fost străin şi voi nu m-aţi primit; 
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 am fost gol şi voi nu m-aţi îmbrăcat; 
 am fost bolnav şi în închisoare şi voi nu m-aţi vizitat». 
44 Atunci îi vor răspunde şi ei: 
 «Doamne, când te-am văzut noi flămând, însetat, străin, gol, 
 bolnav sau în închisoare şi nu ţi-am slujit?». 
45 El le va răspunde: 
 «Vă spun adevărul: 
 ori de câte ori nu aţi făcut acestea unuia dintre aceştia mici, 
 care sunt fraţii mei, mie nu mi-aţi făcut». 
46 Şi vor merge aceştia în osânda veşnică, 
 iar drepţii în viaţa veşnică». 
 

Cuvântul Domnului 
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 ALELUIA Mt 12,50 
  (Aleluia) Cel care face voinţa Tatălui meu, spune Domnul, 
     acela îmi este frate, soră şi mamă. (Aleluia) 
 
         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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 Pentru educatori 
 
 ALELUIA Lc 14,11 
  (Aleluia) Cine se înalţă va fi umilit, spune Domnul, 
     iar cine se umileşte va fi înălţat. (Aleluia) 
 
         Oricine primeşte pe un copil ca acesta 
         în numele meu, pe mine mă primeşte. 
 
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Marcu  9,33-37 

 
 
 
33  În timpul acela, 
  Isus şi ucenicii 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 
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 Pentru educatori 
 
 ALELUIA Mt 10,15 
  (Aleluia) Cine nu primeşte împărăţia lui Dumnezeu ca un copil, 
     nu va intra în ea, spune Domnul. (Aleluia) 
 
         Lăsaţi pe copii să vină la mine. 
 
 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 
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 Pentru călugări 
 
 ALELUIA Mt 5,3 
  (Aleluia) Fericiţi cei săraci cu duhul, 
     căci a lor este împărăţia cerurilor. (Aleluia) 
 
        Vinde tot ce ai apoi vino şi urmează-mă. 
 
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Marcu  10,17-30 

 
 
 
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, 
 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”. 



Comunul pentru sfinţi şi sfinte 
28 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”. 
 

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) 
 

Fiţi milostivi precum Tatăl vostru este milostiv. 
 
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Luca 6,27-38 

 
 
 
  În timpul acela, 
  Isus le-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; 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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 Pentru călugări 
 
 ALELUIA Mt 22,14; 10,37a 
  (Aleluia) Mulţi sunt chemaţi, dar puţini aleşi; 
     cine îşi iubeşte tatăl sau mama mai mult decât pe mine 
     nu este vrednic de mine, spune Domnul. (Aleluia) 
 

Te voi urma oriunde vei merge! 
 
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Luca 9,57-62 

 
 
 
57  În timpul acela, 
  mergând 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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 ALELUIA Lc 11,28 
  (Aleluia) Fericiţi sunt cei care ascultă cuvântul lui Dumnezeu 
     şi îl păzesc. (Aleluia) 
 
          Marta l-a primit în casa ei. 
          Maria şi-a ales partea 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 
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 Pentru călugări 
 
 ALELUIA Cf. Mt 6,19.20 
  (Aleluia) Nu adunaţi comori pe pământ, dar în ceruri; 
     acolo unde este comoara ta, acolo este şi inima ta.  
  (Aleluia) 
 

Tatăl vostru vă dă cu plăcere împărăţia. 
 
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Luca 12,32-34 

 
 
 
  În timpul acela, 
  Isus a spus ucenicilor săi: 
32 „Nu te teme, turmă mică, 
 deoarece i-a plăcut Tatălui vostru  
 să vă dea împărăţia sa. 
33 Vindeţi ceea ce aveţi şi daţi de pomană, 
 faceţi-vă pungi care nu se învechesc, 
 procuraţi-vă o comoară în ceruri, o comoară nesecată, 
 de care hoţul nu se apropie  
 şi pe care molia nu o roade. 
34 Căci unde este comoara voastră,  
 acolo va fi şi inima voastră. 
35 Fiţi gata, îmbrăcaţi şi cu făcliile aprinse”. 
 

Cuvântul Domnului 
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 ALELUIA Cf. Lc 12,37 
  (Aleluia) Fericiţi sunt acei servitori, 
     pe care Domnul, când va veni, îi va găsi veghind. (Aleluia) 
 
         Voi fiţi gata! 
 
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Luca 12,35-40 

 
 
 
  În timpul acela, 
  Isus a spus ucenicilor săi: 
35 „Fiţi gata, îmbrăcaţi şi cu făcliile aprinse; 
36 să fiţi ca nişte oameni 
 care aşteaptă pe stăpânul lor să se întoarcă de la nuntă, 
 gata să-i deschidă îndată când va veni şi va bate la uşă. 
37 Fericiţi sunt servitorii aceia pe care stăpânul îi va găsi veghind. 
 Vă spun adevărul: 
 îşi va lua haina de lucru, le va porunci să se aşeze la masă şi îi va  
 servi. 
38 Fie că va veni la miezul nopţii, 
 fie că va veni spre ziuă, şi-i va găsi veghind, ferice de ei. 
39 Voi ştiţi prea bine: 
 dacă stăpânul ar şti în care ceas vine hoţul, nu ar lăsa să-i spargă  
 casa. 
40 Deci şi voi fiţi gata, 
 căci Fiul Omului va veni în ceasul în care nu vă aşteptaţi”. 
 

Cuvântul Domnului 
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 Pentru călugări 
 
 ALELUIA Lc 14,27 
  (Aleluia) Cine nu-şi poartă crucea şi nu vine după mine, spune  
     Domnul, 
     acela nu poate fi ucenicul meu. (Aleluia) 
 
          Oricine dintre voi nu renunţă la toate 
         bunurile sale, nu poate fi ucenicul meu. 
 
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Luca 14,25-33 

 
 
 
25  În timpul acela, 
  o mare mulţime de oameni mergea împreună cu Isus. 
 El s-a întors către ei şi le-a spus: 
26 „Dacă vine cineva la mine,  
 şi nu mă iubeşte mai mult decât pe tatăl său, 
 pe mama sa, pe soţia sa, pe copiii săi, pe fraţii şi surorile sale 
 şi chiar decât viaţa sa proprie, nu poate fi ucenicul meu. 
27 Acela care nu-şi poartă crucea şi nu mă urmează,  
 nu poate fi ucenicul meu. 
28 Cine dintre voi, voind să zidească un turn 
 nu stă mai întâi să calculeze cheltuielile  
 şi să vadă dacă are cu ce să-l termine? 
29 Altfel s-ar putea întâmpla ca, după ce a pus temelia 
 să nu-l poată termina şi astfel toţi cei care-l văd, să râdă de el, 
30 zicând: «Iată un om care a început să zidească, 
 dar nu a fost în stare să-şi termine lucrul!». 
31 Sau care rege porneşte la război împotriva altui rege 
 fără să vadă mai întâi dacă poate, cu zece mii de oameni, 
 să ţină piept celui care vine împotriva lui cu douăzeci de mii. 
32 În caz contrar, când celălalt este încă departe, 
 trimite o solie pentru a cere pace. 
33 Tot astfel, nimeni dintre voi nu poate fi ucenicul meu, 
 dacă nu renunţă la toate bunurile sale”. 
 

Cuvântul Domnului 
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 ALELUIA In 15,4.5b 
   (Aleluia) Rămâneţi în mine şi eu în voi, spune Domnul; 
      cine rămâne în mine aduce roade multe. (Aleluia) 
 
         Cine rămâne în mine şi eu în el 
         aduce roade multe. 
 
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Ioan 15,1-8 
 
 
 
  În timpul acela, 
  Isus a spus ucenicilor săi: 
1 „Eu sunt viţa cea adevărată şi Tatăl meu este viticultorul. 
2 Orice mlădiţă care este în mine şi nu aduce rod, Tatăl meu o înlătură; 
 şi orice mlădiţă care aduce rod, el o curăţă, ca să dea rod şi mai mult. 
3 Voi sunteţi deja curaţi, prin cuvântul pe care vi l-am spus. 
4 Rămâneţi în mine şi eu în voi. 
 Precum mlădiţa nu poate să aducă rod de la sine, 
 dacă nu rămâne pe viţă, 
 tot aşa nici voi, dacă nu rămâneţi în mine. 
5 Eu sunt viţa, voi sunteţi mlădiţele. 
 Cine rămâne în mine şi eu în el, acela aduce roade multe, 
 căci fără mine nimic nu puteţi face. 
6 Cine nu rămâne în mine este aruncat afară, ca mlădiţa tăiată, şi se  
 usucă. 
 Mlădiţele uscate sunt adunate, aruncate în foc şi ard. 
7 Dacă rămâneţi în mine şi cuvintele mele rămân în voi, 
 puteţi cere orice vreţi şi veţi primi. 
8 Prin aceasta este preamărit Tatăl meu: 
 să aduceţi rod îmbelşugat şi să vă dovediţi ucenicii mei”. 
 

Cuvântul Domnului 
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 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) 
 
         Voi sunteţi prietenii mei 
         dacă faceţi ceea ce vă poruncesc. 
 
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Ioan 15,9-17 

 
 
 
  În timpul acela, 
  Isus a spus ucenicilor săi: 
9 „Precum m-a iubit pe mine Tatăl, 
 tot aşa şi eu vă iubesc pe voi. 
 Rămâneţi în dragostea mea. 
10 Dacă păziţi poruncile mele, 
 veţi rămâne în iubirea mea, 
 după cum şi eu am păzit poruncile Tatălui meu 
 şi rămân în iubirea lui. 
11 Acestea vi le-am spus ca bucuria mea să fie în voi 
 şi ca bucuria voastră să fie deplină. 
12 Aceasta este porunca mea: 
 să vă iubiţi unii pe alţii, aşa cum v-am iubit şi eu pe voi. 
13 Nimeni nu are o mai mare dragoste decât aceasta: 
 ca cineva să-şi dea viaţa pentru prietenii săi. 
14 Voi sunteţi prietenii mei, dacă faceţi ceea ce vă poruncesc. 
15 De acum nu vă mai numesc slugi, 
 pentru că sluga nu ştie ce face stăpânul său, 
 dar v-am numit pe voi prieteni, 
 pentru că toate câte le-am auzit de la Tatăl meu 
 vi le-am făcut cunoscute. 
16 Nu voi m-aţi ales pe mine, ci eu v-am ales pe voi 
 şi v-am rânduit să mergeţi şi să aduceţi roade, 
 iar roadele voastre să rămână, 
 ca Tatăl să vă dea tot ceea ce veţi cere în numele meu. 
17 Aceasta vă poruncesc: să vă iubiţi unii pe alţii”. 
 

Cuvântul Domnului 
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 ALELUIA Cf. 1 In 4,8b.12b 
   (Aleluia) Dumnezeu este iubire; 
      dacă ne iubim unul pe altul, Dumnezeu rămâne în noi 
      şi dragostea lui în noi este desăvârşită. (Aleluia) 
 
        Vreau ca şi ei să fie împreună cu mine 
        acolo unde sunt eu. 
 
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Ioan 17,20-26 
 
 
 
  În timpul acela, 
  Isus şi-a ridicat ochii spre cer şi s-a rugat astfel: 
20 „Părinte sfânt, nu mă rog numai pentru aceştia, 
 ci şi pentru cei care vor asculta cuvintele lor şi vor crede în mine, 
21 ca toţi să fie una; după cum tu, Părinte, eşti în mine şi eu în tine, 
 aşa şi ei să fie în noi una, ca lumea să creadă că tu m-ai trimis. 
22 Slava pe care mi-ai dat-o tu eu le-am dat-o lor, 
23 ca să fie una precum noi una suntem: eu în ei şi tu în mine. 
 Ei să fie în chip desăvârşit una, ca să cunoască lumea că tu m-ai trimis 
 şi că i-ai iubit pe ei precum m-ai iubit pe mine. 
24 Părinte, vreau ca şi cei pe care mi i-ai dat 
 să fie împreună cu mine acolo unde sunt eu, 
 ca ei să vadă slava pe care mi-ai dat-o, 
 pentru că tu m-ai iubit pe mine mai înainte de întemeierea lumii. 
25 Părinte drept, lumea pe tine nu te-a cunoscut, 
 dar eu te-am cunoscut şi aceştia au cunoscut că tu m-ai trimis. 
26 Eu le-am făcut cunoscut numele tău şi-l voi face cunoscut, 
 ca iubirea cu care m-ai iubit tu să fie în ei şi eu în ei”. 
 

Cuvântul Domnului 
 



Indice alfabetic al celebrărilor 

 
INDICE DE LECTURI 

PENTRU ANUMITE CATEGORII DE SFINŢI 
 
Pentru călugări 
 Dt 10,8-9 - Domnul este moştenirea lui.  853 
 1 Rg 19,4-9a.11-15a - Ieşi pe munte şi stai în calea Domnului. 855 
 1 Rg 19,16b.19-21 - Elizeu a mers după Ilie şi i-a slujit. 858 
 Mt 19,3-12 - Sunt unii care au renunţat la căsătorie pentru împărăţia cerurilor. 937 
 Mt 19,27-29 - Voi care aţi părăsit toate, veţi primi cu mult mai mult. 939 
 Mc 10,17-30 - Vinde tot ce ai apoi vino şi urmează-mă. 949 
 Lc 9,57-62 - Te voi urma oriunde vei merge! 953 
 Lc 12,32-34 - Tatăl vostru vă dă cu plăcere împărăţia. 955 
 Lc 14,25-33 - Oricine dintre voi nu renunţă la toate bunurile sale, nu poate fi ucenicul meu. 957 
 Fap 4,32-35 - O singură inimă şi un singur suflet. 884 
 
Pentru cei care au exercitat opere caritative 
 Tob 12,6-13 - Rugăciunea, unită cu post şi milostenie, este mai bună decât comorile de aur. 862 
 Is 58,6-11 - Frânge celui flămând pâinea ta. 876 
 Mt 25,31-46 - Ori de câte ori nu aţi făcut acestea unuia dintre aceştia mici,  
  care sunt fraţii mei, mie nu mi-aţi făcut. 944 
 1 In 3,14-18 - Şi noi suntem datori să ne dăm viaţa pentru fraţii noştri.  923 
 
Pentru educatori 
 Mt 18,1-5 - Cine va primi un copil ca acesta în numele meu, pe mine mă primeşte. 936 
 Mc 9,33-37 - Oricine primeşte pe un copil ca acesta în numele meu, pe mine mă primeşte. 947 
 Mc 10,13-16 - Lăsaţi pe copii să vină la mine. 948 
 
Pentru misionari 
 Is 52,7-10 - A văzut tot pământul biruinţa Dumnezeului nostru. 729 
 Mt 28,16-20 - Mergeţi, învăţaţi toate popoarele.  774 
 Mc 16,15-20 - Mergeţi în toată lumea, predicaţi Evanghelia. 776 
 Lc 5,1-11 - La cuvântul tău voi arunca mreaja. 777 
 Fap 13,46-49 - Iată, ne întoarcem către naţiunile păgâne. 739 
 Fap 26,19-23 - Îl vestesc pe Cristos în faţa celor mici şi a celor mari. 743 
 1 Cor 1,18-25 - A găsit Dumnezeu cu cale să-i mântuiască pe cei credincioşi 
  prin nebunia propovăduirii evangheliei. 747 
 
Pentru un papă 
 Mt 16,13-19 - Tu eşti Petru; ţie îţi voi da cheile împărăţiei cerului. 772 
 In 21,15-17 - Paşte mieii mei, paşte oile mele! 784 
 
Pentru văduve 
 Idt 8,2-8 - Se temea mult de Dumnezeu.  864 
 1 Tim 5,3-10 - Văduva adevărată este aceea care a rămas singură şi care  
  şi-a pus nădejdea în Dumnezeu. 914 
 



Indice alfabetic al celebrărilor 

 
INDICE ALFABETIC AL CELEBRĂRILOR 

 
Adalbert, episcop martir, 23 aprilie  144 
Adormirea Maicii Domnului, 15 august  319 
Agata, fecioară şi martiră, 5 februarie 82 
Agneza, fecioară şi martiră, 21 ianuarie  44 
Albert cel Mare, episcop şi învăţător al Bisericii, 15 noiembrie 491 
Alfons Maria de Liguori, episcop şi învăţător al Bisericii, 1 august  287 
Alois de Gonzaga, călugăr, 21 iunie 211 
Ambroziu, episcop şi învăţător al Bisericii, 7 decembrie 528 
Andrei, apostol, 30 noiembrie 513 
Andrei Dung-Lac, preot, şi însoţitorii, martiri din Vietnam, 24 noiembrie 510 
Andrei Kim Taegon, preot, Paul Chong Hasang şi însoţitorii, martiri din Coreea, 20 septembrie 388 
Angela Merici, fecioară, 27 ianuarie 63 
Aniversarea sfinţirii catedralei din Alba-Iulia, 28 iunie 230 
Aniversarea sfinţirii catedralei din Timişoara, 13 aprilie 136 
Aniversarea sfinţirii catedralei din Oradea, 8 iulie 252 
Aniversarea sfinţirii catedralei din Satu Mare, 21 august 336 
Anselm, episcop şi învăţător al Bisericii, 21 aprilie 140 
Anton Maria Zaccaria, preot, 5 iulie 248 
Anton de Padova, preot şi învăţător al Bisericii, 13 iunie 207 
Anton Maria Claret, episcop, 24 octombrie 446 
Anton, abate, 17 ianuarie 40 
Apariţia Sfintei Fecioare Maria la Lourdes, 11 februarie 92 
Atanaziu, episcop şi învăţător al Bisericii, 2 mai 159 
Augustin, episcop şi învăţător al Bisericii, 28 august 348 
Augustin de Canterbury, episcop, 27 mai 181 
Barnaba, apostol, 11 iunie  203 
Bartolomeu, apostol, 24 august 341 
Beda Venerabilul, preot şi învăţător al Bisericii, 25 mai 177 
Benedict, abate, patron al Europei, 11 iulie 253 
Bernard, abate şi învăţător al Bisericii, 20 august 331 
Bernardin din Siena, preot, 20 mai 174 
Blaziu, episcop şi martir, 3 februarie 79 
Bonaventura, episcop şi învăţător al Bisericii, 15 iulie 257 
Bonifaciu, episcop şi martir, 5 iunie 199 
Bretanion, episcop de Tomis, 27 ianuarie 60 
Brigitta, călugăriţă, 23 iulie 265 
Bruno, preot, 6 octombrie  424 
Buna-vestire, 25 martie 122 
Caietan, preot, 7 august 300 
Calist I, papă şi martir, 14 octombrie 429 
Camil de Lellis, preot, 14 iulie  256 
Carol Boromeu, episcop, 4 noiembrie 473 
Carol Lwanga şi însoţitorii, martiri, 3 iunie 196 
Catedra Sfântului Apostol Petru, 22 februarie 99 
Cazimir, rege, 4 martie 107 
Cecilia, fecioară şi martiră, 22 noiembrie 506 
Ciril, călugăr, şi Metodiu, episcop, patroni ai Europei, 14 februarie 95 
Ciril din Alexandria, episcop şi învăţător al Bisericii, 27 iunie  226 
Ciril din Ierusalim, episcop şi învăţător al Bisericii, 18 martie 115 
Clara, fecioară, 11 august 311 
Clement I, papă şi martir, 23 noiembrie 509 
Columban, abate, 23 noiembrie 509 



Indice alfabetic al celebrărilor 

Convertirea Sfântului Paul, apostol, 25 ianuarie 51 
Corneliu, papă, şi Ciprian, episcop, martiri, 16 septembrie 384 
Cosma şi Damian, martiri, 26 septembrie 395 
Cunegunda, 24 iulie 269 
Damasus I, papă, 11 decembrie 536 
Dionisiu, episcop şi însoţitorii, martiri, 9 octombrie 428 
Dominic, preot, 8 august 301 
Dumitru, martir, 26 octombrie 447 
Ecaterina din Siena, fecioară şi învăţător al Bisericii, 29 aprilie 149 
Efrem, diacon şi învăţător al Bisericii, 9 iunie 202 
Elisabeta a Portugaliei, 4 iulie 248 
Elisabeta a Ungariei, călugăriţă, 17 noiembrie 495 
Elisabeta a Ungariei, călugăriţă, 19 noiembrie 502 
Eusebiu de Vercelli, episcop, 2 august 290 
Fabian, papă şi martir, 20 ianuarie 43 
Fidel din Sigmaringen, preot şi martir, 24 aprilie  144 
Filip Neri, preot, 26 mai 178 
Filip şi Iacob, apostoli, 3 mai 162 
Francisc de Paola, pustnic, 2 aprilie 129 
Francisc de Sales, episcop şi învăţător al Bisericii, 24 ianuarie  48 
Francisc din Assisi, 4 octombrie 421 
Francisc Xaveriu, preot, 3 decembrie 519 
Francisca Romana, călugăriţă, 9 martie 115 
Gerard, episcop martir, 24 septembrie 395 
Gertruda, fecioară, 16 noiembrie 492 
Gheorghe, martir, 23 aprilie 141 
Grigore al VII-lea, papă, 25 mai 177 
Grigore cel Mare, papă şi învăţător al Bisericii, 3 septembrie 359 
Hedviga, călugăriţă, 16 octombrie 432 
Henric, împărat, 13 iulie 256 
Iacob, apostol, 25 iulie 270 
Ianuariu, episcop şi martir, 19 septembrie 387 
Ieremia Valahul, călugăr, 8 mai 166 
Ieronim, preot şi învăţător al Bisericii, 30 septembrie  405 
Ieronim Emiliani, preot, 8 februarie 87 
Ignaţiu de Loyola, preot, 31 iulie 281 
Ignaţiu din Antiohia, episcop şi martir, 17 octombrie  436 
Ilariu, episcop şi învăţător al Bisericii, 13 ianuarie 37 
Inima Neprihănită a Mariei, sâmbătă după duminica a II-a după Rusalii 187 
Ioachim şi Ana, părinţii Sfintei Fecioare Maria, 26 iulie 274 
Ioan, apostol şi evanghelist, 27 decembrie 548 
Ioan I, papă şi martir, 18 mai 173 
Ioan al Crucii, preot şi învăţător al Bisericii, 14 decembrie 540 
Ioan al lui Dumnezeu, călugăr, 8 martie  111 
Ioan Baptist de la Salle, preot, 7 aprilie  130 
Ioan Bosco, preot, 31 ianuarie  68 
Ioan Damaschin, preot şi învăţător al Bisericii, 4 decembrie 522 
Ioan de Brébeuf şi Isaac Jogues, preoţi, şi însoţitorii, martiri, 19 octombrie 442 
Ioan de Capistran, preot, 23 octombrie 446 
Ioan de Kęty, preot, 23 decembrie 544 
Ioan Eudes, preot, 19 august 328 
Ioan Fisher, episcop, şi Thomas Morus, martiri, 22 iunie 216 
Ioan Gură de Aur, episcop şi învăţător al Bisericii, 13 septembrie 370 
Ioan Leonardi, preot, 9 octombrie 429 
Ioan Maria Vianney, preot, 4 august 291 



Indice alfabetic al celebrărilor 

Ioana Francisca de Chantal, călugăriţă, 12 decembrie  536 
Iolanda, călugăriţă, 15 iunie 210 
Iosafat, episcop şi martir, 12 noiembrie 488 
Iosif de Calasanz, preot, 25 august 344 
Irineu, episcop şi martir, 28 iunie 227 
Isidor, episcop şi învăţător al Bisericii, 4 aprilie 129 
Iustin, martir, 1 iunie 193 
Înălţarea Sfintei Cruci, 14 septembrie 373 
Întâmpinarea Domnului, 2 februarie 73 
Ladislau, rege, 27 iunie 226 
Laurenţiu, diacon şi martir, 10 august 308 
Laurenţiu din Brindisi, preot şi învăţător al Bisericii, 21 iulie 260 
Laurenţiu Ruiz şi însoţitorii, martiri, 28 septembrie 400 
Leon cel Mare, papă şi învăţător al Bisericii, 10 noiembrie 481 
Luca, evanghelist, 18 octombrie 439 
Lucia, fecioară şi martiră, 13 decembrie 537 
Ludovic, rege, 25 august 344 
Ludovic Maria Grignion de Montfort, preot, 28 aprilie 148 
Marcelin şi Petru, martiri, 2 iunie 195 
Marcu, evanghelist, 25 aprilie 145 
Marcus Crisinus şi însoţitorii, martiri, 7 septembrie 361 
Margareta, fecioară, 18 ianuarie 43 
Margareta a Scoţiei, 16 noiembrie 491 
Margareta Maria Alacoque, fecioară, 16 octombrie 433 
Maria Magdalena de’ Pazzi, fecioară, 25 mai 177 
Maria Magdalena, 22 iulie  261 
Maria Goretti, fecioară şi martiră, 6 iulie 249 
Marta, 29 iulie 277 
Martin I, papă şi martir, 13 aprilie 136 
Martin de Porres, călugăr, 3 noiembrie 472 
Martin din Tours, episcop, 11 noiembrie 484 
Martiriul Sfântului Ioan Botezătorul, 29 august 352 
Matei, apostol şi evanghelist, 21 septembrie  392 
Matia, apostol, 24 februarie 104 
Matia, apostol, 14 mai 170 
Maximilian Maria Kolbe, preot şi martir, 14 august 315 
Mihail, Gabriel şi Rafael, arhangheli, 29 septembrie 401 
Monica, 27 august 345 
Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul, 24 iunie 217 
Naşterea Sfintei Fecioare Maria, 8 septembrie 362 
Neprihănita Zămislire, 8 decembrie 532 
Nereu şi Ahile, martiri, 12 mai  169 
Nicolae, episcop, 6 decembrie 525 
Norbert, episcop, 6 iunie 202 
Oscar, episcop, 3 februarie 81 
Pancraţiu, martir, 12 mai 169 
Patriciu, episcop, 17 martie 115 
Paul al Crucii, preot, 19 octombrie 443 
Paul Miki şi însoţitorii, martiri, 6 februarie 85 
Paulin de Nola, episcop, 22 iunie 214 
Perpetua şi Felicitas, martire, 7 martie 108 
Petru Canisiu, preot şi învăţător al Bisericii, 21 decembrie 544 
Petru Chanel, preot şi martir, 28 aprilie  148 
Petru Claver, preot, 9 septembrie 369 
Petru Crisologul, episcop şi învăţător al Bisericii, 30 iulie  280 



Indice alfabetic al celebrărilor 

Petru Damian, episcop şi învăţător al Bisericii, 21 februarie 98 
Petru Iulian Eymard, preot, 2 august 290 
Petru şi Paul, apostoli, 29 iunie 231 
Pius al V-lea, papă, 30 aprilie 152 
Pius al X-lea, papă, 21 august 334 
Pomenirea Tuturor Credincioşilor Răposaţi, 2 noiembrie 459 
Ponţian, papă, şi Hipolit, preot, martiri, 13 august 314 
Prezentarea la Templu a Sfintei Fecioare Maria, 21 noiembrie  503 
Primii Sfinţi Martiri din Roma, 30 iunie 240 
Raymund de Penyafort, preot, 7 ianuarie 34 
Robert Bellarmin, episcop şi învăţător al Bisericii, 17 septembrie 387 
Romuald, abate, 19 iunie 210 
Roza de Lima, fecioară, 23 august 340 
Policarp, episcop şi martir, 23 februarie  102 
Schimbarea la Faţă a Domnului nostru Isus Cristos, 6 august 294 
Scolastica, fecioară, 10 februarie 88 
Sebastian, martir, 20 ianuarie 43 
Sfânta Fecioară Maria, Regina Rozariului, 7 octombrie 425 
Sfânta Fecioară Maria, Preamărita Stăpână, 8 octombrie 428 
Sfânta Fecioară Maria de pe Muntele Carmel, 16 iulie 260 
Sfânta Fecioară Maria Îndurerată, 15 septembrie  377 
Sfânta Fecioară Maria Regină, 22 august 337 
Sfânta Familie Isus, Maria şi Iosif, 30 decembrie 555 
Sfântul Iosif, soţul sfintei Fecioare Maria, 19 martie 116 
Sfântul Iosif Muncitorul, 1 mai 155 
Sfântul Nume al Sfintei Fecioare Maria, 12 septembrie 369 
Sfinţii Îngeri Păzitori, 2 octombrie 414 
Sfinţii Întemeietori ai Societăţii „Slujitorii Sfintei Fecioare Maria”, 17 februarie 98 
Sfinţii Martiri din Tomis, 3 octombrie 417 
Sfinţii Prunci Nevinovaţi, martiri, 28 decembrie  551 
Sfinţirea Bazilicii „Sfânta Maria cea Mare” din Roma, 5 august 293 
Sfinţirea Bazilicii din Lateran, 9 noiembrie 476 
Sfinţirea Bazilicilor „Sfântul Petru” şi „Sfântul Paul”, 18 noiembrie 499 
Silvestru I, papă, 31 decembrie 559 
Simon şi Iuda, apostoli, 28 octombrie 450 
Sixt al II-lea, papă, şi însoţitorii, martiri, 7 august 300 
Solemnitatea Sfintei Maria Născătoare de Dumnezeu, 1 ianuarie 27 
Stanislau, episcop şi martir, 11 aprilie 133 
Ştefan, primul martir, 26 decembrie 545 
Ştefan al Ungariei, rege, 16 august  327 
Teotim, episcop de Tomis, 20 aprilie 137 
Tereza a Pruncului Isus, fecioară şi învăţător al Bisericii, 1 octombrie 411 
Tereza Benedicta a Crucii (Edith Stein), fecioară şi martiră, patroană a Europei, 9 august 305 
Tereza din Avila, fecioară şi învăţător al Bisericii, 15 octombrie 430 
Thomas Becket, episcop şi martir, 29 decembrie  554 
Timotei şi Tit, episcopi, 26 ianuarie 56 
Toma, apostol, 3 iulie  246 
Toma de Aquino, preot şi învăţător al Bisericii, 28 ianuarie 64 
Toţi Sfinţii, 1 noiembrie 455 
Turibiu de Mongrovejo, episcop, 23 martie 121 
Vasile cel Mare şi Grigore din Nazianz, episcopi şi învăţători ai Bisericii, 2 ianuarie 31 
Venceslau, martir, 28 septembrie 400 
Vincenţiu, diacon şi martir, 22 ianuarie  47 
Vincenţiu de Paul, preot, 27 septembrie  396 
Vincenţiu Ferrer, preot, 5 aprilie 129 



Indice alfabetic al celebrărilor 

Vizita Sfintei Fecioare Maria, 31 mai 182 
Vizita Sfintei Fecioare Maria, 2 iulie 245 
 



Indice general al lecturilor 

 
INDICE GENERAL AL LECTURILOR 

 
  LECTURI 
 
 Din Vechiul Testament 
 
Geneză 

1,26 – 2, 3 - Umpleţi pământul şi supuneţi-l. 155 
 3,9-15.20 - Duşmănie voi pune între seminţia ta şi a femeii. 532, 613 

12,1-4a - Ieşi din ţara ta, lasă familia ta şi mergi în ţara pe care ţi-o voi arăta. 847 
12,1-7 - După cum a vorbit părinţilor noştri, lui Abraham şi urmaşilor lui în veci. 615 
28,11-18 - Trezindu-se, Iacob a luat piatra şi, ridicând-o, a turnat untdelemn deasupra 570 

Exod 
23,20-23a - Iată, eu trimit un înger înaintea ta. 414 
32,7-14 - Veţi fi târâţi înaintea dregătorilor şi a regilor pentru mine. 721 

Levitic 
19,1-2.17-18 - Să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi. 849 

Numeri 
6,22-27 - Vor chema numele meu asupra fiilor lui Israel şi eu îi voi binecuvânta. 27 
21,4-9 - Cel muşcat să privească spre şarpele de aramă şi va trăi.  373 

Deuteronom 
6,3-9 - Să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta. 851 
10,8-9 - Domnul este moştenirea lui. 723, 853 

Iosua 
8,30-35 - Iosua zideşte un altar pentru Domnul. 573 

1 Samuel 
16,1b.4a.5b-13a - Scoală-te şi unge-l pe tânăr: el este! 725 

2 Samuel 
7,1-5.8b-11.16 - Dumnezeu îi va da tronul tatălui său, David.  617 
7,4-5a.12-14a.16 - Domnul Dumnezeu îi va da tronul lui David, tatăl său. 116 

1 Regi 
3,11-14 - Îţi voi da pricepere ca să ştii să conduci. 787 
8,22-23.27-30 - Ochii tăi să fie mereu îndreptaţi asupra acestei case. 586 
19,4-9a.11-15a - Ieşi pe munte şi stai în calea Domnului.  855 
19,16b.19-21 - Elizeu a mers după Ilie şi i-a slujit. 858 

1 Cronici 
15,3-4.15-16; 16,1-2 - Au adus chivotul lui Dumnezeu şi l-au pus în mijlocul cortului  
 pe care îl ridicase David pentru acesta.  319, 619 

2 Cronici 
5,6-8.10.13 – 6,2 - Am zidit casă numelui tău, ca să locuieşti acolo în veci. 588 
24,18-22 - Zaharia, pe care l-aţi ucis între templu şi altar. 671 
 

Nehemia 
8,1-4a.5-6.8-10 - Iată, vei zămisli şi vei naşte un fiu. 565 

Estera 
 4,17a-e.h - Pentru a nu pune mai presus slava unui om de slava lui Dumnezeu. 447, 866 
 4,17k-m.r.t - Adu-ţi aminte, Doamne! Arată-te în timpul nenorocirii noastre! 305 
Iob 

19,1.23-27a - Ştiu că Răscumpărătorul meu trăieşte.  459 
 

Proverbe 
2,1-9 - Pleacă-ţi inima la adevăr. 253 
8,22-31 - Maria, Tronul înţelepciunii. 621 
31,10-13.19-20.30-31 - Femeia care se teme de Domnul este vrednică de laudă. 277, 868 



Indice general al lecturilor 

Tobia 
8,5-10 - Să ajungem amândoi sănătoşi până la bătrâneţe. 860 
12,6-13 - Rugăciunea, unită cu post şi milostenie, este mai bună decât comorile de aur. 862 

Iudita 
8,2-8 - Se temea mult de Dumnezeu. 265, 864 

Cântarea Cântărilor 
3,1-4a - L-am găsit pe iubitul inimii mele. 261 
8,6-7 - Iubirea este tare ca moartea. 827 

Isaia 
 6,1-8 - Pe cine îl voi trimite? Şi cine va merge pentru noi? 60, 525, 727 
 7,10-14; 8,10 - Iată, Fecioara va zămisli. 122, 625 

9,2-4.6-7 - Isus a învăţat ascultarea şi a devenit cauză de mântuire veşnică. 337, 627 
25,6-9 - Domnul va nimici moartea pe vecie. 463 
49,1-6 - Te-am rânduit ca lumină a neamurilor. 222 
52,7-10 - A văzut tot pământul biruinţa Dumnezeului nostru. 95, 199, 729 
56,1.6-7 - Casa mea va fi numită de toate popoarele: casă de rugăciune. 590 
58,6-11 - Frânge celui flămând pâinea ta. 876 
61,1-3a - Domnul m-a uns şi m-a trimis să aduc săracilor vestea cea bună. 207, 484, 731 
61,10-11 - Mă voi bucura în Domnul. 187 
61,9-11 - Mă voi bucura în Domnul. 629 
66,10-14c - Eu voi îndrepta spre Ierusalim pacea ca un şuvoi. 92, 411 

Ieremia 
1,17-19 - Spune în faţa poporului meu tot ce îţi voi porunci. Nu tremura în faţa lor. 352 
1,4-10 - Mai înainte de a te forma în sânul mamei tale, eu te cunoşteam deja. 217 
1,4-9 - La câţi te voi trimite, vei merge.  733 
20,7-9 - În cele mai adânci taine ale fiinţei mele era un foc mistuitor. 878 

Ezechiel 
3,16-21 - Te pun paznic al casei lui Israel. 291, 735 
34,11-16 - Cum cercetează păstorul turma sa, aşa voi cerceta şi eu oile mele. 359, 737 
43,1-2.4-7a - Slava Domnului umplea tot templu. 592 
47,1-9.12 - Am văzut ieşind o apă de sub templu, şi toţi la care a ajuns această apă,  
 s-au mântuit.  476, 594 

Daniel 
7,9-10.13-14 - Îmbrăcămintea lui era albă ca zăpada. 294, 401 

Ozea 
2,14.15b.19-20 - Va cânta ca în vremea tinereţii ei. 506, 829 

Mihea 
5,2-5a - Va veni ziua în care aceea care trebuie să nască, va naşte. 362, 631 
6,6-8 - Ţi s-a arătat, omule, ce este bine şi ce îţi cere Domnul. 40, 880 

Sofonia 
2,3; 3,12-13 - Nu voi lăsa în mijlocul tău decât un popor smerit şi mic.  882 
3,14-18 - Domnul, împăratul lui Israel, este în mijlocul tău. 182 

Zaharia 
2,10-13 - Bucură-te, fiica Sionului, căci iată vin! 503, 633 

Malahia 
3,1-4 - Va veni îndată în templul său Domnul pe care îl căutaţi. 73 

Cartea Înţelepciunii 
3,1-9 - Ca pe o jertfă de ardere de tot i-a primit.  196, 315, 468, 510, 680 
7,7-10.15-16 - Am iubit înţelepciunea mai mult decât sănătatea şi frumuseţea. 789 

Ben Sirah 
15,1-6 - Îl va umple Duhul înţelepciunii şi al înţelegerii. 257, 331, 791 
2,7-13 - Voi care vă temeţi de Domnul, să aveţi credinţă , nădejde şi dragoste. 870 

 3,19-26 - Cu cât eşti mai mare, cu atât să te umileşti mai mult şi vei afla har  
  înaintea Domnului. 166, 872 

3,3-7.14-17a - Cine ascultă de Domnul, îşi cinsteşte părinţii. 555 
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24,1-2.5-7.12-16.26-30 - Maria, Tronul înţelepciunii. 623 
26,1-4.16-21 - Farmecul femeii frumoase în casa bine întreţinută  
 este asemănător unui răsărit de soare. 345, 874 
39,6-11.13-14 - Îl va umple cu Duhul înţelepciunii. 130 
39,8-14 - Îl va umple cu Duhul înţelepciunii. 793 
44,1.10-15 - Numele lor rămâne viu din neam în neam. 274 
44,16-17.19-20.23; 45,1-4.15-16 - Era iubit de Dumnezeu şi de oameni. 528 
51,1-12 - M-ai eliberat în marea ta îndurare şi prin slava numelui tău.  108, 682 

1 Macabei 
4,52-59 - Au sfinţit altarul Domnului şi tot poporul s-a bucurat. 575 

2 Macabei 
6,18.21.23-31 - În sufletul meu mă bucur de suferinţă, pentru că mă tem de Dumnezeu. 673 
7,1.20-23.27b-29 - Mama lor, deosebit de distinsă, a suportat aceasta cu tărie,  
 pentru că avea speranţă în Domnul. 678 
7,1-2.9-14 - Noi suntem pregătiţi mai degrabă să murim decât să călcăm legea  
 strămoşească. 417, 676 

 
 
 
 
 Din Noul Testament 
 
Matei 

1,1-16.18-23 - Ce s-a zămislit într-însa este de la Duhul Sfânt. 365, 649 
1,16.18-21.24a - Iosif a făcut aşa cum i-a poruncit îngerul Domnului. 119 
1,18-23 - Ce s-a zămislit într-însa este de la Duhul Sfânt.  368, 652 
2,13-15.19-23 - Ia pruncul şi pe mama lui şi fugi în Egipt. 558, 653 
2,13-18 - Irod a ucis toţi copiii care erau în Betleem . 553 

 4,18-22 - Ei au lăsat numaidecât barca şi pe tatăl lor şi l-au urmat pe Isus.  515 
5,1-12a - Bucuraţi-vă şi veseliţi-vă, pentru că mare va fi răsplata voastră  
 în ceruri. 251, 458, 471, 930 
5,13-16 - Voi sunteţi lumina lumii. 33, 259, 269, 304, 931 
5,13-19 - Voi sunteţi lumina lumii. 67, 814 
5,23-24 - Mergi mai întâi şi împacă-te cu fratele tău şi apoi îţi vei aduce darul. 583 
7,21-27 - Casa clădită pe stâncă şi casa clădită pe nisip.  932 
7,21-29 - Isus îi învăţa ca unul care are autoritate. 816 
9,35 – 10,1 - Tu eşti Petru; ţie îţi voi da cheile împărăţiei cerului.  293 
9,35-38 - Secerişul este mare dar lucrătorii puţini. 771 
9,9-13 - Isus i-a zis: Urmează-mă! Matei s-a ridicat şi l-a urmat. 394 
10,17-22 - Veţi fi târâţi înaintea dregătorilor şi a regilor pentru mine. 386, 420, 449, 512, 547, 712 
10,22-25a - Când vă vor prigoni într-un oraş, fugiţi în altul. 161 
10,28-33 - Să nu vă temeţi de cei care ucid trupul. 84, 110, 198, 539, 713 
10,34-39 - Nu am venit să aduc pacea,ci sabia. 714 
10,7-13 - Mergeţi şi spuneţi că împărăţia cerului este aproape. 206 
11,25-30 - Ai lăsat ascunse acestea celor înţelepţi şi le-ai descoperit  
 celor mici. 39, 91, 313, 423, 435, 933 
12,46-50 - Isus şi-a întins mâna către ucenicii săi şi a zis: „Iată mama mea  
 şi rudele mele”. 654 
13,16-17 - Mulţi profeţi şi drepţi au dorit să vadă ceea ce vedeţi voi. 276 
13,44-46 - Vinde tot ce are şi cumpără ţarina aceea.  47, 213, 934 
13,47-52 - Orice cărturar care a devenit ucenic al împărăţiei cerurilor este asemenea 
 gospodarului care scoate din tezaurul său lucruri noi şi vechi. 407, 818 
13,54-58 - Nu este el oare fiul tâmplarului?  158 
14,22-33 - Porunceşte-mi să vin la tine pe apă! 501 
16,13-19 - Tu eşti Petru; ţie îţi voi da cheile împărăţiei cerului. 101, 239, 483, 569, 607, 772 
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16,24-27 - Cine îşi va pierde viaţa pentru mine o va salva. 445, 935 
17,1-9 - Faţa lui strălucea ca soarele. 297 
18,1-4 - Dacă nu vă veţi întoarce şi nu veţi fi ca pruncii, nu veţi intra în împărăţia  
 cerurilor. 413 
18,1-5 - Cine va primi un copil ca acesta în numele meu, pe mine mă primeşte. 70, 936 
18,1-5.10 - Îngerii lor privesc neîncetat în ceruri faţa Tatălui meu ceresc. 416 
19,16-26 - Dacă vrei să fii desăvârşit, vinde tot ce ai, dă săracilor şi vei avea comoară în cer.  42 
19,27-29 - Voi care aţi părăsit toate, veţi primi cu mult mai mult. 939 
19,3-12 - Sunt unii care au renunţat la căsătorie pentru împărăţia cerurilor.  840, 937 
20,20-28 - Paharul meu îl veţi bea.  273 
22,34-40 - Să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău şi pe aproapele tău ca pe tine însuţi. 940 
23,8-12 - Cine este mai mare dintre voi să fie slujitorul vostru. 773, 819 
24,4-13 - Veţi fi urâţi de toate naţiunile din cauza numelui meu. 242 
25,1-13 - Iată Mirele! Ieşiţi-i în întâmpinare! 151, 508, 842, 941 
25,14-30 - Peste puţine ai fost credincioasă, intră în bucuria stăpânului tău.  942 
25,31-40 - Ori de câte ori aţi făcut acestea unuia dintre aceştia mici, care sunt fraţii mei,  
 mie mi-aţi făcut.  486 
25,31-45 - Tot ceea ce aţi făcut unuia dintre aceşti fraţi mai mici ai mei, mie mi-aţi făcut. 113 
25,31-46 - Ori de câte ori nu aţi făcut acestea unuia dintre aceştia mici, care sunt fraţii mei, 
 mie nu mi-aţi făcut. 398, 466, 944 
28,16-20 - Mergeţi, învăţaţi toate popoarele. 87, 774 

Marcu 
1,14-20 - Vă voi face pescari de oameni. 775 
3,31-35 - Cine face voinţa lui Dumnezeu, acela îmi este frate, soră şi mamă.  505, 946 
4,1-10.13-20 - A ieşit semănătorul să semene. 820 
4,1-9 - A ieşit semănătorul să semene. 822 
6,17-29 - Vreau să-mi dai îndată pe o tipsie, capul lui Ioan Botezătorul. 354 
9,2-10 - Acesta este Fiul meu preaiubit.  298 
9,33-37 - Oricine primeşte pe un copil ca acesta în numele meu, pe mine mă primeşte. 132, 947 
10,13-16 - Lăsaţi pe copii să vină la mine. 948 
10,17-30 - Vinde tot ce ai apoi vino şi urmează-mă. 949 
16,15-18 - Mergeţi în lumea întreagă, predicaţi evanghelia. 55 
16,15-20 - Mergeţi în toată lumea, predicaţi Evanghelia. 81, 97, 147, 521, 776 
 

Luca 
1,26-38 - Iată, vei zămisli şi vei naşte un fiu. 125, 427, 535, 655 
1,39-47 - Fericită eşti tu care ai crezut.  339, 657 
1,39-56 - De unde mie fericirea aceasta ca să vină la mine Maica Domnului meu? 185, 326 
1,41b-55 - A făcut lucruri mari Cel Atotputernic. 94 
1,5-17 - Femeia ta îţi va naşte un fiu şi-l vei numi Ioan. 220 
1,57-66.80 - Se va chema Ioan. 225 
2,1-14 - L-a născut pe Fiul său, întâiul născut. 658 
2,15b-19 - Maria păstra toate aceste cuvinte şi se gândea la ele în inima ei. 660 
2,16-21 - Păstorii i-au găsit pe Maria, pe Iosif şi pruncul. 30 
2,22-32 - Ochii mei au văzut mântuirea ta. 78 
2,22-40 - Ochii mei au văzut mântuirea ta. 76 
2,27-35 - Prin sufletul tău va trece o sabie. 661 
2,33-35 - Prin sufletul tău va trece o sabie. 383 
2,36-38 - Ana vorbea despre prunc celor care aşteptau mântuirea în Ierusalim. 268 
2,41-51 - Mama lui Isus păstra toate acestea în inima ei.  189 
2,41-51a - Cât de îngrijoraţi am fost tatăl tău şi cu mine, căutându-te! 120 
2,41-52 - Cât de îngrijoraţi am fost tatăl tău şi cu mine, căutându-te! 662 
5,1-11 - La cuvântul tău voi arunca mreaja.  139, 777 
6,12-16 - A ales doisprezece dintre ei şi le-a dat numele de apostoli. 452 
6,27-38 - Fiţi milostivi precum Tatăl vostru este milostiv.  497, 951 
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6,43-45 - Vorbele nu sunt decât revărsarea inimii. 524, 823 
7,11-17 - I-a spus fiului văduvei: „Tinere, îţi spun, scoală-te!”. 347 
9,23-26 - Cine îşi va pierde viaţa pentru mine o va mântui. 195, 715 
9,28b-36 - Vreau ca şi ei să fie împreună cu mine acolo unde sunt eu. 299 
9,57-62 - Te voi urma oriunde vei merge! 953 
10,1-9 - Secerişul este mult iar lucrătorii puţini.  62, 201, 209, 441, 527, 779 
10,38-42 - Marta, pentru multe te zbaţi şi te frămânţi. 280, 432, 843, 954 
11,27-28 - Fericită mama care te-a purtat la sânul ei. 322, 664 
12,32-34 - Tatăl vostru vă dă cu plăcere împărăţia. 168, 216, 955 
12,35-40 - Voi fiţi gata! 956 
14,25-33 - Oricine dintre voi nu renunţă la toate bunurile sale, nu poate fi ucenicul meu. 283, 957 
19,1-10 - Astăzi a intrat mântuirea în această casă. 608 
22,24-30 - Eu vă pun vouă la dispoziţie o împărăţie, precum Tatăl mi-a pus-o mie  
 la dispoziţie.  59, 780 

Ioan 
1,45-51 - Iată un adevărat israelit, un om căruia nu-i place prefăcătoria. 343 
1,47-51 - Veţi vedea pe îngerii lui Dumnezeu, urcând şi coborând peste Fiul Omului. 404 

 2,1-11 - Mama lui Isus era acolo. 665 
2,13-22 - Templul despre care vorbea era trupul său. 480, 609 

 3,13-17 - După cum Moise a înălţat şarpele în pustiu, tot astfel trebuie să fie înălţat  
  Fiul Omului.  376 

4,19-24 - Adevăraţii închinători se vor închina Tatălui în duh şi adevăr. 307, 584, 610 
6,37-40 - Aceasta este voinţa Tatălui, ca oricine crede în Fiul să aibă viaţă veşnică. 462 
10,11-16 - Păstorul cel bun îşi dă viaţa pentru oile sale. 50, 361, 372, 475, 531, 781 
11,19-27 - Eu cred că tu eşti Cristos, Fiul lui Dumnezeu cel viu. 279 
12,24-26 - Dacă bobul de grâu căzut în pământ moare, aduce mult rod. 104, 310, 391, 438, 716 
12,31-36a - După ce voi fi înălţat de la pământ, îi voi atrage la mine pe toţi oamenii. 585 
14,12-21 - Voi ruga pe Tatăl şi vă va trimite un alt Mângâietor. 176 
14,6-14 - De atâta vreme sunt cu voi, şi tu nu m-ai cunoscut? 164 
15,1-10 - Cine rămâne în mine şi eu în el aduce roade multe. 330 
15,1-8 - Cine rămâne în mine şi eu în el aduce roade multe. 180, 255, 494, 959 
15,18-21 - Dacă m-au prigonit pe mine, şi pe voi vă vor prigoni. 717 
15,9-17 - V-am rânduit să mergeţi şi să aduceţi roade. 36, 143, 172, 289, 318, 351, 543, 782, 960 
17,11b-19 - Lumea a început să-i urască. 135, 718 
17,20-26 - Vreau ca şi ei să fie împreună cu mine acolo unde sunt eu. 229, 333, 490, 962 
19,25-27 - Maica îndurerată plânge contemplând rănile divinului său Fiu. 382, 667 
20,1.11-18 - Femeie, de ce plângi? Pe cine cauţi? 264 
20,2-8 - Celălalt ucenic, alergând mai repede decât Petru, a ajuns cel dintâi la mormânt. 550 
20,24-29 - Domnul meu şi Dumnezeul meu!  247 
21,15-17 - Paşte mieii mei, paşte oile mele!  336, 784 
21,15-19 - Paşte mieii mei, paşte oile mele!  234 

Faptele Apostolilor 
1,12-14 - Stăruiau în rugăciune, împreună cu Maria, mama lui Isus. 425, 635 
1,15-17.20-26 - Sorţii au căzut pe Matia şi a fost numărat împreună cu cei  
 unsprezece apostoli. 170 

 2,14a.22-24.32-36 - Dumnezeu l-a înălţat ca Domn şi Mesia. 795 
2,42-47 - Fraţii erau statornici în frângerea pâinii. 577 
3,1-10 - Ceea ce am aceea îţi dau: în numele lui Isus, scoală-te şi umblă! 231 
4,32-35 - O singură inimă şi un singur suflet. 884 
4,8-12 - În nimeni altul nu este mântuire. 174 
6,8-10; 7,54-59 - Iată, văd cerurile deschise. 545 
7,44-50 - Cel Preaînalt nu locuieşte în casă făcută de mâna omului. 597 
7,55-60 - Doamne Isuse, primeşte sufletul meu. 684 
9,1-22 - Doamne, ce vrei să fac? 53 
11,21b-26; 13,1-3 - Barnaba era un om bun, plin de Duhul Sfânt şi de credinţă. 203 
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12,1-11 - Acum îmi dau seama care este adevărul: Domnul m-a scăpat din mâinile lui Irod. 235 
13,22-26 - Înainte de venirea lui Cristos, Ioan Botezătorul a predicat întregului popor  
 al lui Israel. 224 
13,26-33 - Înviindu-l pe Isus, Dumnezeu şi-a împlinit promisiunea. 797 
13,46-49 - Iată, ne întoarcem către naţiunile păgâne. 739 
20,17-18a.28-32.36 - Vegheaţi asupra voastră şi asupra întregii turme, ca să fiţi păstorii 
 Bisericii lui Dumnezeu. 741 
22,3-16 - Ridică-te, primeşte botezul şi spală-te de păcate, invocând numele lui Isus. 51 
26,19-23 - Îl vestesc pe Cristos în faţa celor mici şi a celor mari. 743 
28,11-16.30-31 - Aşa am ajuns la Roma. 499 

Romani 
4,13.16-18.22 - El a crezut nădăjduind împotriva oricărei nădejdi. 118 
5,1-5 - Ne lăudăm chiar şi cu suferinţele noastre. 79, 384, 692 
5,12.17-19 - Acolo unde s-a înmulţit păcatul a prisosit harul. 641 
5,5-11 - După ce am fost îndreptăţiţi prin sângele lui Cristos, vom fi salvaţi prin  
 mijlocirea lui. 461 
8,1-4 - Legea duhului, care dă viaţă în Cristos Isus, m-a eliberat de legea păcatului  
 şi a morţii. 287 
8,14-23 - Aşteptăm eliberarea trupului nostru. 465 
8,22-27 - Duhul Sfânt intervine pentru noi prin spirite negrăite. 430 
8,26-30 - Pe cei pe care i-a îndreptăţit, i-a şi preamărit. 892 
8,28-30 - Pe aceia pe care i-a ştiut mai dinainte, i-a şi hotărât mai dinainte. 363, 643 
8,31b-39 - Nici moartea, nici viaţa nu vor putea să ne despartă de dragostea lui  
 Dumnezeu. 44, 240, 388, 694 
10,9-18 - Credinţa se naşte din cele auzite, iar cele auzite sunt cuvântul lui Dumnezeu. 513 
12,3-13 - Avem daruri diferite după harul ce ni s-a dat. 745 
12,9-16 - Ajutaţi pe credincioşii care duc lipsă; casa să vă fie întotdeauna deschisă  
 pentru oaspeţi. 183 

1 Corinteni 
1,18-25 - A găsit Dumnezeu cu cale să-i mântuiască pe cei credincioşi prin nebunia 
 propovăduirii evangheliei. 193, 443, 747, 799 
1,26-31 - Dumnezeu a ales cele slabe ale lumii. 311, 396, 894 
2,1-10a - Noi vestim înţelepciunea, rânduită de Dumnezeu înaintea tuturor  
 veacurilor. 64, 301, 540, 801 
2,10b-16 - Noi suntem acei care avem gândul lui Cristos.  31, 804 
3,9b-11.16-17 - Voi sunteţi templul lui Dumnezeu. 479, 603 
4,1-5 - Să nu vedeţi în noi decât pe slujitorii lui Cristos şi administratorii tainelor lui. 749 
6,13c-15a.17-20 - Trupurile voastre sunt mădulare ale lui Isus Cristos. 249 
7,25-35 - Fecioara se îngrijeşte de cele ce sunt ale Domnului . 835 
9,16-19.22-23 - Vai mie dacă nu vestesc Evanghelia!  519, 751 
10,16-21 - Nu puteţi lua parte la masa Domnului şi la masa diavolilor. 581 
10,31 – 11,1 - Totul să faceţi spre slava lui Dumnezeu. 281 
12,31 – 13,13 - Dragostea nu se va stinge niciodată.  88, 896 
15,1-8 - Domnul i s-a arătat lui Iacob, apoi tuturor apostolilor. 162 
15,20-27 - Mai întâi a înviat Cristos, apoi vor învia cei care sunt ai lui Cristos. 325 
15,54-57 - Dumnezeu ne dă biruinţă prin Isus Cristos. 321 

2 Corinteni 
3,1-6a - Ne-a făcut capabili ca să fim slujitorii alianţei celei noi. 753 
4,1-2.5-7 - Noi îl predicăm pe Domnul Isus Cristos; în ce ne priveşte, noi suntem  
 slujitorii voştri. 755 
4,7-15 - Purtăm în trupul nostru moartea lui Isus. 270, 696 
5,14-17 - Acum nu-l privim pe Cristos cu ochi omeneşti. 262 
5,14-20 - Ne-a încredinţat nouă misiunea mântuirii. 34, 481, 757 
6,4-10 - Suntem socotiţi morţi deşi suntem în plină viaţă.  698 
8,9-15 - El care era bogat s-a făcut sărac pentru voi, ca prin sărăcia lui voi să  
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 vă îmbogăţiţi. 214 
9,6-10 - Dumnezeu îl iubeşte pe acela care dă cu bucurie. 308 
10,17 – 11,2 - Voi sunteţi mireasa feciorelnică şi sfântă pe care eu i-am prezentat-o  
 lui Cristos. 82, 537, 838, 898 

Galateni 
1,11-20 - Dumnezeu m-a ales din sânul mamei mele.  233 
2,19-20 - Eu trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci în mine trăieşte Cristos. 85, 900 
4,4-7 - Dumnezeu l-a trimis pe Fiul său, născut dintr-o femeie. 29, 645 
6,14-16 - Prin cruce, lumea este răstignită pentru mine şi eu pentru lume. 902 
6,14-18 - Prin cruce, lumea este răstignită pentru mine şi eu pentru lume. 421 
 

Efeseni 
1,3-6.11-12 - Dumnezeu ne-a ales în Cristos înainte de întemeierea lumii. 534, 647 
2,19-22 - Sunteţi clădiţi pe temelia apostolilor. 246, 450, 604 
3,14-19 - Voi veţi cunoaşte dragostea lui Cristos care întrece tot ce se poate  
 cunoaşte. 328, 433, 492, 904 
3,8-12 - Să le predic păgânilor nemărginita bogăţie a lui Cristos. 48, 806 
4,1-7.11-13 - A împlinit misiunea de a sluji, ca să se formeze trupul  
 lui Cristos. 370, 392, 488, 759, 808 
6,10-13.18 - Îmbrăcaţi-vă cu echipamentul lui Dumnezeu. 906 

Filipeni 
2,6-11 - S-a umilit pe sine, de aceea Dumnezeu l-a înălţat. 375 
3,17 – 4, 1 - Noi suntem cetăţeni ai cerului.  436 
3,8-14 - Urmăresc răsplata la care Dumnezeu ne cheamă acolo sus în Cristos Isus. 211, 908 
4,4-9 - Îndreptaţi-vă gândul la tot ceea ce este sfânt.  68, 178, 910 

Coloseni 
1,24-28 - Am fost făcut slujitorul Bisericii, după hotărârea lui Dumnezeu. 761 
3,12-17 - Îmbrăcaţi-vă cu dragoste, căci ea este legătura desăvârşirii.  912 
3,12-21 - Viaţa creştină de familie, conform poruncii iubirii. 557 
3,14-15.17.23-24 - Tot ceea ce faceţi, să faceţi cu dragă inimă, ca pentru Dumnezeu  
 şi nu ca pentru oameni. 156 

1 Tesaloniceni 
2,2b-8 - V-am fi dat nu numai Evanghelia, dar chiar şi viaţa noastră. 334, 763 

1 Timotei 
5,3-10 - Văduva adevărată este aceea care a rămas singură şi care şi-a pus nădejdea  
 în Dumnezeu. 266, 914 

2 Timotei 
1,1-8 - Îmi aduc aminte de credinţa ta sinceră. 56 
1,13-14; 2,1-3 - Păstrează tezaurul evangheliei prin Duhul Sfânt. 522, 765, 810 
2,22b-26 - Un slujitor al Domnului trebuie să fie blând cu toţi; el trebuie să dojenească  
 cu blândeţe. 227 
2,8-13; 3,10-12 - Toţi cei care vor să trăiască cucernici în Isus Cristos vor muri. 700 
3,14-17 - Scriptura este folositoare pentru a învăţa. 405 
4,1-5 - Lucrează pentru răspândirea evangheliei, îndeplineşte-ţi până la capăt  
 misiunea. 767, 812 
4,10-17a - Numai Luca este cu mine. 439 
4,6-8.17-18 - Nu-mi rămâne decât să primesc cununa învingătorului. 238 

Tit 
1,1-5 - Tit, copilul meu adevărat, născut din credinţa pe care o avem amândoi. 57 

Evrei 
 2,14-18 - A trebuit să se asemene în toate fraţilor săi. 75 

5,7-9 - Isus a învăţat ascultarea şi a devenit cauză de mântuire veşnică. 377 
10,32-36 - Aţi dus o luptă mare, plină de suferinţe. 702 
10,4-10 - Despre mine spune Scriptura: „Iată, vin, Dumnezeule, ca să fac voinţa ta”. 124 
12,18-19.22-24 - V-aţi apropiat de Muntele Sionului şi de cetatea Dumnezeului celui viu. 605 



Indice general al lecturilor 

13,8-15 - Avem un altar, din jertfa căruia nu pot să mănânce cei care mai păstrează încă  
 Legea veche.  582 

1 Petru 
1,8-12 - Profeţii au făcut din această mântuire ţinta căutării şi cercetării lor. 219 
2,4-9 - Voi să fiţi pietre vii, care să slujească la zidirea templului duhovnicesc. 606 
3,1-9 - Femeile sfinte nădăjduiesc în Domnul. 919 
3,14-17 - Să nu vă fie teamă de cei care vă prigonesc şi să nu vă tulburaţi. 706 
4,12-19 - Bucuraţi-vă pentru că sunteţi părtaşi la suferinţele lui Cristos. 708 
4,7b-11 - Ceea ce a primit fiecare în dar să pună în slujba celorlalţi. 921 
5,1-4 - Petru, martor al suferinţelor lui Cristos. 99, 137, 769 
5,5b-14 - Salutări din partea lui Marcu, fiul meu. 145 

2 Petru 
1,16-19 - Acest glas, venit din cer, l-am auzit noi înşine. 296 

1 Ioan 
1,1-4 - Ceea ce am văzut şi am auzit aceea vă vestim şi vouă. 548 
1,5 – 2,2 - Sângele lui Cristos ne curăţă de orice păcat. 149, 551 
2,18-25 - Cine îl mărturiseşte pe Fiul îl află şi pe Tatăl. 37 
3,1-3 - Îl vom vedea pe Dumnezeu aşa cum este.  457 
3,13-16 - Avem daruri diferite după harul ce ni s-a dat. 473 
3,14-18 - Şi noi suntem datori să ne dăm viaţa pentru fraţii noştri.  316, 495, 923 
4,7-16 - Dacă ne iubim unul pe altul,Dumnezeu rămâne în noi. 348, 925 
5,1-5 - Credinţa noastră este aceea care ne-a făcut să învingem lumea! 159, 710, 928 

Apocalipsul 
2,8-11 - Cunosc necazul tău şi sărăcia ta. 102 
3,14b.20-22 - Voi cina împreună cu el şi el cu mine. 886 
7,2-4.9-14 - Am văzut o mulţime imensă din toate naţiunile şi rasele, popoarele şi limbile. 455 
7,9-17 - Aceştia sunt cei care vin din strâmtorarea cea mare. 686 
8,3-4 - Îngerul a venit şi s-a oprit în faţa altarului. 579 

 11,19a; 12,1.3-6a.10ab - Un semn mare s-a arătat în cer.  323, 637 
12,10-12a - Nu au ţinut la viaţa lor, primind chiar moartea. 133, 688 
12,7-12a - Mihail împreună cu îngerii săi luptau împotriva balaurului.  402 
19,1.5-9 - Fericiţi cei chemaţi la ospăţul de nuntă al Mielului. 831, 888 

 21,1-5a - Iată locuinţa lui Dumnezeu între oameni. 567, 599, 639, 833 
21,1-7 - Nu va mai fi moarte. 470 
21,5-7 - Eu îi voi fi lui Dumnezeu, iar el îmi va fi mie fiu.  141, 690, 890 
21,9b-14 - Douăsprezece pietre de temelie care purtau numele celor doisprezece apostoli  
 ai Mielului. 341, 568, 601 

 
 
 
 
 
 
  PSALMI ŞI CÂNTĂRI 
 
1 Samuel 

2,1.4-5.6-7.8abcd - Inima mea se bucură în Dumnezeu mântuitorul meu. 188, 618 
1 Cronici 

29,10.11.12 - Preamărim, Doamne, numele tău cel sfânt!  589, 593, 598 
Psalmi 

1,1-2.3.4 şi 6 - Omul drept, care îi slujeşte Domnului, este ca pomul roditor. 131, 489, 867, 907 
10,1-2.10-11.12-13.14-15 - Ascultă, Doamne, rugăciunea celor sărmani! 267 
14,2-3a.3bc-4ab.5 - Cei cu inima curată vor locui în casa Domnului. 278, 431 834, 850, 857, 881, 899 
15,1-2a şi 5.7-8.11 - Tu, Doamne, eşti singurul meu bine. 41, 212, 332, 422 542, 675, 679, 724, 746, 754, 848, 852, 854, 

885, 891, 901, 909, 929 
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18,2-3.4-5 - În lumea întreagă răsună vestea mântuirii. 163, 232, 393, 451, 514 
18,8.9.10.11 - Legea ta, Doamne, este izvor de bucurie. 66, 208, 406, 788, 796, 803, 807, 813 
22,1-3a.3b-4.5.6 - Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic. 100, 138, 292, 335, 360, 474, 738, 742, 750, 

756, 760, 764, 770, 887 
23,1-2.3-4ab.5-6 - Fericiţi cei curaţi cu inima căci ei îl vor vedea pe Dumnezeu. 456 
23,7.8.9.10 - Vino, Doamne, în sanctuarul tău cel sfânt. 74 
24,6-7bc.18-19.21-22 - Cine speră în tine, Doamne, nu va fi dat de ruşine.  464 
25,2-3.9-10.11-12 - Fericiţi cei săraci cu inima, căci ei îl vor vedea pe Dumnezeu. 250 
26,7-8a.8b şi 9abcd.13-14 - Voi vedea bunătatea Domnului în împărăţia celor vii. 448, 460 
30,2.6.8-9.15-16.17.23 - Domnul este aproape de cei care se încred într-însul. 699 
30,3cd-4.6 şi 8ab.16bc-17 - Tu, Doamne, eşti mântuirea mea.  194, 546, 681, 685, 707 
33,2-3.4-5.6-7.8-9 - Fericit este omul care se încrede în Domnul. 134, 142, 237, 306, 385, 538, 683, 693, 705, 863 
33,2-3.4-5.6-7.8-9.10-11 - Gustaţi şi vedeţi, cât de bun este Domnul. 69, 496, 883, 889, 893, 903, 916, 922 
36,3-4.5-6.30-31 - Înţelepciunea Domnului străluceşte în sfinţii săi. 32, 38, 160, 215, 371, 523, 792, 794, 798, 805, 809 
39,2 şi 4ab.7-8a.8b-9 - Vorbeşte, Doamne, căci slujitorul tău ascultă. 859, 879 
39,2 şi 4ab.7-8a.8b-9.10 - Iată, vin, Doamne, să împlinesc voinţa ta! 61, 728 
39,7-8a.8b-9.10.11 - Iată-mă, Doamne: fie mie după cuvântul tău! 123 
41,2-3.5bcd - Sufletul meu e însetat de Dumnezeu, de Dumnezeul cel viu. 469 
42, 3.4.5 - Sufletul meu e însetat de Dumnezeu, de Dumnezeul cel viu. 469 
44,10ab.11-12ab.16 - Regina stă la dreapta ta, îmbrăcată în haină aurită. 324 
44,11-12.14-15.16-17 - Ascultă, fiică, priveşte şi fii cu luare aminte! 150, 504, 622, 640, 828, 830, 837 
45,2-3.5-6.8-9 - Domnul este aproape în ceasul încercării. 241, 478, 526, 596 
62,2.3-4.5-6.8-9 - Sufletul meu e însetat de tine, Doamne! 263, 350 
63,1-2.5-7.8-9a şi 10.11 - Cei cu inimă curată se vor bucura în Domnul. 703 
66,2-3.5.6 şi 8 - Dumnezeu să aibă milă de noi şi să ne binecuvânteze.  28 
70,1-2.3-4a.5-6ab.15ab şi 17 - Din sânul mamei mele tu, Doamne, ai fost ocrotitorul meu. 218 
70,1-2.3-4a.5-6ab.15ab-17 - Tu, Doamne, eşti apărătorul celui drept. 353, 378 
77,1-2.34-35.36-37.38 - Tu, Doamne, eşti mântuirea noastră.  374 
83,3.4.5 şi 10.11 - Cât de minunate sunt altarele tale, Doamne! 574, 591, 600 
84,9ab-10.11-12.13-14 - Slava Domnului va locui pe pământul nostru.  630 
86,1-3.4-5.6-7 - Domnul a aşezat în tine izvoarele vieţii. 364, 646 
88,2-3.4-5.21-22.25 şi 27 - În veci voi cânta, Doamne, milostivirea ta. 35, 49, 58, 288, 530, 726, 732, 766 
88,2-3.4-5.27 şi 29 - Fericit este slujitorul credincios. 117 
88,2-3.6-7.16-17 - Voi vesti fraţilor mei mântuirea Domnului.  146 
89,2.3-4.12-13.14 şi 16 - Binecuvântează, Doamne, munca mâinilor noastre. 157 
90,1-2.3-4.5-6.10-11 - Domnul a poruncit îngerilor săi să te păzească pe toate căile vieţii tale.  415 
94,1-2.3-5.6-7 - Să mergem înaintea Domnului cu cântări de laudă. 572, 587 
95,1-2a.2b-3.7-8a.10 - Vestiţi tuturor popoarelor lucrările minunate ale Domnului. 96, 175, 200, 303, 628, 730, 734, 

740, 748, 752 
96,1-2.5-6.11-12 - Prietenii tăi, Doamne, se vor bucura în faţa ta.  549 
96,1-2.5-6.9 - Pe faţa lui strălucea gloria Tatălui. 295 
97,1.2-3ab.3cd-4 - Am văzut, Doamne, minunile iubirii tale. 533 
97,1.2-3ab.3cd-4.5-6 - Voi vesti fraţilor mei mântuirea Domnului.  205, 500 

 102,1-2.3-4.13-14.17-18a - Binecuvântat fie Domnul, el este îndurător şi milostiv. 329 
102,1-2.3-4.8-9.17-18a - Binecuvântat este Domnul, izvorul bucuriei. 179, 444, 861, 905, 911, 927 
105,19-20.21-22.23 - Arată-ţi, Doamne, bunăvoinţa faţă de poporul tău. 722 
109,1.2.3.4 - Tu eşti preot în veci upă rânduiala lui Melchisedec. 482, 762, 768 
111,1-2.3-4.5-7a.7b-8.9 - Domnul îl iubeşte pe cel care dă cu bucurie. 112, 397, 485, 871, 877, 918, 924 
111,1-2.5-6.7-8.9 - Fericit este omul care umblă pe căile Domnului. 254, 282, 309 
112,1-2.3-4.5-6.7-8 - Domnul l-a aşezat printre conducătorii poporului său. 171, 624, 636, 642 
115,10-11.12-13.14-15.16-17 - Preţioasă este în ochii Domnului moartea sfinţilor săi. 390, 672, 695, 711 
115,10-11.12-13.16-17 - Preţioasă este în ochii Domnului moartea sfinţilor săi. 317 
116,1.2 - Voi vesti tuturor popoarelor numele Domnului. 55, 80, 246, 520, 736, 744, 758 
117,15-16.19-20.27 - Lăudaţi-l pe Domnul că este bun, veşnică este îndurarea lui! 578 
118,129.130.133.135.144 - Legea ta, Doamne, îmi călăuzeşte paşii. 167, 566 
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118,9-10.11-12.13-14 - Cuvântul tău, Doamne, este bucuria mea. 228, 258, 790, 800, 811 
121,1-2.3-4.8-9 - Să mergem cu bucurie în casa Domnului. 576, 580, 602 
123,2-3.4-5.7b-8 - Sufletul nostru a scăpat ca o pasăre din laţul vânătorului. 83, 103, 109, 419, 552, 677, 687, 689, 

701 
125,1-2ab.2cd-3.4-5.6 - Cei ce seamănă cu lacrimi vor secera cu bucurie. 46, 86, 197, 272, 437, 511, 691, 697, 709 
127,1-2.3.4-5 - Fericită este casa celui care se teme de Domnul. 346, 556, 869, 875 
130,1.2.3 - Te caut, Dumnezeul meu, în simplitatea inimii. 90, 312, 412, 865, 873, 895, 920 
131,11.13-14.17-18 - Dumnezeu este credincios  promisiunilor sale. 275, 620 
131,6-7.9-10.13-14 - Ridică-te, Doamne, în ajutorul meu, tu şi chivotul puterii tale. 320 
132,1-2.3 - Ne uneşte în bucurie iubirea faţă de Domnul.  897, 913 
137,1-2a.2bc-3.4-5 - Îţi voi cânta, Doamne, înaintea îngerilor tăi!  403 
138,1-3.13-14ab.14c-15 - Tu m-ai chemat, Doamne, din sânul mamei mele. 223 
144,10-11.12-13ab.17-18 - Sfinţii tăi, Doamne, cântă slava împărăţiei tale.  342, 440 
144,3-4.5 şi 7.8-9 - În veci voi cânta, Doamne, milostivirea ta! 434 
146,1-2.3-4.5-6 - Privirea Domnului este asupra celor smeriţi. 632, 644 
147,12-13.14-15.19-20 - Bucură-te, Marie, Domnul este cu tine. 634 
148,1-2.11-12.13.14 - Cerurile şi pământul unt pline de mărirea ta! 493 
148,1-2.11-13a.13c-14 - Voi tineri şi fecioare, lăudaţi numele Domnului! 832, 839 
150,1-2.3-4.5-6 - Îl voi lăuda pe Domnul în toată viaţa mea. 507 

Iudita 
13,23bc-24a.25abc - Binecuvântată eşti tu, Marie, între toate femeile. 93, 338, 614, 638, 648 

Cântarea Cântărilor 
2,8.10-11.12-13.14 - Cântaţi cu bucurie şi veselie căci mare şi sfânt este Domnul! 184 

Luca 
1,46-47.48-49.50-51.52-53.54-55 - Duhul meu tresaltă de bucurie în Dumnezeu,  
 mântuitorul meu.  426, 616, 626 

 
 
  ALELUIA 
 

2 Cr 7,16 - Am ales şi am sfinţit acest loc, ca să rămân aici în veci. 480, 609 
Ps 102,21 - Binecuvântaţi-l pe Domnul, voi îngerii lui, voi slujitorii lui, care împliniţi  

  voinţa lui. 404, 416 
Ps 111,7 - Inima celui drept este în siguranţă pentru că se încrede în Domnul. 119 
Ps 117,26a şi 27a - Cuvântul lui Dumnezeu s-a făcut trup şi noi am văzut slava lui. 547 
Ps 67,20 - Binecuvântat să fie Dumnezeu zi de zi; el ne poartă de grijă, el este  

  ajutorul nostru. 158 
Cf. Ct 4,12; 6,9 - Ca o grădină închisă tu eşti, Marie, a o grădină închisă, ca o fântână  
 acoperită. 

  Generaţiile te vor numi fericită, întreg poporul îţi va cânta laude.  427 
Is 61,1 - Duhul Domnului este asupra mea; el m-a trimis să aduc săracilor vestea  

  cea bună. 139, 521, 777 
Cf. Ez 37,27 - Locuinţa mea va fi în mijlocul vostru, spune Domnul; eu voi fi Dumnezeul 

  vostru, iar voi veţi fi poporul meu. 608 
Ez 37,27 - Aşa spune Domnul: „Locuinţa mea va fi între ei”. 583 

 Cf. Înţ 11,24.26 - Tu ai milă de toţi şi nu dispreţuieşti nimic din ce ai creat, o Doamne, 
  iubitorul vieţii. 293, 347 

Mt 4,19 - Veniţi după mine, spune Domnul, şi vă voi face pescari de oameni.  515 
Mt 5,10 - Fericiţi cei prigoniţi pentru dreptate, căci a lor este împărăţia cerurilor. 354, 717 
Mt 5,16 - Astfel să strălucească lumina voastră înaintea oamenilor, ca văzând ei faptele 

  voastre bune, să-l preamărească pe Tatăl vostru din ceruri. 33, 67, 259 
Mt 5,3 - Fericiţi cei săraci cu duhul, căci a lor este împărăţia cerurilor. 168, 213, 930,  939, 949 
Mt 5,7 - Fericiţi cei milostivi, căci ei vor afla milă. 113, 398 
Mt 5,8 - Fericiţi cei curaţi cu inima căci ei îl vor vedea pe Dumnezeu. 268, 937 
Cf. Mt 5,10 - Fericiţi cei prigoniţi pentru dreptate, căci a lor este împărăţia cerurilor. 161 
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Cf. Mt 5,12 - Bucuraţi-vă şi veseliţi-vă, voi care astăzi aveţi de suferit, căci mare va fi  
  în ceruri răsplata voastră.  110 

Cf. Mt 6,19.20 - Nu adunaţi comori pe pământ, dar în ceruri; acolo unde este comoara ta, 
  acolo este şi inima ta.  955 
 Cf. Mt 10,7 - Împărăţia lui Dumnezeu este aproape, spune Domnul, vestiţi pacea  
  tuturor popoarelor. 62, 97, 774, 779 

Mt 10,15 - Cine nu primeşte împărăţia lui Dumnezeu ca un copil, nu va intra în ea,  
  spune Domnul. 948 

Mt 10,32 - Dacă cineva dă mărturie despre mine înaintea oamenilor, şi eu voi da mărturie 
  despre el înaintea Tatălui meu care este în ceruri. 84, 713 

Cf. Mt 11,25 - Te preamăresc pe tine, Părinte, stăpânul cerului şi al pământului, pentru că 
  ai descoperit celor mici misterele împărăţiei tale. 39, 70, 313, 413, 435, 471, 933 

Mt 11,28 - Veniţi la mine toţi cei osteniţi şi împovăraţi, spune Domnul, şi eu  
  vă voi da odihnă.  458 

Cf. Mt 11,29ab - Luaţi jugul meu asupra voastră şi învăţaţi de la mine, căci sunt blând  
  şi smerit cu inima. 423 

Mt 12,50 - Cel care face voinţa Tatălui meu, spune Domnul, acela îmi este frate,  
  soră şi mamă. 946 

Mt 16,18 - Tu eşti Petru: pe această piatră voi zidi Biserica mea şi puterea Celui Rău  
  nu o va birui. 101, 239, 569, 607 

Mt 16,25 - Cine va voi să-şi salveze viaţa o va pierde, iar cine îşi va pierde viaţa pentru  
 mine, o va salva.  318 
Cf. Mt 18,3 - Dacă nu veţi fi ca pruncii, nu veţi intra în împărăţia cerurilor, spune Domnul. 936 
Cf. Mt 19,21 - Dacă vrei să fii desăvârşit, spune Domnul, dă săracilor tot ce ai, apoi vino  

  şi urmează-mă. 42 
Cf. Mt 19,27.29 - Voi care aţi lăsat totul pentru mine şi pentru evanghelie veţi primi însutit  

  şi împărăţia cerului ca moştenire. 283, 445, 934 
Mt 22,14; 10,37a - Mulţi sunt chemaţi, dar puţini aleşi; cine îşi iubeşte tatăl sau mama  

  mai mult decât pe mine nu este vrednic de mine, spune Domnul. 953 
Mt 23,9a.10b - Voi nu aveţi decât un singur Tată, pe cel din ceruri, nu aveţi decât  

  un singur Învăţător, adică pe Cristos. 773, 819 
Cf. Mt 25,10 - Aceasta este fecioara înţeleaptă, pe care Domnul a găsit-o veghind;  

  iar când a venit Mirele, a intrat cu el în sala ospăţului. 151, 842 
Cf. Mt 25,34 - Veniţi, binecuvântaţii Părintelui meu, primiţi ca moştenire împărăţia  
 pregătită pentru voi de la întemeierea lumii  466 
Cf. Mt 25,40 - Tot ceea ce aţi făcut unuia dintre aceşti fraţi mai mici ai mei, mie mi-aţi  
 făcut. 486 
Mt 28,19a.20b - Mergeţi, învăţaţi toate popoarele, spune Domnul; eu sunt cu voi  

  în toate zilele până la sfârşitul veacurilor. 81, 87, 201, 776 
Mc 1,17 - Veniţi după mine, spune Domnul, şi vă voi face pescari de oameni. 775 
Mc 2,17 - Nu cei sănătoşi au nevoie de medic, ci bolnavii. Nu am venit să-i chem pe cei  drepţi, ci pe cei păcătoşi, spune 
Domnul. 394 
Cf. Mc 9,7 - Cerurile s-au deschis şi glasul Tatălui a răsunat: Acesta este Fiul meu  

  cel preaiubit, de el să ascultaţi. 297 
Mc 10,15 - Cine nu primeşte împărăţia lui Dumnezeu asemenea unui copil, nu va intra 

  într-însa, spune Domnul. 132 
Mc 11,17 - Casa mea se va numi casă de rugăciune pentru toate popoarele. 610 
Cf. Mc 16,15 - Mergeţi în lumea întreagă, spune Domnul, şi predicaţi evanghelia. 55 
Lc 1,28a.38a - Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine.  

  Iată slujitoarea Domnului. 125, 655 
Cf. Lc 1,28.42 - Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine; binecuvântată eşti 

  tu între femei. 535 
Lc 1,45 - Fericită eşti, Fecioară Marie, tu care ai crezut că se vor împlini cele spuse  

  ţie de Domnul. 94, 185, 505, 657, 664 
Lc 1,76 - Tu, copilule, vei fi profet al Celui Preaînalt; vei merge înaintea Domnului  
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  ca să-i pregăteşti căile lui. 225 
Cf. Lc 2,19 - Fericită este Fecioara Maria, care păstra cuvântul lui Dumnezeu  

  şi se gândea la el în inima ei. 189, 653, 660, 662 
Cf. Lc 2,25c - Plini de Duhul Sfânt, părinţii Fecioarei Maria aşteptau mângâierea  

  lui Israel. 276 
Lc 2,30.32 - Ochii mei au văzut mântuirea ta: lumină spre luminarea neamurilor 

  şi slava poporului tău Israel. 76 
Cf. Lc 4,18 - Domnul m-a trimis să vestesc săracilor Evanghelia; să propovăduiesc  

  celor închişi eliberarea. 206, 209 
Lc 6,36.38b - Fiţi milostivi, după cum şi Tatăl vostru este milostiv, căci cu măsura  

  cu care măsuraţi, vi se va măsura şi vouă. 497 
Cf. Lc 7,22 - Domnul m-a trimis să aduc săracilor vestea cea bună. 441 
Lc 10,23b.20b - Fericiţi ochii care văd ceea ce vedeţi voi; bucuraţi-vă, spune Domnul:  
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Cf. Lc 22,28.30 - Voi, care aţi rămas cu mine în încercările mele, veţi sta la masa mea  

  în împărăţia cerurilor. 780 
In 1,7; Lc 1,17 - Acesta a venit ca să dea mărturie despre lumină şi să pregătească  
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  dar roade care să rămână. 143, 172, 527 
In 17,17 - Cuvântul tău, Doamne, este adevărul; consfinţeşte-ne în acest adevăr. 449 
In 20,29 - Pentru că m-ai văzut, Toma, ai crezut, spune Domnul; fericiţi sunt cei care  

  cred fără să fi văzut. 247 
In 21,17d - Doamne, tu toate le ştii, tu ştii că te iubesc. 234 
Cf. Fap 16,14b - Deschide, Doamne, inimile noastre, ca să pătrundă în ele cuvântul  

  Fiului tău. 407, 818 
Cf. 1 Cor 1,18 - Limbajul crucii este o nebunie pentru cei care nu cred, dar pentru noi  

  este puterea lui Dumnezeu. 715 
1 Cor 1,23-24 - Noi îl predicăm pe Cristos cel răstignit, care este puterea şi înţelepciunea  

  lui Dumnezeu. 147 
 

1 Cor 1,27Dumnezeu a ales cele slabe în ochii lumii, pentru a da de ruşine pe cei puternici; 
  a ales cele nebune în ochii lumii, pentru a-i da de ruşine pe cei înţelepţi. 251 

Cf. 1 Cor 4,1-2 - Suntem administratori ai tainelor lui Dumnezeu; administratorului i se  
 cere să fie credincios.  942 
2 Cor 5,19 - Dumnezeu a împăcat lumea cu sine prin Cristos, iar nouă ne-a încredinţat 

  misiunea de a vesti lumii împăcarea. 483, 772 
Cf. 2 Cor 8,9b - Isus Cristos, care era bogat, s-a făcut sărac pentru noi, ca prin sărăcia lui 

  să ne îmbogăţim.  216 
Gal 2,20a - Am fost răstignit împreună cu Cristos; nu mai sunt eu cel care trăiesc,  

  dar Cristos trăieşte în mine. 543 
Fil 1,29 - Vouă v-a fost dat harul nu numai să credeţi în Cristos, dar şi să suferiţi  

  pentru el. 135, 539, 718 
Fil 2,15-16 - Păziţi cuvântul vieţii, ca să fiţi în mijlocul lumii ca nişte făclii  

  mereu aprinse. 304, 814 
Col 3,15a.16a - Pacea lui Cristos să domnească în inimile voastre. Cuvântul lui Cristos să 

  locuiască în voi în toată bogăţia sa. 558 
Evr 1,1-2 - Odinioară Dumnezeu a vorbit în multe feluri părinţilor noştri prin profeţi; 

  în zilele din urmă ne-a vorbit prin Fiul său.  30 
Evr 13,8 - Isus Cristos este acelaşi ieri şi azi şi în vecii vecilor. 585 
Iac 1,12 - Fericit este cel care rămâne statornic în încercare, pentru că o dată învinsă 

  încercarea, va primi cununa vieţii. 391, 716 
Cf. 1 Pt 2,25 - Eraţi ca nişte oi rătăcite, dar acum v-aţi întors la păstorul şi apărătorul 

  sufletelor voastre. 361 
1 Pt 3,14b.15 - Să nu vă fie teamă şi să nu vă tulburaţi; adoraţi-l pe Cristos în inimile  
 voastre.  Fiţi gata oricând să daţi răspuns despre nădejdea voastră. 386 
1 Pt 4,14 - Dacă sunteţi insultaţi pentru numele lui Cristos, fericiţi sunteţi, deoarece  

  Duhul lui Dumnezeu se odihneşte peste voi.  195, 512, 714 
Cf. 1 In 4,8b.12b - Dumnezeu este iubire; dacă ne iubim unul pe altul, Dumnezeu  

  rămâne în noi şi dragostea lui în noi este desăvârşită. 333, 351, 962 
1 In 4,16 - Noi am cunoscut iubirea pe care Dumnezeu o are faţă de noi şi am crezut  
 într-însa. 494 
Cf. Ap 2,10 - Fii credincios până la moarte şi vei primi coroana vieţii.  104 
Cf. Ap 19,7.9 - Mireasa e pregătită, în haine strălucitoare: fericiţi cei chemaţi la  

  ospăţul de nuntă al Mielului. 508 
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