
                                          
                                                                 Misiunea lui Israel

T: Apariția lui Dumnezeu în istorie a avut loc într-un moment 
determinat și în mijlocul unui popor anume. Dumnezeu a vorbit 
poporului evreu. Lectura de astăzi din Exod vorbește despre intenția sa 
de a forma o alianță cu israeliți, legătură ce la va da o identitate unică 
printre popoarele lumii. În evanghelie, Isus alege și își trimite apostoli 
în misiune la poporul evreu. În lectura din Romani, Paul consideră 
eliberarea de trecutul păcătos ca cea mai bună asigurare pentru mântuirea 
noastră finală.

S. R.: Susținerea că noi toți suntem semiți spirituali merge tocmai 
până la papa Pius al XI-lea. Conciliul Vatican II a vorbit destul de clar 
despre afinitatea spirituală cu poporul evreu. Adevărul este că evrei au 
avut o istorie lungă de persecuții și dispreț de pe mâna creștinilor. Ura a 
atins cea mai înaltă expresie în momentul holocaustului. Ca și creștini va 
trebui să ne punem deoparte diferențele prin stabilirea unui teren comun 
pentru un viitor pozitiv. Indiscutabila imagine devine complexă abia 
când considerațiile politice vor intra în acea fază în care vor considera că 
ar putea exista diferențe legitime. Însă la baza adevărului se află singura 
perspectivă creștină. Acesta este un popor cu o istorie spirituală unică. 
Isus în timpul vieții sale pământeștii a văzut un popor pentru care avea o 
misiune distinctă. El însuși și ucenici săi au venit din rândurile poporului 
evreu. Paul regretă eșecul evreilor de al accepta pe Mesia însă vorbește 
despre o zi în care și ei se vor bucura pe deplin. Avem o moștenire 
comună. Iar stereotipurile nelegiuite și disprețuitoare nu își au locul.

Ori de câte ori ne simțim slabi și împovărați de vină va trebui să citim 
pasajul de astăzi din Romani. Conține atât de multă speranță. Paul ne 
dă o palmă pe spate și cu voce puternică ne spune „Curaj”. Vedem noi 
cât de multe a făcut Dumnezeu pentru noi? Intelectual probabil că da; 
însă emoțional sigur nu. Credința noastră atinge multe zone ale vieții 
noastre; una dinte ele este de a ne da curaj. Mâna lui Dumnezeu a apărut 
de atât de multe ori în viața noastră. Noi poate că suntem infideli lui. Însă 
Dumnezeu nu este. Acea mână îndrumătoare a fost alături de noi până 
acum. Avem toate motivele să credem că va continua și de acum să fie.

† Duminica a 11-a de peste an
    14 iunie 2020 - Ss. Valeriu şi Rufin, m.; 

   Elizeu, profet

              _  __________________
                                  ___________________



LECTURA I
Veţi fi pentru mine o împărăţie de preoţi şi un popor sfânt.

Citire din cartea Exodului                                                              19,2-6a
În zilele acelea, fiii lui Israel au plecat de la Refidim, au ajuns în pustiul Sinai 

şi şi-au fixat tabăra în pustiu. Israel şi-a fixat tabăra în faţa muntelui. 3 Moise s-a 
suit la Dumnezeu. Domnul l-a chemat de pe munte, zicând: „Aşa să vorbeşti 
casei lui Iacob şi să spui fiilor lui Israel: 4 «Voi aţi văzut ce am făcut Egiptului, 
iar pe voi v-am purtat pe aripi de vultur şi v-am adus la mine. 5 Acum, dacă veţi 
asculta glasul meu şi dacă veţi păzi alianţa mea, veţi fi partea mea dintre toate 
popoarele, căci al meu este tot pământul. 6a Îmi veţi fi o împărăţie de preoţi şi 
un popor sfânt»”.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 99(100),1-2.3.5 (R.: 3c) 
R.: Noi suntem poporul Domnului 
      şi turma păşunii sale.

1 Strigaţi de bucurie către Domnul, 
toţi locuitorii pământului, 
2 slujiţi Domnului cu bucurie, 
veniţi înaintea lui cu strigăte de veselie! R.

3 Să ştiţi că Domnul este Dumnezeu! 
El ne-a făcut, ai lui suntem, 
poporul lui şi turma păşunii sale. R.

5 Căci Domnul este bun, 
îndurarea lui ţine pe vecie 
şi fidelitatea lui din generaţie în generaţie. R.

LECTURA A II-A
Am fost reconciliaţi cu Dumnezeu, prin moartea Fiului său; 

reconciliaţi fiind, vom fi mântuiţi prin viaţa lui.
Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Romani             5,6-11
Fraţilor, pe când eram încă neputincioşi, Cristos a murit la timpul hotărât 

pentru cei nelegiuiţi. 7 De fapt, cu greu moare cineva pentru un om drept. 
Poate că pentru un om bun ar îndrăzni cineva să moară. 8 Dar Dumnezeu şi-a 
arătat iubirea faţă de noi prin faptul că, pe când eram încă păcătoşi, Cristos a 
murit pentru noi. 9 Aşadar, cu atât mai mult acum, când suntem justificaţi prin 
sângele lui, vom fi mântuiţi prin el de mânie, 10 deoarece dacă, duşmani fiind, 
am fost reconciliaţi cu Dumnezeu prin moartea Fiului său, cu atât mai mult, 
reconciliaţi fiind, vom fi mântuiţi prin viaţa lui. 11 Dar nu numai atât, ci ne lău-
dăm în Dumnezeu prin Domnul nostru Isus Cristos, prin care acum am primit 
reconcilierea.                               

Cuvântul Domnului



ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE                                             Mc 1,15b                                      
(Aleluia)  „S-a împlinit timpul şi s-a apropiat împărăţia lui Dumnezeu. 
               Convertiţi-vă şi credeţi în evanghelie”, spune Domnul!  (Aleluia)

EVANGHELIA                                                           
Chemându-i pe cei doisprezece discipoli ai săi, i-a trimis.

          Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
          după sfântul Matei                                               9,36-10,8
În acel timp, văzând mulţimile, lui Isus i s-a făcut milă de ele, căci erau 

istovite şi părăsite, ca nişte oi care nu au păstor. 37 Atunci le-a spus discipolilor 
săi: „Secerişul este mare, însă lucrătorii sunt puţini. 38 Rugaţi-l deci pe Domnul 
secerişului să trimită lucrători la secerişul lui!” 10,1 Chemându-i pe cei doisprezece 
discipoli ai săi, le-a dat putere asupra duhurilor necurate, ca să le alunge şi să 
vindece orice boală şi orice neputinţă. 2 Numele celor doisprezece apostoli sunt 
acestea: cel dintâi Simon, cel numit Petru, şi Andrei, fratele lui; Iacob, fiul lui 
Zebedeu, şi Ioan, fratele lui; 3 Filip şi Bartolomeu; Toma şi Matei, vameşul; 
Iacob, fiul lui Alfeu, şi Tadeu; 4 Simon Canaaneanul şi Iuda Iscarioteanul, cel 
care l-a trădat. 5 Isus i-a trimis pe aceştia doisprezece, poruncindu-le: „Să nu 
mergeţi pe calea păgânilor şi să nu intraţi în cetatea samaritenilor! 6 Mergeţi 
mai degrabă la oile pierdute ale casei lui Israel! 7 Mergând, predicaţi, spunând: 
«S-a apropiat împărăţia cerurilor». 8 Vindecaţi-i pe cei bolnavi, înviaţi-i pe cei 
morţi, curăţaţi-i pe cei leproşi, alungaţi-i pe diavoli! În dar aţi primit, în dar să 
daţi!”

Cuvântul Domnului

RUGĂCIUNEA CREDINCIOȘILOR
În evanghelie am auzit cum Isus și-a chemat apostoli să fie primi săi 

martori în lume. Acum noi suntem cei care am fost aleși să fim martori lui. 
Să spunem împreună:

R. Ajută-ne Doamne!

- Să ne rugăm pentru sfântul nostru părinte Papa Francisc, și pentru 
episcopul Iosif. Ca ei să poată călca pe urmele lui Petru și a celorlalți 
apostoli, plini de entuziasm și pasiune. Ca ei să ne inspire în ducerea lui 
Cristos la toți oameni, mai ales celor de la marginile Bisericii și de la 
marginile societății. R.

- Să ne rugăm pentru toți discipoli lui Isus, mai ales pentru cei adunați aici 
acum. Ca noi, asemenea lui Moise, să oferim timp rugăciunii și tăcerii 
ca Dumnezeu să poată vorbi in inimile noastre și în viețile noastre. R.

- Să ne rugăm pentru pace. Ca să avem pacea în inimile noastre, în familiile 
noastre, în parohia noastră și în lumea noastră. R.

- Să ne rugăm pentru toți cei care sunt bolnavi, atât în trup cât și în suflet. 



              Calendarul Săptămânii

15  L    Ss. Amos, profet; Abraham, călug.
16  M   Ss. Benone, ep.; Iudita, văduvă, m.
17  M   Ss. Nicandru şi Marcian, m.
18   J    Ss. Marcu şi Marcelian, m.
19   V   † Preasfânta Inimă A Lui Isus;
                    Ss. Romuald, abate; 
                    Iuliana Falconieri, fc
20   S    Inima Neprihănită a Mariei**; 
             Fer. Margareta Ball, văduvă, m.
21   D   † Duminica a 12-a de peste an
                 Sf. Alois de Gonzaga, călug.

Ca și ei să aibă parte de experiența atingerii vindecătoare a lui Isus prin 
grija pe care ei o primesc de la ceilalți. R.

- Să ne rugăm pentru nevoile noastre proprii, pentru nevoile parohiei 
noastre și ale lumii întregi. R.

- Să ne rugăm pentru toți credincioși răposați, mai ales pentru cei care au 
murit de pe urma acestei epidemii. Ca să aibă parte de plinătatea vieții 
cu Dumnezeu în gloria cerului. R.

Dumnezeule creatorul nostru, ascultă rugăciunile noastre și deschide 
viețile noastre voinței tale. Îndeplinește toate aceste rugăciuni în numele 
lui Isus care este Domnul nostru în toți veci vecilor. Amin

       Intenție specială de rugăciune

Pentru toți cei răpuși sau afectați 
de epidemie

    Program Liturgic 

    Luni - Sâmbătă: 19.00 
    Duminică: 11.00 și 18.00 


