
                                          
                                                                 

                                                         
                                                              
                                                                

                                                              Ospitalitatea

T: Nu emisarii Domnului sunt cei care sunt lăudați în prima lectură de 
astăzi și evanghelie ci cei care arată bunătate față de ei. Ospitalitatea arătată 
profetului, oaspete al femeii Șunemite e recompensată cu nașterea atât de mult 
doritului copil. Evanghelia lui Matei ne vorbește despre lideri Bisericii care 
îi felicită pe cei care le arată bunătatea obișnuită. Continuând lectura noastră 
din Romani, astăzi ni se amintește că botezul nostru în moartea și învierea lui 
Cristos ar trebui să se reflecte în viețile noastre prin moartea păcatului și viața 
pentru Dumnezeu.

S. R.: Persoana umană, spre deosebire de alte forme de viață, nu poate trăi 
fără hrană și adăpost. Ospitalitatea biblică este înrădăcinată în aceste nevoii 
fundamentale. A dori celuilalt binele în modul cel mai fundamental înseamnă 
ai oferi hrană și adăpost. Nici una dintre ele nu e o superfluitate; fără una 
dintre ele oaspetele nu are cum să supraviețuiască. Cu siguranță e faptul că noi 
practicăm aceste acte de ospitalitate, însă mă întreb dacă reușim să înțelegem 
adevărata lor semnificație. A invita pe cineva ca să petreacă noaptea sau să vină 
la cină duce cu sine și un sens sacru, o dorință fundamentală de bine de care 
atât cel invitat cât și cel care invită ar trebui să fie conștient. Conștientizarea 
îmbogățește ceea ce facem. Ba mai mult, a extinde aceasta la un emisar al lui 
Cristos înseamnă a facilita răspândirea evangheliei, a fi conștient din punct de 
vedere misionar, a fi un partener la lucrarea oaspetelui. De aceea, cred că ar 
fi bine să medităm un pic mai mult când vom primi următoare invitație – și 
asupra celei pe care o vom face și noi la rândul nostru.

Paul este un expert în susținerea cerințelor sale cu motive solide. După ce 
a subliniat experiența morții noastre și a noii noastre vieții, el ne spune Acum 
acționați în acest mod. E ceva contradictoriu și incomprehensibil în alunecarea 
în moarte prin întoarcerea la păcat. Trebuie să trăim ceea ce suntem. Viața 
creștină nu începe cu preceptele ei. Începe cu ceea ce se întâmplă cu fiecare 
dintre noi la fântâna baptismală. Cel mai bun punct de plecare, în predică, în 
învățături, dar mai presus de toate în viață, este de a realiza ceea ce Dumnezeu 
a făcut pentru noi.

† Duminica a 13-a de peste an

    28 iunie 2020 -
 Sf. Irineu, ep. m.

              _  __________________

                                  ___________________



LECTURA I
Acest bărbat este om sfânt al lui Dumnezeu.

Citire din cartea a doua a Regilor                                        4,8-11.14-16a
Într-o zi, Elizeu trecea prin Şunem. Acolo era o femeie de vază. Ea a insistat 

ca el să mănânce. Ori de câte ori trecea, se ducea să mănânce la ea. 9 Ea i-a zis 
soţului ei: „Iată, ştiu că omul acesta care trece totdeauna pe la noi este un om 
sfânt al lui Dumnezeu! 10 Să facem o cameră mică sus, pe terasă, şi să punem 
acolo pentru el un pat, o masă, un scaun şi un sfeşnic ca să stea acolo când va 
veni la noi! 11 Într-o zi Elizeu a venit la ei, s-a dus în camera de sus şi s-a culcat 
acolo. 14 El i-a zis: „Ce să fac pentru ea?” Ghehazi a răspuns: „Ea n-are niciun 
fiu, iar soţul ei este bătrân!” 15 El a zis: „Cheam-o!” Ghehazi a chemat-o şi ea 
a stat la uşă. 16a Elizeu i-a zis: „La anul, pe vremea aceasta, vei ţine în braţe un 
fiu”.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 88(89),2-3.16-17.18-19 (R.: 2a) 
R.: Îndurările Domnului în veci le voi cânta.

2 Îndurările Domnului în veci le voi cânta, 
cu gura mea voi face cunoscută 
din generaţie în generaţie fidelitatea ta. 
3 Căci ai spus: „Îndurarea s-a întemeiat 
pentru totdeauna”; 
ai stabilit în ceruri fidelitatea ta! R.

16 Fericit este poporul care ştie să te aclame, 
care umblă în lumina feţei tale, Doamne! 
17 Ei se bucură neîncetat de numele tău 
şi se mândresc cu dreptatea ta! R.

18 Căci tu eşti frumuseţea şi tăria lor 
şi, în bunăvoinţa ta, le înalţi fruntea. 
19 Al Domnului este scutul nostru 
şi regele nostru, al Sfântului lui Israel! R.

LECTURA A II-A
Am fost înmormântaţi împreună cu el prin 

Botez în moartea lui pentru ca să umblăm într-o viaţă nouă.
Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Romani        6,3-4.8-11
Fraţilor, nu ştiţi că noi, toţi care am fost botezaţi în Cristos Isus, am fost 

botezaţi în moartea lui? 4 Aşadar, am fost înmormântaţi împreună cu el prin 
Botez în moartea lui pentru ca, după cum Cristos a înviat din morţi prin gloria 
Tatălui, la fel şi noi să umblăm într-o viaţă nouă. 8 Dar dacă am murit împreună 
cu Cristos, credem că vom şi trăi împreună cu el, 9 ştiind că Cristos cel înviat 
din morţi nu mai moare, moartea nu mai are nicio putere asupra lui. 10 Când 



a murit, el a murit pentru păcat o dată pentru totdeauna, dar acum este viu; el 
trăieşte pentru Dumnezeu. 11 Tot aşa şi voi, consideraţi că sunteţi morţi pentru 
păcat, dar vii pentru Dumnezeu în Cristos Isus!

Cuvântul Domnului

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE                                                 1Pt 2,9                                      
(Aleluia)   Voi sunteţi o „descendenţă aleasă, o preoţie împărătească, un 

neam sfânt, poporul luat în stăpânire de Domnul”, ca să vestiţi faptele măreţe 
ale celui care v-a chemat din întuneric la minunata sa lumină.  (Aleluia)

EVANGHELIA                                                           
Cine vă primeşte pe voi, pe mine mă primeşte.

          Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
          după sfântul Matei                                               10,37-42
În acel timp, Isus le-a spus celor doisprezece: „Cine îşi iubeşte tatăl sau 

mama mai mult decât pe mine nu este vrednic de mine; şi cine îşi iubeşte fiul 
sau fiica mai mult decât pe mine nu este vrednic de mine. 38 Cine nu-şi ia crucea 
şi nu mă urmează nu este vrednic de mine. 39 Cine ţine la viaţă o va pierde, 
iar cine îşi pierde viaţa pentru mine o va regăsi. 40 Cine vă primeşte pe voi 
pe mine mă primeşte, iar cine mă primeşte pe mine îl primeşte pe acela care 
m-a trimis. 41 Cine primeşte un profet pentru că este profet va primi răsplata 
profetului, iar cine primeşte un drept pentru că este drept va primi răsplata 
celui drept. 42 Cine va da de băut fie şi numai un pahar cu apă rece unuia dintre 
aceştia mici pentru că este discipol, adevăr vă spun, nu-şi va pierde răsplata”.

Cuvântul Domnului

RUGĂCIUNEA CREDINCIOȘILOR
Acum că am ascultat cuvântul lui Dumnezeu, să înălțăm rugăciunile 

noastre către Tatăl cel milostiv și să ne lăsăm inspirați de către aceste 
cuvinte. Să spunem împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- În prima lectură, femeia din Șunem și soțul ei l-au primit în casa lor pe 
profetul Elizeu care era mesagerul lui Dumnezeu, să ne rugăm ca inimile 
noastre să fie deschise primirii și acceptării Cuvântului lui Dumnezeu în 
viețile noastre. R.

- În evanghelie Isus a spus, Oricine vă primește pe voi, pe mine mă 
primește. Ca comunitatea noastră să aibă mereu un duh primitor în care 
să ne edificăm reciproc în iubire. R.

- Ca fiecare dintre noi să facă o diferență în comunitatea și lumea în care 
trăiește prin grija și acțiunile noastre, indiferent de cât de mici ar părea 
ele. R.



              Calendarul Săptămânii

29  L    † Ss. Petru și Paul, ap. 
               Sf. Emma
30  M   Primii Sfinţi Martiri din Roma *
 1   M   Sf. Aron, fratele lui Moise
 2    J    Sf. Bernardin Realino, pr.
 3    V   SF. TOMA, ap.
 4    S    Sf. Elisabeta a Portugaliei *; 
             Ff. Piergiorgio Frassati; 
             Maria Crocifissa Curcio, călug.
 5    D   † Duminica a 14-a de peste an
                Sf. Anton M. Zaccaria, pr.

- Botezul nostru ne-a adus la viața divină a Preasfintei Treimi și a 
Bisericii. Ne rugăm pentru o apreciere a ceea ce înseamnă să fii botezat 
prin a deveni un adevărat discipol al Domnului nostru prin Cuvântul și 
Sacramentele sale. R.

- Ne rugăm pentru cei care sunt bolnavi în comunitatea noastră, ca 
Domnul să îi aline și să le aducă confortul mult dorit. R.

- Ne amintim și de cei dragi ai noștri care nu mai sunt între noi. Dar mai 
ales de cei care au trăi și l-au adorat pe Domnul în această comunitate. 
Ca Dumnezeu să le de-a răsplata cuvenită pentru toate eforturile lor. R.

Dumnezeule Tatăl nostru, fă ca noi, poporul tău, să umblăm mereu 
în adevăr și să găsim bucurie în numele Fiului tău Isus Cristos, Domnul 

       Intenție specială de rugăciune

Pentru toți cei răpuși sau afectați 
de epidemie

    Program Liturgic 

    Luni - Sâmbătă: 07.00 și 19.00 
    Duminică: 09.00, 11.00 și 18.00 


