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T: În liturgia de astăzi mâncarea joacă un rol important în toate cele 
trei lecturi. Mântuirea celor aleși în Isaia este descrisă în termeni unui 
banchet pe munte ce celebrează victoria lui Yahweh asupra morții, 
plin cu mâncăruri alese și vinuri vechi. Din închisoare, Paul vorbește 
Filipenilor despre timpuri bune și rele, timpuri în care mâncarea era din 
belșug și când era rară. Toate acestea contează prea puțin din moment 
ce Cristos era subzistența ei. În evanghelie Isus descrie timpul final pe 
care el îl inaugurase ca o cină elaborată cu mulți participanți însă „din 
nefericire” și cu multe regrete.

S. R.: În acea sală de banchet care este biserica lui Dumnezeu, fiecare 
dintre noi are un loc. Pentru a fi siguri, acel loc este o amestecătură 
neobișnuită de oameni, cel puțin o cină egalitară. În acea sală există 
oaspeți de fiecare culoare, naționalitate, și denominări creștine; trecutul 
lor diferă și el, de la o colare albastre la colare albe, precum și fără loc 
de muncă, săraci și bogați. În acea sală nu va exista nici un tratament 
preferențial. Fiecare euharistie ne reamintește mai concret ceea ce 
înseamnă să fii găzduit de Fiul lui Dumnezeu. Cu toți venim în jurul 
mesei Domnului fără nici o considerare a prestigiului sau a statutului. Cu 
toți suntem una în același Domn.

Însă avem nevoie de reamintire constantă. Din fericire, fiecare 
euharistie presupune și ascultarea cuvântului lui Dumnezeu. Ni se 
reamintește mereu să creștem în viața creștină și să nu devenim 
mulțumiți așa cum suntem acum. Zdrențurile, hainele murdare nu vor 
fi acceptate în momentul în care va sosi judecata finală. Prin urmare, 
fiecare celebrare liturgică ne cheamă la veghe. Suntem oameni plini de 
speranță, însă va trebui să ne menținem ochii țintuiți pe scopul nostru. 
Acum când recitim invitația pe care am acceptat-o cu mulți ani în urmă, 
ar trebui să avem grijă să nu uităm să citim și nota de la subsol, Sunt 
necesare haine potrivite.

† Duminica 
a 28-a de peste an

    11 octombrie 2020 - 
Ss. Ioan al XXIII-lea, pp.; 

Filip, diacon; Alexandru Sauli, ep.

              _  __________________

                                  ___________________



LECTURA I
Domnul Dumnezeu va face un ospăţ 

şi va şterge lacrimile de pe faţa tuturor.
Citire din cartea profetului Isaia                                        25,6-10a
Domnul Sabaot va face un ospăţ pentru toate popoarele pe muntele 

acesta, un ospăţ cu mâncăruri grase şi cu băuturi alese, cu mâncăruri pline 
de măduvă şi cu băuturi alese şi rafinate. 7 Pe muntele acesta, va înlătura 
vălul pus pe faţa tuturor popoarelor şi acoperitoarea care acoperea toate 
neamurile. 8 Va înlătura moartea pentru totdeauna. Domnul Dumnezeu 
va şterge lacrimile de pe faţa tuturor şi va îndepărta ruşinea poporului 
său de pe tot pământul, căci Domnul a vorbit. 9 În ziua aceea se va spune: 
„Iată, acesta este Dumnezeul nostru, în care am sperat că ne va mântui, 
acesta este Domnul în care ne-am pus speranţa: să ne bucurăm şi să 
ne veselim de mântuirea lui!” 10a Căci mâna Domnului se va odihni pe 
muntele acesta.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 22(23),1-3a.3b-4.5.6 (R.: 6cd) 

R.: Voi locui în casa Domnului 
      până la sfârşitul zilelor mele.

1 Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic; 
2 el mă paşte pe păşuni verzi, 
mă conduce la ape de odihnă, 
3a îmi înviorează sufletul. R.

3b Mă călăuzeşte pe cărări drepte de dragul numelui său. 
4 Chiar dacă ar fi să umblu prin valea întunecată a morţii, 
nu mă tem de niciun rău, căci tu eşti cu mine, 
toiagul şi nuiaua ta mă mângâie. R.

5 Tu pregăteşti masă pentru mine 
în faţa asupritorilor mei, 
îmi ungi capul cu untdelemn 
şi paharul meu e plin de se revarsă. R.

6 Da, fericirea şi îndurarea mă vor însoţi 
în toate zilele vieţii mele 
şi voi locui în casa Domnului 
până la sfârşitul zilelor mele. R.



LECTURA A II-A
Toate le pot în cel care mă întăreşte.

Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul 
către Filipeni                                                    4,12-14.19-20
Fraţilor, ştiu şi să duc lipsă, şi să am din prisos. În toate şi în orice 

împrejurare m-am deprins şi să fiu sătul, şi să-mi fie foame, şi să am din 
prisos, şi să duc lipsă. 13 Toate le pot în cel care mă întăreşte. 14 Totuşi 
aţi făcut bine că aţi luat parte la necazul meu. 19 Iar Dumnezeul meu va 
avea grijă să suplinească orice nevoie a voastră după bogăţia gloriei sale 
în Cristos Isus. 20 Lui Dumnezeu şi Tatălui nostru să-i fie glorie în vecii 
vecilor! Amin!

Cuvântul Domnului

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE                             cf. Ef 1,17-18                            
(Aleluia) Tatăl Domnului nostru Isus Cristos să lumineze ochii inimii 

noastre, ca să cunoaştem care este speranţa chemării noastre! (Aleluia)

EVANGHELIA                                                           
Mergeţi şi, oricâţi veţi găsi, chemaţi-i la nuntă!

          Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
          după sfântul Matei                                               22,1-14
În acel timp, Isus a luat cuvântul şi le-a vorbit arhiereilor şi fariseilor 

în parabole, zicând: „Împărăţia cerurilor este asemenea unui rege care 
a făcut nuntă pentru fiul său. 3 Şi i-a trimis pe servitorii lui să-i cheme 
pe cei invitaţi la nuntă. Însă ei nu au voit să vină. 4 A trimis din nou alţi 
servitori, zicându-le: «Spuneţi celor invitaţi: Iată, am pregătit ospăţul; 
taurii mei şi animalele îngrăşate sunt tăiate şi toate sunt gata. Veniţi la 
nuntă!» 5 Dar ei nu au luat în seamă şi s-au dus: care la ogorul său, care 
la negustoria lui; 6 iar ceilalţi i-au prins pe servitorii lui, i-au batjocorit şi 
i-au ucis. 7 Atunci regele a fost cuprins de mânie şi, trimiţând armatele 
sale, i-a ucis pe criminalii aceia, iar cetatea lor a incendiat-o. 8 Apoi a 
spus servitorilor săi: «Nunta este pregătită, dar cei chemaţi nu au fost 
vrednici. 9 Mergeţi, aşadar, la intersecţiile drumurilor şi, oricâţi veţi găsi, 
chemaţi-i la nuntă». 10 Servitorii aceia au ieşit pe drumuri şi i-au adunat 
pe toţi pe care i-au găsit, răi şi buni, şi sala de nuntă s-a umplut. 11 Când a 
intrat regele ca să-i vadă pe cei care stăteau, a zărit acolo un om care nu 
era îmbrăcat cu haina de nuntă 12 şi i-a spus: «Prietene, cum ai intrat aici 
neavând haina de nuntă?» El a amuţit. 13 Atunci regele a zis slujitorilor: 
«Legaţi-i picioarele şi mâinile şi aruncaţi-l afară în întuneric! Acolo va fi 
plânset şi scrâşnirea dinţilor. 14 Căci mulţi sunt chemaţi, dar puţini aleşi»”.

Cuvântul Domnului



RUGĂCIUNEA CREDINCIOȘILOR
Dumnezeu este un Dumnezeu constant al invitației și al bunei 

primiri, de aceea astăzi mai mult ca oricând, încrezători în bunătatea 
și milostivirea sa, să aducem toate cererile noastre înaintea sa 
spunând împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!
- Ne rugăm ca fiecare dintre noi să fie deschis la auzul voinței lui 

Dumnezeu de a trăi fiecare zi cu valorile evangheliei și ca noi să 
nu inventăm niciodată scuze prin care să nu răspundem invitațiilor 
sale. R.

- Pentru toți cei care au roluri de conducere în Biserică, ca 
îndrumarea și susținerea lor să permită celorlalți să răspundă 
pozitiv la invitația zilnică a lui Dumnezeu. R.

- Îi cerem acum Domnului ca tot mai multe persoane să fie deschise 
invitației lui Dumnezeu de a-l urma în preoție și viața consacrată 
și ca familiile lor să îi susțină în răspunsul pe care ei îl vor da 
acelei chemări. R.

- Ne rugăm pentru toate familiile, ca ei să fie uniți în iubirea pe care 
o arată unul altuia și ca casele lor să fie adevărate locuri de pace, 
îndrumare, bunătate și suport. R.

- Ne rugăm pentru înțelepciunea de a avea grijă de pământul lui 
Dumnezeu, să îl cultivăm și să îl îngrijim în această protecție 
pentru generațiile viitoare. R.

- Ne rugăm pentru cei care s-au întors la Domnul, ca Domnul să îi 
ducă la plinătatea vieții în casa sa cerească. R.

Dumnezeule Tatăl nostru, te rugăm să ne întărești credința 
pentru ca ea să fie evidentă în viața noastră de zi cu zi, mai ales când 
răspundem tuturor invitațiilor tale. Cerem acestea, prin Cristos 
Domnul nostru. Amin
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