
                                          
Astăzi, celebrăm sărbătoarea sfântului Iosif, a soțului preasfintei Fecioare 

Maria, a patronului Bisericii Universale. Din păcate, în sfânta Scriptură 
nu găsim prea multe informații despre sfântul Iosif, însă multe din aceste 
puține informații le știm din tradiție ori din diverse cărți apocrife. Singurul 
lucru important pe care ni-l spune Biblia e faptul că el a fost un simplu 
tâmplar, care locuia în Nazaret pe timpul logodirii sale cu fecioara Maria.

În textul evangheliei de astăzi, însă, obținem un al mic detaliu în privința 
sfântului Iosif, aceea a faptului că Iosif era un om drept, din moment ce nu a 
dorit să o expună rușinii pe Maria, care tocmai zămislise un fiu de la Duhul 
Sfânt. (…)

Această sărbătoare a sfântului Iosif, însă, nu a existat de la începuturile 
Bisericii asemenea altor sărbători, ci a fost introdusă mai târziu în calendarul 
Bisericii Catolice. Cu toți știm că există două sărbători ale sale în calendar, 
cea de acum de pe 19 Martie și cea de pe 1 Mai. Însă principala sa sărbătoare 
e cea de astăzi, de pe 19 Martie. Motivul? Simplu, fiindcă tradiția ne spune 
că în această zi ar fi murit Iosif, cu câțiva ani înainte ca Isus să își înceapă 
activitatea publică. Iosif e considerat ca fiind un model al credinciosului 
pios care a primit haruri în momentul morții.

Un mare predicator, în cartea sa de omilii, spunea că cu ocazia solemnității 
sfântului Iosif, noi primi două lecții importante în viață, și anume:

În primul rând, că trebuie să fim asemenea lui Iosif care a muncit în 
tăcere și cu sinceritate față de Dumnezeu. De aceea și noi, asemenea lui, va 
trebui să muncim fără a ne face publicitate. Să acceptăm și să ne îndeplinim 
responsabilitățile față de Dumnezeu fără a aștepta recompense sau premii, 
fără a ne gândi la vreun preț sau compensație. Va trebui să facem lucrurile 
nu spre beneficiul nostru ci spre beneficiul celorlalți. Să fim asemenea lui 
Iosif care a luat propriile decizii în lumina planului lui Dumnezeu și nu spre 
avantajul personal.

În al doilea rând, să fim asemenea lui Iosif care a fost prudent în acțiunile și 
faptele sale. Să fim prudenți în condamnările, judecățile și acțiunile noastre, 
pentru ca să nu distrugem numele și buna reputație a celor din jurul nostru. 
Să fim prudenți cu cuvintele noastre astfel încât să nu subminăm caracterul 
și credibilitatea celor din jur. Să fim asemenea lui Iosif în protejarea și 
promovarea binelui și a vieții celor pe care îi iubim și a celor încredințați 
grijii noastre.

Să îi cerem astăzi sfântului Iosif harul să ne ajute să ne rugăm lui 
Dumnezeu ca Dumnezeu să ne acorde aceste două mari haruri.

Pr. Mihail Andrei Iacob

†  Sf. Iosif, soţul Sf. Fc. Maria

    19 martie 2021
     

________________________________________________
__________________________________________________________________________         Fer. Marcel Callo, m.   

     



Ant. la intrare           Cf. Lc 12,42
Iată slujitorul credincios şi înţe-

lept pe care Domnul l-a aşezat în 
fruntea familiei sale. 

Rugăciunea zilei
Dumnezeule atotputernic, care 

ai binevoit să încredinţezi ocroti-
rii fidele a sfântului Iosif începutul 
misterelor mântuirii, dă-i Bisericii 
tale harul, ca, prin mijlocirea lui, să 
le păstreze cu credinţă şi să lucreze 
cu râvnă pentru împlinirea lor. Prin 
Domnul nostru Isus Cristos.

Lectura I
Domnul Dumnezeu îi va da tronul 

lui David, tatăl său (Lc 1,32).
Citire din cartea a doua a lui 

Samuel             7,4b-5a.12-14a.16
În zilele acela, cuvântul Domnului 

a fost adresat lui Natan: „Du-te şi 
spune-i slujitorului meu David: 
«Aşa vorbeşte Domnul: 12Când 
se vor împlini zilele tale şi te vei 
odihni cu părinţii tăi, voi ridica 
un descendent al tău după tine, 
care a ieşit din tine, şi-i voi întări 
domnia. 13El va zidi o casă numelui 
meu şi voi întări scaunul lui de 
domnie pentru vecie. 14aEu îi voi fi 
lui tată şi el îmi va fi mie fiu. 16Casa 
ta şi domnia ta vor fi stabile înaintea 
ta pentru totdeauna, iar tronul tău 
va fi întărit pe vecie»”.

  Cuvântul Domnului

Psalmul Responsorial
Ps 88(89),2-3.4-5.27 şi 29 (R.: cf. 37a) 
R.: Seminţia lui va dăinui
 în vecii vecilor.
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.
4 Am încheiat alianţă cu alesul 
meu, 
i-am promis cu jurământ 
slujitorului meu David: 
5 «Îţi voi întări seminţia pe vecie, 
din generaţie în generaţie, 
îţi voi întemeia tronul tău de 
domnie»”. R.
27 El îmi va spune: „Tu eşti tatăl 
meu, 
Dumnezeul meu şi stânca mântuirii 
mele”. 
29 Pentru el păstrez pe veci 
îndurarea mea 
şi alianţa mea va rămâne neclintită 
pentru el”. R.

Lectura a II-a
Nu prin lege i-a fost făcută 
promisiunea lui Abraham.

Citire din Scrisoarea sfântului 
apostol Paul către Romani 
4,13.16-18.22

Fraţilor, promisiunea că va deveni 
moştenitorul lumii i-a fost făcută 
lui Abraham şi descendenţei lui nu 
prin Lege, ci prin justificarea din 
credinţă. 16 De aceea promisiunea 
a fost făcută prin credinţă, ca să fie 
din har şi ca promisiunea să rămână 
sigură pentru toată descendenţa: nu 
numai pentru cel care provine din 
Lege, ci şi pentru cel care provine 
din credinţa lui Abraham, care este 
părintele nostru, al tuturor - 17 după 
cum este scris: „Te-am pus părinte 



al multor neamuri” - înaintea lui 
Dumnezeu în care a crezut, care dă 
viaţă celor morţi şi cheamă la fiinţă 
cele ce nu sunt. 18 Sperând împotriva 
oricărei speranţe, el a crezut că va 
deveni părintele multor neamuri, 
după cum i se spusese: „Aşa va fi 
descendenţa ta”. 22 Pentru aceasta i 
s-a considerat ca justificare.

           Cuvântul Domnului

Aclamație la Evanghelie   Ps 83,5
(Aleluia) Fericiţi sunt cei care 

locuiesc în casa ta, Doamne, pentru 
că te pot lăuda mereu. (Aleluia)

Evanghelia                                                         
Iosif a făcut după cum 

i-a poruncit îngerul Domnului.
     Citire din Evanghelia Dom-
    nului nostru Isus Cristos 

după sfântul Matei 1,16.18-21.24a
Iacob i-a dat naştere lui Iosif, 

soţul Mariei, din care s-a născut 
Isus, cel care se numeşte Cristos. 
Naşterea lui Isus Cristos însă a 
fost astfel: mama lui, Maria, fiind 
logodită cu Iosif, înainte ca ei să fi 
fost împreună, ea s-a aflat însărcinată 
de la Duhul Sfânt. 19 Iosif, soţul ei, 
fiind drept şi nevoind s-o expună, a 
vrut să o lase în ascuns. 20 Cugetând 
el la acestea, iată că un înger 
al Domnului i-a apărut în vis, 
spunându-i: „Iosif, fiul lui David, 
nu te teme să o iei pe Maria, soţia ta, 
căci ceea ce s-a zămislit în ea este 
de la Duhul Sfânt! 21 Ea va naşte un 
fiu şi-i vei pune numele Isus, căci el 
va mântui poporul său de păcatele 
sale”. 24a Trezindu-se din somn, 
Iosif a făcut după cum i-a poruncit 
îngerul Domnului

Cuvântul Domnului

Rugăciunea Credincioșilor
Sărbătorindu-l astăzi pe 

sfântul Iosif soțul preasfintei 
Fecioare Maria, să îl rugăm pe 
Dumnezeu să ne binecuvânteze, 
pentru ca, împlinindu-ne 
conștiincios îndatoririle stării 
noastre, să contribuim la zidirea 
cetății pământești după voința lui 
și la venirea împărăției cerurilor.

R. Ascultă-ne Doamne!
- Ne rugăm ca sfântul Iosif, 

Patronul Bisericii Universale, 
să îl îndrume și să îl păzească 
pe sfântul nostru părinte Papa 
Francisc, toți episcopii și preoți, 
laici și persoanele consacrate de 
ispitele celui rău. R.

- Ne rugăm ca sfântul Iosif, 
apărătorul neobosit al lui 
Cristos, să ajute în apărarea 
tuturor copiilor dar mai ales a 
celor nenăscuți de toate relele și 
violențele. R.

- Ne rugăm ca sfântul Iosif, 
păzitorul feciorelnicilor, să ajute 
la îndepărtarea imoralității din 
cultura noastră. R.

- Ne rugăm ca sfântul Iosif, 
sprijinitorul familiilor, să fie un 
adevărat exemplu pentru toate 
familiile creștine. R.

- Ne rugăm ca sfântul Iosif, groaza 
diavolilor¸ să ajute pe toți cei 
căzuți în păcat și sub influența 
diavolului, să fie deschiși 
milostivirii mântuitoare a lui 
Cristos. R.

- Ne rugăm ca sfântul Iosif, 
ocrotitorul celor care mor, să 



îi ajute pe toți cei care mor să 
cunoască pacea lui Dumnezeu. 
R.
Ascultă cu îndurare Doamne, 

toate rugăciunile Bisericii tale 
și întoarce-te cu milostivire spre 
inimile care se închină în fața ta, 
pentru ca cei care se fac părtași 
ai misterului tău divin să aibă 
parte mereu de ajutorul tău. Prin 
Cristos Domnul Nostru. Amin

Asupra Darurilor
Te rugăm, Doamne, 

învredniceşte-ne să slujim cu inimă 
curată la altarul tău, aşa cum sfântul 
Iosif l-a îngrijit, cu veneraţie şi 

devotament, pe Fiul tău unic, 
născut din Fecioara Maria. El, 
care vieţuieşte şi domneşte în vecii 
vecilor.

Ant. la Împărtăşanie         Mt 25,21
Bine, servitor bun şi credincios: 
intră în bucuria Stăpânului tău! 

După Împărtășanie
Ocroteşte pururi, Doamne, 

familia ta, pe care ai îndestulat-o 
cu pâinea ta cerească, astăzi, când 
îl sărbătoreşte cu bucurie pe sfântul 
Iosif, şi binevoieşte a păstra în ea 
darurile pe care i le împărtăşeşti 
fără încetare. Prin Cristos, Domnul 
nostru.

RugăciuneRugăciune
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       Intenție specială de rugăciune
Pentru toți cei răpuși sau afectați 

de epidemie

                                                   Sfinte Iosife, tată pur-
                                    tător de grijă al lui Isus şi soţ prea-
         curat al Mariei, care ţi-ai trăit viaţa împlinindu-ţi în 
      mod desăvârşit chemarea, susţinând prin munca mâini-
         lor tale sfânta Familie, ocroteşte-ne şi pe noi care, 
           plini de încredere, alergăm la tine. Tu cunoşti dorin-
          ţele, necazurile şi speranţele noastre. Venim la tine, 
            căci ştim că vom afla în tine un puternic ocrotitor. 
               Şi tu ai cunoscut încercările, oboseala, truda; dar 
                  sufletul tău, plin de cea mai adâncă pace, a tresăl-
                          tat de bucurie avându-l aproape pe Fiul lui 
                        Dumnezeu, încredinţat ţie, şi pe Maria, prea
                     dulcea lui Mamă. Ajută-ne să înţelegem că în 
                   munca noastră nu suntem singuri; să ştim 
                  să-l descoperim pe Isus alături de noi, 
                 să-l primim prin har şi să-l păstrăm 
cu fidelitate, aşa cum ai făcut tu.Dobândeşte-ne
harul ca în familia noastră totul să fie sfinţit, în 
iubire, în răbdare, în dreptate şi în 
căutarea binelui pentru toţi. 
    Amin.


