
                                          
Textul evangheliei de astăzi ne prezintă o istorisire a discipolilor lui Isus 

care se aflau pe Lacul Galilei, în momentul în care izbucnise o furtună destul 
de violentă. În momentul în care au simțit apriga furtună, lor li s-a făcut frică 
imediat, motiv și pentru care l-au trezit repede pe Isus. Cu toate că ei știau că 
Domnul era cu ei, lor tot le era extrem de frică. Așa că Isus le-a spus, De ce 
sunteți fricoși? Încă nu aveți credință?. 

În timpul lui Isus, Lacul Galilei era cunoscut pentru furtunile violente și 
apărute din senin. În ciuda efectelor sale distructive, Cristos niciodată nu a 
părut că le va opri pentru totdeauna, ci doar pentru momentul de față. E ceva 
ce se întâmplă o singură dată, e ceva care încă se mai întâmplă și care încă ni se 
poate întâmpla și nouă. Însă în prezența lui Isus, fiecare dintre noi poate avea 
pacea, chiar dacă se află în mijlocul celei mai aprige furtuni din viață.

Sunt atât de multe furtuni ce izbucnesc în viața noastră, furtuni pe care 
Dumnezeu le permite să pătrundă fiindcă, în momentul în care viața noastră 
devine una ușoară și confortabilă noi încetăm să mai mergem la el, să mai 
vorbim cu el sau să mai răspundem voinței sale. Problema principală la noi e 
faptul că noi avem tendința de a-l chema pe Dumnezeu numai în momentul 
în care ceva pare a fi lipsit de orice speranță și ajungem să spunem Cred că 
acum e momentul să ne rugăm. Dumnezeu este ultimul care ajunge să știe de 
situațiile noastre neplăcute. Când vom învăța să ne încredem cu adevărat și să 
ne predăm cu totul lui Dumnezeu?

Sunt lucruri pe care ar trebui să le cunoaștem și asupra cărora ar trebui să 
reflectăm ori de câte ori apar furtuni în viața noastră ori pe calea noastră.

În primul rând, va trebui să facem din Dumnezeu prioritatea noastră 
principală. Va trebui să facem din Dumnezeu persoana cu numărul unu din 
viața noastră. Chiar dacă Dumnezeu permite unor furtuni ori tragedii să aibă 
loc. el tot pătrunde în viața noastră, chiar dacă prin aceste rele aparente pentru 
simplu motiv că noi am renunțat cu mult timp în urmă. Iar asta fiindcă ne 
lipsește atitudinea unei credințe adevărate, a unei încrederi care să ne întoarcă 
la Dumnezeu mereu și nu doar în acele momente în care avem mai mare nevoie 
de el. Nu ar trebui să așteptăm până când va sufla un vânt violent. Dumnezeu 
ar trebui să fie prioritatea noastră principală și prima persoană care să știe dacă 
furtuna vieții ne lovește.

În la doilea rând, Dumnezeu nu ne abandonează în momente de tulburări 
sau de furtuni ale vieții. Adesea primi multe abundențe în viața noastră precum, 
bani, bunuri materiale, prieteni, familii bune, fapte bune sau învățături bune. 
Și totuși, când o tragedie are loc sau o furtună intră în viața noastră imediat ne 
gândim la faptul că Dumnezeu ne-a abandonat ori că nu ne este fidel.

A treia navigare e munca din greu. Unii dintre noi au devenit complăcuți ori 
confortabili. Am ales drumul cel ușor al compromisului. Da, mulți dintre noi 
chiar muncesc din greu.                                             Pr. Mihail Andrei Iacob

†  Duminica a 12-a de peste an
    20 iunie 2021

     ________________________________________________
_________________________________________________________________________                          Fer. Margareta Ball, văduvă, m.

     



Ant. la intrare             Cf. Ps 27,8-9
Domnul este tăria poporului său, 

cetate de scăpare pentru unsul său. 
Mântuieşte, Doamne, poporul tău, 
binecuvântează moştenirea ta, fii 
păstorul lui în veci! 

Rugăciunea zilei
Doamne, fă să fim întotdeauna 

cuprinşi şi de frică, şi de iubire faţă 
de numele tău sfânt, căci tu nu înce-
tezi niciodată să-i ocroteşti pe aceia 
pe care îi statorniceşti în fidelita-
tea iubirii tale. Prin Domnul nostru 
Isus Cristos.

Lectura I
Aici se va sfărâma 

trufia valurilor tale!
Citire din cartea lui Iob   
                                     38,1.8-11
Domnul i-a răspuns lui Iob din 

furtună şi i-a zis: „Cine a închis 
marea cu porţi, când, ţâşnind, a ieşit 
din pântece, 9 când i-am pus norul ca 
haină şi bezna, ca scutec? 10 Atunci 
i-am impus un hotar şi am pus 
legături şi porţi. 11 Şi am spus: 
«Până aici să vii, şi nu mai departe, 
şi aici să se oprească valurile tale 
semeţe!»”                                                                          

Cuvântul Domnului

Psalmul Responsorial
Ps 106(107),23-24.25-26.28-
29.30-31 (R.: 1) 
R.: Preamăriţi-l pe Domnul, 
pentru că este bun, 
      veşnică este îndurarea lui! 
sau: 
Aleluia.
23 Cei care plecau pe mare în   
 corăbii 

şi făceau negoţ pe apele cele mari, 
24 ei au văzut lucrările Domnului 
şi minunile lui în adâncuri. R.

25 El a spus şi s-a pornit vântul   
 furtunii 
care a ridicat valurile mării: 
26 se suiau spre ceruri, coborau spre  
 abisuri; 
sufletul lor se topea de groază. R.

28 În strâmtorarea lor, au strigat   
 către Domnul 
şi el i-a făcut să iasă din necazurile  
 lor; 
29 a liniştit furtuna 
şi valurile s-au potolit. R.

30 S-au bucurat că valurile s-au   
 liniştit 
şi el i-a condus la portul dorit de ei. 
31 Să-l laude pe Domnul pentru   
 bunătatea lui, 
pentru minunile pe care le-a făcut 
în folosul fiilor oamenilor! R.

Lectura a II-a
Cele vechi au trecut, 
iată, au devenit noi.

Citire din Scrisoarea a doua 
a sfântului apostol Paul către 
Corinteni                              5,14-17

Fraţilor, iubirea lui Cristos ne 
constrânge pe noi care judecăm 
că unul singur a murit pentru toţi, 
ca atare toţi au murit. 15 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 Astfel, de acum 
înainte, noi nu mai cunoaştem pe 
nimeni după trup şi, dacă l-am 
cunoscut pe Cristos după trup, acum 



nu-l mai cunoaştem astfel. 17 Deci, 
dacă cineva este în Cristos, este o 
creatură nouă: cele vechi au trecut, 
iată, au devenit noi!           

Cuvântul Domnului

Aclamație la Evanghelie 
                                        Lc 7,16bc

(Aleluia) Un mare profet s-a ri-
dicat printre noi şi Dumnezeu a vi-
zitat poporul său. (Aleluia)

Evanghelia                                                         
Cine este oare acesta că şi 
vântul şi marea îl ascultă?

     Citire din Evanghelia Dom-
   nului nostru Isus Cristos 

după sfântul Marcu            4,35-41
În aceeaşi zi, după ce s-a înserat, 

Isus le-a spus discipolilor săi: „Să 
trecem pe ţărmul celălalt!” 36 Şi, 
părăsind mulţimea, l-au luat aşa 
cum era în barcă. Erau şi alte bărci 
cu el. 37 Şi a fost o mare furtună, 
iar valurile izbeau în barcă, încât 
aproape se umpluse. 38 El dormea 
în partea dinapoi a bărcii, pe un 
căpătâi. Atunci l-au trezit şi i-au 
spus: „Învăţătorule, nu-ţi pasă că 
pierim?” 39 Ridicându-se, a mustrat 
vântul şi a spus mării: „Potoleşte-
te! Taci!” Şi vântul s-a calmat şi 
s-a făcut linişte mare. 40 Atunci 
le-a spus: „De ce sunteţi fricoşi? 
Încă nu aveţi credinţă?” 41 Dar ei 
au fost cuprinşi de teamă mare şi 
spuneau unii către alţii: „Cine este, 
oare, acesta, că şi vântul şi marea îl 
ascultă?”                                    

Cuvântul Domnului

Rugăciunea Credincioșilor
Fraților preaiubiți, să aducem 

rugăciunile lui Dumnezeu, Tatăl 

nostru cel ceresc, știind că El este 
cu noi și are grijă de fiecare dintre 
noi în călătoria vieții noastre. Să 
spunem împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm ca fiecare dintre noi 
să aibă o credință mai puternică 
știind că Isus este prezent în toate 
furtunile vieții noastre. R.

- Ne rugăm pentru toți cei care 
trec prin perioade dificile, ca 
Domnul să le reveleze prezența 
sa liniștitoare. R.

- Ne rugăm și pentru toți pescari 
și marinari ca ei să își pună 
mereu încrederea în faptul că 
providența divină îi va ține 
mereu în siguranță. R.

- Ne rugăm ca Dumnezeu să 
întărească credința cuplurilor 
proaspăt căsătorite, ca ei să 
se întoarcă mereu la El în 
momentele lor de nevoie. R.

- Ne rugăm ca noi să nu ne îndoim 
niciodată de prezența Domnului, 
în această călătorie a noastră cu 
El în barca Bisericii sale. R.

- Îi încredințăm grijii iubitoare 
a lui Dumnezeu pe toți cei care 
au plecat înaintea noastră. Ca 
ei să se odihnească în brațele 
lui Dumnezeu în Împărăția sa 
Cerească. R.

Dumnezeule Creatorul nostru, 
tu ne-ai chemat pe nume iar noi 
aparținem cu totul ție. Fă ca cei 
care aud chemarea în inimile lor 
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              Calendarul Săptămânii

 21   L    Sf. Alois de Gonzaga, călug. **
 22   M   Ss. Paulin de Nola, ep. *; 
                     Ioan Fisher, ep., şi Thomas Morus,
                     m. *; Niceta de Remesiana, ep.
 23   M   Sf. Iosif Cafasso, pr. 
 24    J    † Nașterea Sf. Ioan Botezătorul
 25    V   Sf. Wilhelm, abate
 26    S    Ss. Ioan şi Paul, m.; 
                     Josemaria Escriva, pr.
 27    D   † Duminica a 13-a de peste an
                  Sf. Ciril din Alexandria, ep. înv.                 

       Intenție specială de rugăciune

Pentru toți cei răpuși sau afectați 
de epidemie

la preoție și la viața consacrată să 
răspundă cu credință și încredere 
în Duhul tău cel Sfânt. Prin 
Cristos Domnul Nostru. Amin.

Asupra Darurilor
Primeşte, Doamne, jertfa de 

împăcare şi de laudă, pentru ca, 
purificaţi prin lucrarea ei, să-ţi 
oferim iubirea noastră, ca pe un dar 
bineplăcut ţie. Prin Cristos, Domnul 
nostru.

Ant. la Împărtăşanie      Ps 144,15
Ochii tuturor sunt îndreptaţi 

spre tine în aşteptare,Doamne, tu 
le dai hrană la vreme potrivită. 

După Împărtășanie
Reînnoiţi prin împărtăşirea din 

preţiosul trup şi sânge al Fiului tău, 
implorăm bunătatea ta, Doamne, ca 
harul pe care-l primim ori de câte 
ori se celebrează Euharistia să ne 
ducă la plinătatea răscumpărării. 
Prin Cristos, Domnul nostru.

RugăciuneRugăciune

Doamne, tu vrei să faci claritate si adevăr în cultul nostru. Dorești să 
dezvălui răutatea din inima noastră care rânește si umilește prin c
uvinte, planurile noastre care tind să asuprească pe cel sărac si slab,
 pe semenii noștri. Adevăratul pericol asupra căruia trebuie să concentrăm 
eforturile noastre, nu este reprezentat de răul pe care îl primim, dar de cel pe 
care îl săvârșim: trădarea si infidelitatea care atentează la realitățile sfinte, 
corupția care pătează viața civilă si dreptatea. Tu. Isuse, ne ceri perseverența 
si coerența inimii, sinceritate față de tine si față de Cuvântul tău. Doamne, 
ajută-ne să fim discipoli sinceri, coerenți si generoși în fața ta. Amin.


