
                                          
Astăzi celebrăm solemnitatea sfinților Petru și Paul, cu toate că prin 

personalitățile lor și prin misiunea lor erau atât de diferiți. Această sărbătoare 
comemorează martiriul celor doi mari apostoli atribuiți, de către tradiție, în 
aceiași zi din Iunie. Cu toate că sfântul Petru și Paul, cel mai probabil, au 
murit la date diferite, sub împăratul Nero care a da ordinul ca creștinii să fie 
persecutați în întregul imperiu Roman, în acel prim secol, ei sunt venerați în 
aceiași zi, împreună, pe 29 iunie. Ei au fost închiși în faimoasa închisoare 
Romană Mamertine. Și amândoi și-au presimțim moartea, când aceasta era 
aproape. Trebuie să existe un motiv pentru care îi celebrăm pe amândoi în 
această sărbătoare, pe Petru și Paul, un motiv, altul decât cel că ei erau Petru 
și Paul. Iar aceasta fiindcă noi deja avem o sărbătoare în onoarea scaunului lui 
Petru. Deja avem o sărbătoare în onoarea convertirii sfântului apostol Paul. 
Petru și Paul, în timpul vieții lor, nu au lucrat împreună chiar atât de mult timp. 
Prin urmare,  de ce celebrăm această sărbătoare în onoarea amândurora? Cum 
putem noi compara acești doi super apostoli? Cum? Astfel:

Sfântul apostol Petru mai era numit și Simon și Cephas. Sfântul Paul mai 
era cunoscut și cu numele de Saul.

Sfântul apostol Petru era de origine din Galileea, asemenea Domnului 
nostru Isus Cristos, în timp ce sfântul apostol Paul era din Tars, din Cilicia, 
actuala Turcie.

Sfântul Petru era un om sărac, robust, neînvățat și departe de a fi un expert 
teologic însă blând, dornic și iubitor. În inima sa, înainte de toate, convingerile 
sale au crescut iar apoi, de pe buzele sale a ieșit mărturia spontană, pe care am 
auzit-o și în textul evangheliei de la această sfântă Liturghie, Tu ești Cristos, 
Fiul Dumnezeului celui viu! Iar sfântul apostol Paul, era un comerciant de 
pânze de corturi și un student talmudic. El era complet diferit de sfântul Petru. 
El avea o personalitate diferită, era inteligent, rafinat, învățat, înzestrat cu 
cuvinte alese, alert și profund.

Sfântul Petru era de meserie, pescar, și era fratele sfântului apostol Andrei, 
care la și condus la Cristos. Sfântul Paul, însă, era un fariseu.

Sfântul Petru, a fost redenumit în Petru care tradus înseamnă piatră, de către 
Isus, pentru a indica că el va fi piatra de temelie pe care Cristos își va construi 
Biserica. El era prințul apostolilor fiindcă era centrul și legătura indispensabilă 
a unității Bisericii, unicul canal al puterilor spirituale, paznicul și învățătorul 
adevărului. Isus l-a ales ca să fie ancora stabilă pe pământ, și piatra. Găsim în 
Biserica noastră stabilitate, speranță și atenție într-o lume ce devine tot mai 
confuză. Sfântul apostol Paul este alergătorul omenirii fiindcă el era mereu în 
mișcare: faptul de a fi mereu în mișcare prin lume, pentru a mări împărăția, 
la toate popoarele lumii, era cea mai importantă decizie ce trebuia luată, în 
Biserica primară. A merge în lume, în timp ce ai grijă ca Biserica să rămână 
stabilă, într-un singur loc, ca destinație, direcție, casă și rai. Sfântul Paul a 
devenit elementul mobil iar acesta este motivul pentru care de multe ori mai 
este numit și atletul.                                                     Pr. Mihail Andrei Iacob

†  Ss. Petru și Paul, ap.

    29 iunie 2021
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Ant. la intrare                        
Aceştia sunt sfinţii care, trăind 

în trup, au dat rodnicie Bisericii 
cu sângele lor; ei au băut paharul 
Domnului şi au ajuns prietenii lui 
Dumnezeu. 

Rugăciunea zilei
Dumnezeule, care astăzi ai umplut 

de bucurie aleasă şi cerească 
Biserica ta, în solemnitatea sfinţilor 
Petru şi Paul, dă-i, te rugăm, harul 
de a urma în toate învăţătura 
apostolilor, prin care a primit 
începuturile credinţei. Prin Domnul 
nostru Isus Cristos.

Lectura I
Acum ştiu, într-adevăr, că Dom-

nul m-a scăpat din mâinile lui 
Irod.

Citire din  Faptele Apostolilor 
                                          12,1-11
În acel timp, Irod a pus mâna pe 

unii din Biserică pentru a le face 
rău. 2 Astfel, l-a ucis cu sabia pe 
Iacob, fratele lui Ioan. 3 Când a văzut 
că aceasta este pe placul iudeilor, 
a decis să-l prindă şi pe Petru; 
erau atunci zilele Azimelor. 4 L-a 
prins şi l-a aruncat în închisoare, 
încredinţându-l la patru grupe de 
câte patru soldaţi ca să-l păzească, 
voind să-l înfăţişeze poporului după 
Paşte. 5 Aşadar, Petru era păzit în 
închisoare; dar se făceau neîncetat 
rugăciuni de către Biserică, pentru 
el, la Dumnezeu. 6 Dar în noaptea 
dinaintea zilei în care Irod avea 
să-l înfăţişeze, Petru dormea între 
doi soldaţi, legat cu două lanţuri, 
iar în faţa uşii, nişte străjeri păzeau 
închisoarea. 7 Şi iată că un înger al 

Domnului a venit la el şi o lumină a 
strălucit în încăpere! Îngerul l-a lovit 
în coastă pe Petru, l-a trezit şi i-a zis: 
"Scoală-te în grabă!" Iar lanţurile 
i-au căzut de la mâini. 8 Atunci, 
îngerul i-a spus: "Încinge-te şi 
leagă-ţi sandalele!" El a făcut 
astfel. Apoi i-a zis: "Pune- ţi mantia 
pe umeri şi urmează-mă!" 9 El a 
ieşit şi l-a urmat, dar nu ştia că 
este adevărat ceea ce făcea îngerul. 
Credea că are o vedenie. 10 Trecând 
de prima strajă şi de-a doua, au 
ajuns la poarta de fier care ducea 
în cetate. Aceasta s-a deschis de la 
sine înaintea lor. Ieşind, au mers 
pe o stradă şi, deodată, îngerul 
a plecat de la el. 11 Atunci Petru, 
venindu-şi în fire, a zis: "Acum 
ştiu, într-adevăr, că Domnul l-a 
trimis pe îngerul său şi m-a scăpat 
din mâinile lui Irod şi de la tot ce 
aştepta poporul iudeilor".

  Cuvântul Domnului

Psalmul Responsorial
Ps 33(34),2-3.4-5.6-7.8-9 (R.: 5) 
R.: Domnul m-a eliberat 
      de orice teamă.

2 Îl voi binecuvânta pe Domnul în   
 orice timp, 
lauda lui va fi fără încetare în gura  
 mea. 
3 Să se laude sufletul meu în   
 Domnul! 
Să audă cei umili şi să se    
 bucure! R.

4 Preamăriţi-l pe Domnul împreună  
 cu mine, 
să înălţăm numele lui împreună! 
5 L-am căutat pe Domnul şi el mi-a  



 răspuns 
şi m-a eliberat de orice teamă. R.

6 Priviţi la el şi veţi fi luminaţi 
şi feţele voastre nu se vor ruşina! 
7 Acest sărac a strigat şi Domnul   
 l-a ascultat 
şi l-a scăpat din toate strâmtorările  
 sale. R.

8 Îngerul Domnului veghează lângă  
 cei ce se tem de el 
şi-i scapă din primejdie. 
9 Gustaţi şi vedeţi cât de bun este   
 Domnul, 
fericit omul care îşi caută în el   
 refugiu! R.

Lectura a II-a
De acum îmi este rezervată 

coroana dreptăţii.
Citire din Scrisoarea s a doua 

a sfântului apostol Paul către 
Timotei                           4,6-8.17-18

Preaiubitule, eu deja sunt oferit 
ca jertfă şi timpul plecării mele a 
sosit. 7 Am luptat lupta cea bună, 
am ajuns la capătul alergării, mi-
am păstrat credinţa. 8 De acum îmi 
este rezervată coroana dreptăţii 
pe care mi-o va da în ziua aceea 
Domnul, judecătorul cel drept; şi 
nu numai mie, ci şi tuturor acelora 
care au iubit arătarea lui. 17 Domnul 
însă mi-a fost alături şi m-a 
întărit, pentru ca predicarea să se 
împlinească prin mine şi s-o audă 
toate popoarele. Şi am fost salvat 
din gura leului. 18 Domnul mă va 
salva din orice lucrare rea şi mă va 
mântui pentru împărăţia lui, cea din 
ceruri. Lui să-i fie glorie în vecii 
vecilor! Amin!

           Cuvântul Domnului

Aclamație la Evanghelie 
        Mt 16,18b
(Aleluia) Tu eşti Petru şi pe această 
piatră voi zidi Biserica mea şi por-
ţile iadului nu o vor birui. (Aleluia)

Evanghelia                                                         
Tu eşti Petru; ţie îţi voi da 

cheile împărăţiei cerurilor.
     Citire din Evanghelia Dom-
    nului nostru Isus Cristos 

după sfântul Matei         16,13-19
În acel timp, venind în părţile 

Cezareii lui Filip, Isus i-a întrebat 
pe discipolii săi, zicând: "Cine spun 
oamenii că este Fiul Omului?" 14 Ei 
i-au spus: "Unii, «Ioan Botezătorul», 
alţii, «Ilie», alţii, «Ieremia sau unul 
dintre profeţi»". 15 El le-a spus: "Dar 
voi cine spuneţi că sunt?" 16 Atunci 
Simon Petru a luat cuvântul şi a zis: 
"Tu eşti Cristos, Fiul Dumnezeului 
cel viu!" 17 Isus, luând cuvântul, a 
spus: "Fericit eşti, Simon, fiul lui 
Iona, căci nu carnea şi sângele ţi-
au revelat aceasta, ci Tatăl meu care 
este în ceruri. 18 Şi eu îţi zic: tu eşti 
Petru şi pe această piatră voi zidi 
Biserica mea şi porţile iadului nu 
o vor birui. 19 Ţie îţi voi da cheile 
împărăţiei cerurilor: dacă vei lega 
ceva pe pământ, va fi legat în ceruri, 
iar dacă vei dezlega ceva pe pământ, 
va fi dezlegat în ceruri".

Cuvântul Domnului

Rugăciunea Credincioșilor
Să aducem rugăciunile noastre 

lui Dumnezeu Tatăl cu aceiași 
credință a apostolilor, Petru, 
pescarul, pe care a fost construită 
Biserica și a sfântului Paul 
învățătorul națiunilor. Să spunem 



împreună:

R. Doamne, ascultă rugăciunea 
noastră! 

- Pentru sfântul părinte papa 
Francisc, succesorul lui Petru, 
ca să fie purtător al cheilor 
împărăției cu înțelepciune și 
iubire pastorală. Să ne rugăm. R. 

- Pentru episcopul nostru Iosif, 
ca să poată continua să urmeze 
exemplul sfântului apostol Paul 
și să ne conducă la înțelepciunea 
credinței noastre prin învățăturile 
evangheliei. Să ne rugăm. R. 

- Pentru națiunile lumii în care 
Cristos încă nu este cunoscut, ca 
misionari, cu zelul sfântului Paul, 
să le poată ducă și lor vestea cea 
bună. Să ne rugăm. R. 

- Pentru cei care caută adevărul, 
ca ei să fie una cu noi în pacea 
și unitatea Bisericii ce a fost 
construită pe temelia apostolilor. 
Să ne rugăm. R. 

- Pentru toți cei care și-au vărsat 
sângele pentru Cristos, ca curajul 
și mărturia lor să ne inspire în a 
ne iubi mai mult credința și să 

o împărtășim cu nerăbdare cu 
ceilalți. Să ne rugăm. R. 

Atotputernice Dumnezeule, 
ascultă te rugăm toate aceste 
rugăciuni ale acestei comunității 
adunate în credința apostolilor 
și ajută-ne prin mijlocirea lor 
puternică. Îți cerem acestea prin 
Cristos Domnul nostru. Amin.

Asupra Darurilor
Rugăciunea apostolilor să 

însoţească, Doamne, darurile pe 
care le aducem spre sfinţire înaintea 
ta şi să ne păstreze strâns uniţi cu 
tine în celebrarea acestei jertfe. 
Prin Cristos, Domnul nostru.
Ant. la Împărtăşanie Cf. Mt 16,16.18

Petru i-a zis lui Isus: „Tu eşti 
Cristos, Fiul Dumnezeului celui 
viu”. Isus i-a răspuns: „Tu eşti 
Petru şi pe această piatră voi zidi 
Biserica mea”. 
După Împărtășanie

Dă-ne, te rugăm, Doamne, 
harul, ca, întăriţi de această taină, 
să trăim astfel în Biserică încât, 
stăruind în frângerea pâinii şi în 
învăţătura apostolilor, să fim o 
singură inimă şi un singur suflet, 
întemeiaţi în iubirea ta. Prin 
Cristos, Domnul nostru.

       Intenție specială de rugăciune
Pentru toți cei răpuși sau afectați 

de epidemie
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