
                                          
Textul evangheliei de astăzi ne prezintă ceea ce Isus le-a transmis celor 

doisprezece înainte de a începe să îi trimită doi câte doi. Ei nu trebuie înțeleși 
sau comparați asemenea persoanele consacrate care își dedică exclusiv viața 
lui Dumnezeu, viețile lor în scopul activității misionare a Bisericii. Ci aceasta 
trebuie să includă indispensabila responsabilitate a altora în a fi misionari față 
de frați și surorile lor, față de cei cu care se întâlnesc zi de zi.

De exemplu, un preot spunea într-o predică de-a sa oamenilor săi din 
Biserică despre propria sa experiență din timpul unei cununii pe care o oficia. 
Spunea el că Am oficiat o cununie în Biserică a șase cupluri deodată într-un 
anumit oraș. Aceste cununii au fost pregătite de către comunitatea Mater Dei 
care se întâlnește în fiecare Miercuri seara în Biserica dintr-un orășel alăturat.

 Găsim atât de multe dovezi care demonstrează cât de generoși, angajați 
și gata de sacrificiu sunt unii catolici din ziua de astăzi. Uitând de nevoile 
personale și de confortul propriu, își rezervă timp pentru e merge la cei 
nevoiași, la cei nevoiași din punct de vedere spiritual.

Cu alte cuvinte, cu toți suntem chemați de către Dumnezeu să fim misionari, 
să proclamăm și să fim martori ai cuvântului său. Conciliul Vatican II, în 
documentul dedicat apostolatului laic, Apostolican Actuositatem, la numărul 
trei spune că integrați prin Botez în trupul mistic al lui Cristos, întăriți cu 
puterea Duhului Sfânt prin Mir, sunt trimiși la apostolat de Domnul însuși.  
Prin urmare, indiferent de meseria pe care o avem, de funcția pe care o avem, 
cu toți suntem trimiși pentru a predica, vindeca, învăța și pentru a fi martori 
veștii cele bune, pe scurt pentru a evangheliza.

De asemenea, să nu uităm că proclamarea cuvântului lui Dumnezeu va 
trebui făcută în mod gratuit. Asta nu înseamnă că va trebui să protejăm anumite 
interese particulare ale unor clase, categorii de oameni, fiindcă misionari 
cuvântului sunt trimiși în sărăcie. Cuvântul lui Dumnezeu trebuie să fie liber 
de orice bagaj greșit pe care îl cărăm, fiindcă misiunea noastră include omul 
întreg, nu doar sufletul ci și trupul trebuie salvat.

Același document Apostolican Actuositatem, la numărul 6 spune că însăși 
mărturia vieții creștine și faptele bune săvârșite cu spirit supranatural au 
puterea de a-i atrage pe oameni la credință și la Dumnezeu.  Însăși modul 
fiecăruia de a trăi, modul în care deja trăim poate face mai mult bine celorlalți 
decât numeroase predici și decât numeroase cărți voluminoase scrise de către 
autori vestiți.

Trist, însă e faptul că mulți încă au ideea că chemarea lui Cristos este 
adresată numai apostolilor și succesorilor lor, episcopi. Ceea ce nu e adevărat. 
Fiecare creștin este angajat să fie un ministru al iubirii și al dreptății prin 
virtutea botezului și a mirului lor. Până și un număr mare dintre catolici noștri 
par să fie evazivi când vorbesc despre credința lor sau împărtășesc experiența 
lor creștină religioasă în public. Mai degrabă preferă să vorbească despre 
ultimele noutăți din showbiz, bârfe, intrigi si multe altele asemenea. Prin 
urmare, suntem noi oare fideli misiuni noastre?           Pr. Mihail Andrei Iacob

†  Duminica a 15-a de peste an
    11 iulie 2021

     ________________________________________________
_________________________________________________________________________Ss. Benedict, abate, patron al Europei; Olga, regină



Ant. la intrare              Cf. Ps 16,15
Cu inima curată vreau să apar 

în faţa ta, Doamne, şi să privesc cu 
nesaţ chipul tău. 

Rugăciunea zilei
Dumnezeule, tu le arăţi celor ră-

tăciţi lumina adevărului, ca să se 
poată întoarce pe calea ta; dă-le tu-
turor acelora care poartă numele de 
creştin tăria de a înlătura tot ceea ce 
se împotriveşte acestui nume şi de 
a îndeplini ceea ce îi corespunde. 
Prin Domnul nostru Isus Cristos.

Lectura I
Mergi şi profeţeşte poporului 

meu, Israel!
Citire din cartea profetului 

Amos                                  7,12-15
În zilele acelea, Amasia i-a zis lui 

Amos: „Vizionarule, pleacă, fugi în 
ţara lui Iuda! Mănâncă acolo pâine 
şi profeţeşte acolo! 13 Dar la Betel 
nu mai profeţi, căci este sanctuarul 
regelui şi casa regatului!” 14 Amos 
i-a răspuns şi i-a zis lui Amasia: 
„Eu nu sunt profet şi nici fiu de 
profet. Eu sunt crescător de animale 
şi culegător de sicomori. 15 Domnul 
m-a luat din urma turmei şi mi-a 
zis: «Mergi şi profeţeşte poporului 
meu, Israel!»                                                                          

Cuvântul Domnului

Psalmul Responsorial
Ps 84(85),9ab-10.11-12.13-14 (R.: 
8) 
R.: Arată-ne, Doamne, îndurarea 
ta 
      şi dă-ne mântuirea ta!
9ab Voi asculta ce zice Domnul   
 Dumnezeu: 

El vorbeşte de pace poporului său   
 şi credincioşilor săi. 
10 Mântuirea este aproape de cei   
 care se tem de el 
şi gloria lui va locui pe pământul   
 nostru. R.
11 Îndurarea şi adevărul se vor   
 întâlni, 
dreptatea şi pacea se vor îmbrăţişa; 
12 adevărul va răsări din pământ 
şi dreptatea va coborî din ceruri. R.
13 Domnul îşi va revărsa bunătatea 
şi pământul îşi va aduce roadele   
 sale. 
14 Dreptatea va merge înaintea lui 
şi-i va călăuzi paşii pe cale. R.

Lectura a II-a
Dumnezeu ne-a ales în el mai 
înainte de întemeierea lumii.

Citire din Scrisoarea sfântului 
apostol Paul către Efeseni   1,3-10

Fraţilor, binecuvântat să fie 
Dumnezeu şi Tatăl Domnului nostru 
Isus Cristos, care ne-a binecuvântat 
cu orice fel de binecuvântare 
spirituală în cele cereşti, în 
Cristos, 4 întrucât ne-a ales în el 
mai înainte de întemeierea lumii ca 
să fim sfinţi şi neprihăniţi înaintea 
lui! În iubire 5 el ne-a rânduit de 
mai înainte spre înfiere, prin Isus 
Cristos, după planul binevoitor al 
voinţei sale, 6 spre lauda gloriei 
harului său cu care ne-a copleşit 
în Fiul său preaiubit. 7 În el avem 
răscumpărarea prin sângele său, 
iertarea păcatelor după bogăţia 
harului său 8 pe care l-a revărsat cu 
prisosinţă asupra noastră în toată 
înţelepciunea şi priceperea. 9 El ne-a 
făcut cunoscut misterul voinţei sale 



după planul pe care l-a hotărât de 
mai înainte în el, 10 ca să-l realizeze 
la împlinirea timpurilor: şi anume 
să fie reunite toate cele din cer şi 
cele de pe pământ sub un singur 
cap, Cristos.           

Cuvântul Domnului

Aclamație la Evanghelie 
                                   cf. Ef 1,17-18

(Aleluia) Tatăl Domnului nos-
tru Isus Cristos să pătrundă inimile 
noastre cu lumina sa, ca să putem 
înţelege speranţa pe care ne-o dă 
chemarea noastră. (Aleluia)

Evanghelia                                                         
Prima trimitere a ucenicilor.

     Citire din Evanghelia Dom-
   nului nostru Isus Cristos 

după sfântul Marcu            6,7-13
În acel timp, Isus i-a chemat pe 

cei doisprezece şi a început să-i 
trimită doi câte doi şi le-a dat putere 
asupra duhurilor necurate. 8 Le-a 
poruncit să nu ia nimic pentru drum, 
decât un toiag: nici pâine, nici 
desagă, nici bani la cingătoare, 9 dar 
încălţaţi cu sandale şi: „să nu 
purtaţi două tunici!” 10 Apoi le-a 
spus: „Dacă intraţi într-o casă, 
rămâneţi acolo până când veţi pleca 
din locul acela, 11 iar dacă nu veţi 
fi primiţi în vreun loc şi nu vă vor 
asculta, plecând de acolo, scuturaţi 
praful de pe picioarele voastre ca 
mărturie împotriva lor!” 12 Ei au 
ieşit şi au predicat ca oamenii să 
se convertească. 13 Şi scoteau mulţi 
diavoli, ungeau cu untdelemn mulţi 
bolnavi şi-i vindecau.                                    

Cuvântul Domnului

Rugăciunea Credincioșilor
Fraților preaiubiți suntem 

invitați să aducem toate 
rugăciunile noastre, nevoile 
noastre și toate grijile noastre 
Tatălui Nostru ceresc acum când îl 
rugăm să asculte vocea poporului 
pe care El l-a chemat să fie al său. 
Să spunem împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Pentru toți creștini trimiși de Isus 
astăzi, ca noi să trăim în viețile 
noastre ceea ce mărturisim cu 
vocea proprie. R.

- Pentru toți conducători civili și 
Bisericești, mai ales pentru papa 
Francisc și episcopul nostru 
Iosif, ca ei să își folosească mereu 
autoritatea în slujba fraților lor. 
R.

- Pentru toți misionari, persoanele 
consacrate și laici, din țară și 
din afară toți și pentru cei care 
suferă de mărturia lor dată pentru 
Cristos. R.

- Pentru toți bolnavii, ca 
Dumnezeu să le aducă alinare 
și vindecare prin grija celor care 
ajung la ei în iubire. R.

- Pentru toate rugăciunile din 
inimile noastre și pentru toți cei 
care au nevoie de rugăciunile 
noastre. R.

- Pentru toți cei care au murit, ca să 
se odihnească în brațele blânde 
și milostive a lui Dumnezeu. R.

Doamne, primind aceste 
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       Intenție specială de rugăciune

Pentru toți cei răpuși sau afectați 
de epidemie

rugăciuni ale noastre, tu ne 
amintești că suntem în lume 
pentru a vesti mântuirea ta. Fă-
ne conștienți si angajați în această 
operă apostolică, căci astfel 
lumea se va deschide la harul tău 
mântuitor. Prin Cristos Domnul 
Nostru. Amin

Asupra Darurilor
Priveşte, Doamne, la darurile 

Bisericii, care se roagă, şi dăruieşte-
le credincioşilor care le vor primi 
harul de a creşte necontenit în 

sfinţenie. Prin Cristos, Domnul 
nostru.

Ant. la Împărtăşanie            In 6,56
Cine mănâncă trupul meu şi 

bea sângele meu rămâne în mine 
şi eu el, spune Domnul.

După Împărtășanie
Tu ne-ai hrănit, Doamne, cu 

pâinea cerească; dă-ne, te rugăm, 
bucuria ca, ori de câte ori ne facem 
părtaşi de aceste taine, să crească 
în noi harul răscumpărării. Prin 

RugăciuneRugăciune
Discipolii au împărtășit viața ta, Doamne, au înțeles Cuvântul tău, 
au văzut acțiunile tale de eliberare si de milostivire. Acum, tu îi 
trimiți în misiune, le ceri lor să ducă vestea cea bună, să o facă credibilă 
prin gesturi pe care tu le-ai făcut si au trezit admirația mulțimii. Dar există 
o condiție de acceptat: trebuie să se bazeze numai pe tine, pe cuvântul 
încredințat, pe puterea transmisă lor. Nu există altă siguranță, doar sandalele si 
bastonul, pentru că drumul care îi așteaptă este lung si greu. Trebuie să aibă în 
inima lor siguranța unei iubiri nu numai de a anunța, ci de a trăi încrederea si 
speranța. Doamne, trimite-ne si astăzi astfel de apostoli care să fie mereu după 
inima ta, fă-ne si pe noi mesageri ai tăi, plini de speranță si de încredere în tine. 
Amin!


