
                                          
Astăzi celebrăm sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului, sau a înălțării la 

ceruri, cu trupul și sufletul a Fecioarei Maria. Această sărbătoare, a Adormirii 
Maicii Domnului, sau a înălțării ei, de către Dumnezeu, cu trupul și cu 
sufletul la ceruri, este a cea dea patra dogmă de credință asupra Fecioarei 
Maria, proclamată de către papa Pius al XII-lea în constituția sa apostolică 
Munificentissimus Deus din anul 1950. 

În această constituție apostolică, la numărul 44, sfântul părinte scria că 
pronunțăm, declarăm și definim ca fiind o dogmă divină revelată că Neprihănita 
Mamă a lui Dumnezeu, pururea Fecioară Maria, la încheierea drumului vieții 
ei pământești, a fost ridicată trup și suflet în gloria cerului...(44-45).

Apoi, tot în aceiași constituție apostolică însă de data aceasta la numărul 
40 putem citi că ca culme supremă a privilegiilor ei, a trebuit să fie ferită de 
corupția trupului, și asemenea fiului ei, să învingă moartea, ea a fost ridicată 
trup și suflet în gloria cerului, unde, ca Regină, stă în splendoare la dreapta 
Fiului, veșnicul Rege al veacurilor (40).

Prin urmare, Adormirea Maicii Domnului, sau înălțarea înseamnă, a fi 
ridicată, trup și suflet în ceruri. Însă nu a fost o înălțare asemănătoare cu cea a 
lui Isus, prin propriile sale puteri, ci în cazul Fecioarei Maria a fost o înălțare 
prin puterea lui Dumnezeu. E ceva ce Dumnezeu a făcut pentru ea, nu ceva 
ce ea a făcut de una singură. A fost un dar de la Dumnezeu ca rezultat al 
puterii mântuitoare a lui Cristos aplicat Fecioarei Maria, după cum putem citi 
și în dogma însăși, Înălțarea Fecioarei Maria este o participare singulară la 
Învierea Fiului. Înălțarea ei a fost modul lui Dumnezeu de a-și termina opera 
pe care o începuse în Neprihănita Zămislire a Mariei, ferindu-i trupul și de la 
efectele păcatului.

Însă de ce Maria? Iar asta fiindcă ea este Mama lui Isus iar Isus a făcut ceea 
ce tu și cu mine, oricare dintre noi ar fi făcut cu propriile noastre mame, dacă 
am fi avut aceiași putere. Isus nu a permis ca mâniile care l-au îngrijit să fie 
corupte dar mai ales inima care l-a iubit atât de mult. Dacă el, ca Dumnezeu 
a făcut deja aceasta cu alți doi profeți mari din Vechiul Testament, cu Enoh și 
Ilie, de ce să nu o fi făcut cu propria sa mamă?

Preasfânta Fecioară Maria a murit asemenea lui Isus, însă trupul ei nu a fost 
nici măcar pentru o clipă corupt, ea a fost înălțată la ceruri, motiv și pentru 
care nu avem și nu există relicve cu ea. Dogma însăși, nu ne spune că ea nu a 
murit deloc, niciodată. La conciliul din Calcedon din anul 451, în momentul 
în care episcopi din lumea Mediteraneeană s-au adunat la Constantinopol, 
Împăratul Marcian i-a cerut patriarhului de Ierusalim să aducă relicvele Mariei 
la Constantinopol pentru a îmbogăți Capitolul. Patriarhul însă i-a explicat 
împăratului că nu există nici o relicvă cu Maria în Ierusalim, că Maria a murit 
în prezența apostolilor, însă mormântul ei, când a fost deschis mai târziu...
aceștia au descoperit că era gol așa că apostoli au tras concluzia că trupul ei 
fusese ridicat la ceruri.                                       

Pr. Mihail Andrei Iacob

†  Adormirea Maicii Domnului
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Ant. la intrare                  Cf. Ap 12,1
Un semn mare a apărut pe cer: o 

Femeie îmbrăcată în soare; ea avea 
luna sub picioarele ei, iar pe cap, o 
coroană de douăsprezece stele.

Rugăciunea zilei
Dumnezeule atotputernic şi 

veşnic, care pe Neprihănita 
Fecioară Maria, Născătoarea Fiului 
tău, ai înălţat-o cu trupul şi sufletul 
la slava cerească, dă-ne, te rugăm, 
harul, ca, tinzând pururi la cele de 
sus, să ne învrednicim a fi părtaşi 
de mărirea ei. Prin Domnul nostru 
Isus Cristos.

Lectura I
O Femeie îmbrăcată în soare; ea 

avea luna sub picioarele ei.
Citire din Apocalipsul sfântului 

apostol Ioan 11,19a; 12,1-6a.10ab
Atunci s-a deschis templul lui 

Dumnezeu care este în cer şi a fost 
văzut chivotul alianţei lui în templul 
său. 12,1 Şi s-a arătat în cer un semn 
mare: o Femeie îmbrăcată în soare; 
ea avea luna sub picioarele ei, iar 
pe cap o coroană de douăsprezece 
stele. 2 Ea era însărcinată; striga 
în chinurile naşterii, frământându-
se să nască. 3 Apoi a apărut un alt 
semn în cer: iată, un dragon ca de 
foc, mare, având şapte capete şi 
zece coarne, iar pe capete – şapte 
diademe. 4 Coada lui târa a treia parte 
din stelele cerului şi le-a aruncat pe 
pământ. Dragonul stătea înaintea 
Femeii care trebuia să nască pentru 
a devora copilul când va fi născut. 
5 Ea a născut un copil de parte 
bărbătească, care va păstori toate 
neamurile cu un sceptru de fier; 

copilul ei a fost răpit la Dumnezeu 
şi la tronul său, 6a iar Femeia a 
fugit în pustiu, acolo unde i-a fost 
pregătit un loc de Dumnezeu. 10ab Şi 
s-a auzit un glas puternic în cer 
spunând: "Acum au venit mântuirea 
şi puterea, împărăţia Dumnezeului 
nostru şi puterea Unsului său".

  Cuvântul Domnului

Psalmul Responsorial
Ps 44(45),10.11.12.16 (R.: 10b) 
R.: Regina stă la dreapta ta, 
      împodobită cu aur de Ofir.
10 Fiice de regi sunt în preajma ta, 
regina stă la dreapta ta, împodobită  
 cu aur de Ofir. R.
11 Ascultă, fiică, priveşte şi pleacă-  
 ţi urechea, 
uită de poporul tău şi de casa   
 părintelui tău! R.
12 Regele râvneşte frumuseţea ta; 
el îţi este stăpânul, prosternă-te în   
 faţa lui. R.
16 Prietenele fiicei regelui sunt   
 aduse în bucurie şi veselie, 
sunt conduse în palatul regelui. R.

Lectura a II-a
Cel dintâi va învia Cristos, după 

aceea, cei care sunt ai lui Cristos.
Citire din Scrisoarea întâi 

a sfântului apostol Paul către 
Corinteni                         15,20-27a

Fraţilor, Cristos a înviat din 
morţi, fiind începutul învierii 
celor adormiţi. 21 Căci de vreme 
ce printr-un om a venit moartea, 
tot printr-un om vine şi învierea 
din morţi. 22 Şi după cum toţi mor 



în Adam, tot la fel, în Cristos, toţi 
vor fi readuşi la viaţă. 23 Dar fiecare 
la rândul lui: cel dintâi Cristos, 
după aceea, cei care sunt ai lui 
Cristos, la venirea lui, 24 apoi va 
fi sfârşitul, când el va încredinţa 
împărăţia lui Dumnezeu Tatăl, 
după ce va fi nimicit orice domnie, 
orice stăpânire şi putere. 25 Căci el 
trebuie să domnească până când va 
pune toţi duşmanii sub picioarele 
lui. 26 Ultimul duşman care va fi 
nimicit este moartea. 27 De fapt, 
"toate le-a supus sub picioarele lui".

           Cuvântul Domnului

Aclamație la Evanghelie      
(Aleluia) Maria a fost înălţată la 
ceruri, corurile de îngeri se bucură. 
(Aleluia)

Evanghelia                                                         
Cel Puternic mi-a făcut lucruri 

mari. I-a înălţat pe cei umili.
     Citire din Evanghelia Dom-
    nului nostru Isus Cristos 

după sfântul Luca             1,39-56
ÎÎn zilele acelea, ridicându-

se, Maria s-a dus în grabă către 
ţinutul muntos, într-o cetate a lui 
Iuda. 40 A intrat în casa lui Zaharia 
şi a salutat-o pe Elisabeta. 41 Când 
a auzit Elisabeta salutul Mariei, 
a tresăltat copilul în sânul ei, iar 
Elisabeta a fost umplută de Duhul 
Sfânt 42 şi a strigat cu glas puternic: 
"Binecuvântată eşti tu între femei 
şi binecuvântat este rodul sânului 
tău! 43 Şi de unde îmi este dată mie 
aceasta, ca să vină mama Domnului 
meu la mine? 44 Iată, când a ajuns 
glasul salutului tău la urechile 
mele, a tresăltat de bucurie copilul 

în sânul meu! 45 Fericită aceea 
care a crezut că se vor împlini cele 
spuse ei de Domnul!" 46 Maria a 
spus: "Sufletul meu îl preamăreşte 
pe Domnul 47 şi duhul meu 
tresaltă de bucurie în Dumnezeu, 
Mântuitorul meu, 48 căci a privit 
la smerenia slujitoarei sale. Iată, 
de acum toate popoarele mă vor 
numi fericită, 49 căci mi-a făcut 
lucruri mari Cel Atotputernic şi 
numele lui e sfânt! 50 Milostivirea 
lui rămâne din neam în neam peste 
cei ce se tem de el. 51 A arătat puterea 
braţului său: i-a risipit pe cei mândri 
în cugetul inimii lor. 52 I-a dat jos de 
pe tron pe cei puternici şi i-a înălţat 
pe cei smeriţi; 53 pe cei flămânzi i-a 
copleşit cu bunuri, iar pe cei bogaţi 
i-a lăsat cu mâinile goale. 54 L-a 
sprijinit pe Israel, slujitorul 
său, amintindu-şi de îndurarea 
sa, 55 după cum a promis părinţilor 
noştri, lui Abraham şi urmaşilor lui 
în veci". 56 Maria a rămas cu ea cam 
trei luni, apoi s-a întors la casa ei.

Cuvântul Domnului

Rugăciunea Credincioșilor
Astăzi celebrăm glorificarea 

Mariei în ceruri, moment la care 
și inimile noastre umane tânjesc 
atât de mult, după această fericire 
promisă nouă prin viitoarea 
noastră glorificare, a darului 
veșnic ce ne-a fost  pus înainte. Să 
spunem împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Prin mijlocirea mamei 
noastre Maria, cerem acum 
binecuvântarea lui Dumnezeu 



asupra Bisericii noastre, a 
sfântului nostru părinte papa 
Francisc și a episcopului Iosif. 
R.

- Ne rugăm ca Domnul să aibă 
grijă de fiecare dintre noi în 
eforturile noastre de a trăi 
chemarea evangheliei în toate 
aspectele vieții noastre. R.

- Ne rugăm ca noi să fim 
binecuvântați cu aprecierea 
bunătății membrilor familiei 
noastre, a colegilor de muncă și 
a tuturor celor din jur. R.

- Ne rugăm ca noi să rezervăm 
timp zilnic, asemenea Mariei, 
pentru rugăciune și reflexie 
asupra vieții noastre. R.

- Ne rugăm ca noi să avem 
un respect mai mare față de 
demnitatea tuturor celor cu care 
ne întâlnim în călătoria vieții 
noastră. R.

- Ne rugăm și pentru toți cei pentru 
care nu se mai roagă nimeni. 
Ca bunul Dumnezeu să le de-a 
odihna și pacea veșnică în casa 
sa cerească. R.

Doamne păstrează-ne fideli 
față de tine și față de cuvântul 
tău. Întărește-ne să fim tot mai 
sinceri față de chemarea noastră 
de a fi tot mai buni. Te rugăm să 
ne asculți toate aceste rugăciuni 
ale noastre prin mijlocirea 
Mariei, mama noastră cerească 
și a Fiului ei Isus Cristos, Domnul 
Nostru. Amin
Asupra Darurilor

Să se înalţe la tine, Doamne, 
ofranda evlaviei noastre şi, prin 
mijlocirea preafericitei Fecioare 
Maria, pe care ai ridicat-o cu 
trupul şi sufletul la cer, inimile 
noastre, înflăcărate de iubire, să 
fie îndreptate necontenit spre tine. 
Prin Cristos, Domnul nostru. 

Ant. la Împărtăşanie     Lc 1,48-49
Toate popoarele mă vor numi 

fericită, căci mi-a făcut lucruri 
mari Cel Atotputernic. 

După Împărtășanie
După ce am primit, Doamne, 

tainele mântuitoare, te rugăm ca, 
prin mijlocirea fericitei Fecioare 
Maria, pe care ai ridicat-o cu trupul 
şi sufletul la cer, să ne călăuzeşti 
la slava învierii. Prin Cristos, 
Domnul nostru.

       Intenție specială de rugăciune
Pentru toți cei răpuși sau afectați de 

epidemie
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