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Mesajul principal al evangheliei de astăzi este dăruirea. Și l-am putut vedea 

pe Cristos lăudând o văduvă săracă care a lăsat doar două monezi mici în 
cufărul de la templu, spre deosebire de alți care puneau mult dar din surplusul 
lor.

Acea văduvă săracă a primit laudele lui Isus fiindcă ea și-a pus ultima 
monedă pe care o avea cu toate că era săracă. După cum a spus și Isus a pus din 
sărăcia ei totul, tot ce mai avea la viaţa ei. Mesajul lui Isus este destul de clar 
și simplu, fiecare dintre noi, fiecare persoană este capabilă să împărtășească din 
ceea ce are, indiferent de cât de sărac sau în nevoie este. Nimeni nu este atât de 
lipsit de bani încât nu poate da nimic, după cum am citit într-o carte.

Mulți oameni dăruiesc fiindcă sunt presați să facă aceasta. Alți dăruiesc 
fiindcă nu doresc să se facă de rușine. Alți dăruiesc din motive de onoare și 
prestigiu. Însă nu puțini sunt cei care dăruiesc fiindcă doresc să primească ceva 
la schimb.

Adevărata dăruire trebuie să fie sinceră. Trebuie să vină din inimă. Adevărata 
valoare a dăruirii nu este măsurată de capacitatea de a dăruii, de cât de mult 
poți da. Dacă asta e adevărata situație, cazul, atunci oricine își poate permite 
să facă aceasta, însă adevărata dăruire constă în oferirea generoasă a propriei 
persoane, un sacrificiu din partea celui care dăruiește.

Ce se întâmplă acum, de fapt? Am auzit o poveste despre cum țările bogate 
aruncă la gunoi surplusul lor agricol, în mare pentru a putea menține sus prețul 
produselor. De ce oare nu dăruiesc aceste țări surplusul lor acelor oameni care 
mor de foame? Fastfood-urile și marile restaurante pot arunca la gunoi mii și 
milioane de bani în mâncare fiindcă nu se potrivesc cu standardele lor sau că 
sunt resturi ale oamenilor care mănâncă în localurile lor.

După cum spunea și un autor în cartea sa intitulată Remușcări, că oameni, 
noi suntem lacomi și egoiști. Că oameni doresc să acumuleze tot mai multă 
avere prin înșelăciune și escrocherii ba chiar pe spinarea celor săraci. Ba mai 
rău, aurul lor devine bunul lor. În această obsesie a lor asupra banilor, ei nu fac 
nimic altceva decât să își pună în pericol sufletele. Tot ceea ce sperăm e ca ei 
să realizeze aceasta mai devreme și nu când e deja prea târziu.

Acest autor a continuat să spună că din cauza acestei atitudini negative față 
de alți din partea celor bogați, aceste persoane lipsite de conștiință și așa zis 
bine intenționate continuă să adune pământ, să săvârșească numeroase fapte de 
corupție și de înșelătorie, să nu își plătească taxele, să multe altele asemenea. 
Astfel, situația țărilor, a sărăciei și din țara noastră se înrăutățește în timp ce 
acei oameni bogați se adâncesc tot mai tare în păcat. Această realitate este una 
crudă însă în multe locuri este și extrem de adevărată.
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Ant. la intrare       Cf. Ps 87,3
Rugăciunea mea să ajungă îna-

intea ta, Doamne; pleacă-ţi ure-
chea la glasul cererii mele! 

Rugăciunea zilei
Dumnezeule atotputernic şi în-

durător, înlătură, cu bunătate, tot ce 
ne stă împotrivă, ca, eliberaţi de ori-
ce povară trupească şi sufletească, 
să te putem sluji cu toată libertatea. 
Prin Domnul nostru Isus Cristos.

Lectura I
Femeia a mers şi a făcut din 

făina sa o turtă mică şi i-a adus-o 
lui Ilie.

Citire din cartea întâi a Regi-
lor                                    17,10-16

În zilele acelea, Ilie profetul s-a 
ridicat şi a mers la Sarepta. Când 
a ajuns la poarta cetăţii, iată, acolo 
era o femeie văduvă care strângea 
lemne! El a strigat către ea şi i-a zis: 
„Adu-mi, te rog, puţină apă într-
un vas, ca să beau!” 11 Ea a plecat 
ca să-i aducă, iar el a strigat către 
ea: „Adu-mi, te rog, şi o bucată de 
pâine!” 12 Ea a răspuns: „Viu este 
Domnul Dumnezeul tău că nu am 
nimic copt, ci doar un pumn de 
făină într-un vas şi puţin ulei într-un 
urcior. Iată, strâng două vreascuri, 
ca să merg să pregătesc pentru mine 
şi pentru fiul meu: vom mânca şi 
apoi vom muri”. 13 Ilie i-a zis: „Nu 
te teme, mergi şi fă după cuvântul 
tău! Dar fă pentru mine o turtă mică 
mai întâi şi adu-mi-o; apoi vei face 
pentru tine şi pentru fiul tău! 14 Căci 
aşa vorbeşte Domnul Dumnezeul 
lui Israel: «Vasul cu făină nu se va 
termina şi urciorul cu untdelemn nu 
se va împuţina până în ziua când 

Domnul va da ploaie peste faţa 
pământului»”. 15 Ea a mers şi a făcut 
după cuvântul lui Ilie. Şi au mâncat 
el, ea şi casa ei mult timp. 16 Vasul 
cu făină nu s-a terminat şi urciorul 
cu untdelemn nu s-a împuţinat, 
după cuvântul Domnului pe care l-a 
spus prin Ilie.                     

Cuvântul Domnului

Psalmul Responsorial
Ps 145(146),7.8-9a.9bc-10 (R.: 1) 
R.: Laudă, suflete al meu, 
      pe Domnul Dumnezeul tău! 
sau: 
Aleluia.

7 Domnul face judecată celor   
 asupriţi, 
el dă pâine celor flămânzi. 
Domnul îi eliberează pe cei   
 închişi. R.

8 Domnul deschide ochii celor orbi, 
Domnul îi ridică pe cei împovăraţi, 
Domnul îi iubeşte pe cei drepţi, 
9a Domnul are grijă de cei    
 străini. R.

9bc Sprijină pe văduvă şi pe orfan, 
dar nimiceşte calea celor nelegiuiţi. 
10 Domnul Dumnezeul tău,    
 Sionule, 
domneşte în veci, din generaţie în   
 generaţie. R.

Lectura a II-a
Cristos s-a oferit o dată, ca să 

ia asupra sa păcatele celor mulţi.
Citire din Scrisoarea către 

Evrei                                    9,24-28
Fraţilor, Cristos nu a intrat într-

un sanctuar făcut de mână de om, 



prefigurare a celui adevărat, ci chiar 
în cer, ca să se arate acum înaintea 
feţei lui Dumnezeu în favoarea 
noastră, 25 şi nu ca să se aducă pe sine 
de mai multe ori, aşa cum marele 
preot intră în sanctuar în fiecare 
an cu sângele altcuiva, 26 căci ar fi 
trebuit să sufere de mai multe ori 
de la întemeierea lumii. Dar acum, 
la împlinirea timpurilor, el s-a 
arătat o singură dată, ca să distrugă 
păcatul prin jertfa lui. 27 Şi după 
cum oamenilor le este dat să moară 
o singură dată, iar după aceasta este 
judecata, 28 tot la fel şi Cristos, după 
ce s-a oferit o dată ca să ia asupra 
sa păcatele celor mulţi, se va arăta 
a doua oară, fără păcat, pentru a-i 
mântui pe cei care îl aşteaptă.           

Cuvântul Domnului

Aclamație la Evanghelie    Mt 5,3
(Aleluia) Fericiţi cei săraci în duh, 
pentru că a lor este împărăţia ceru-
rilor! (Aleluia)

Evanghelia                                                         
Văduva aceasta săracă a pus 

mai mult decât toţi cei care pun în 
caseta pentru ofrande.

     Citire din Evanghelia Dom-
   nului nostru Isus Cristos 

după sfântul Marcu        12,38-44
În acel timp, Isus, în învăţătura 

lui, mai spunea mulţimilor: „Feriţi-
vă de cărturari, cărora le place să 
umble în haine lungi şi să fie salutaţi 
prin pieţe, 39 să ocupe primele 
locuri în sinagogi şi locurile dintâi 
la ospeţe! 40 Ei devorează avutul 
văduvelor şi se prefac că se roagă 
îndelung. Ei vor primi o condamnare 
mai aspră”. 41 Stând în faţa vistieriei, 

privea cum punea mulţimea banii în 
caseta pentru ofrande. Mulţi bogaţi 
puneau mult. 42 A venit şi o văduvă 
săracă şi a pus două monede mici, 
câţiva bani. 43 Atunci i-a chemat pe 
discipolii săi şi le-a zis: „Adevăr vă 
spun că văduva aceasta săracă a pus 
mai mult decât toţi cei care pun în 
caseta pentru ofrande, 44 pentru că 
toţi au pus din surplusul lor, ea însă 
a pus din sărăcia ei totul, tot ce mai 
avea la viaţa ei”.                                 

Cuvântul Domnului

Rugăciunea Credincioșilor
Generozitatea arătată de cele 

două văduve din prima lectură și 
din evanghelia de astăzi este un 
adevărat exemplu pentru fiecare 
dintre noi. Ajută-ne te rugăm 
Doamne să facem mai mult 
spațiu în viața noastră pentru 
Dumnezeu, pentru Cuvântul său 
și pentru valorile sale. Să spunem 
împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm pentru sfântul părinte 
papa Francisc și episcopul nostru 
Iosif, ca ei să fie tot mai sensibili 
față de Cuvântul lui Dumnezeu. 
R.

- Ne rugăm ca Isus să îi ia în grija sa 
pe toți cei care au parte de dureri 
în viața lor, adesea provocată de 
indiferența celor din jur. R.

- Ne rugăm ca Dumnezeu să ne de-a 
speranță și alinare în momentele 
noastre de dubiu, când suntem 
înfricoșați și confuzi. R.
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       Intenție specială de rugăciune

Pentru toți cei răpuși sau afectați 
de epidemie

- Ne rugăm ca Dumnezeu să 
continue să îi inspire în munca 
lor, pe cei care fac bine celor 
bolnavi și bătrâni, săraci și 
nevoiași. R.

- Ne rugăm pentru toți credincioși 
noștri răposați, ca și ei să aibă 
parte de pacea Împărăției 
Cerului. R.

Doamne Dumnezeule, tu ne 
înveți să fim acolo unul pentru 
celălalt după cum și tu ești acolo 
pentru noi. Ajută-ne să fim atenți 
la prezența și la bunătatea ta față 
de noi și dă-ne mereu un duh 
de recunoștință. Prin Cristos 
Domnul Nostru. Amin

Asupra Darurilor
Caută, Doamne, cu îndurare, 

la jertfa pe care ţi-o oferim şi dă-
ne harul să luăm parte, cu inimi 
pline de credinţă şi de evlavie, 
la pătimirea Fiului tău, pe care 
o celebrăm în chip tainic. Prin 
Cristos, Domnul nostru.

Ant. la Împărtăşanie  Cf. Ps 22,1-2
Domnul este păstorul meu, nu 

voi duce lipsă de nimic; el mă 
paşte pe păşuni verzi, mă conduce 
la ape de odihnă.

După Împărtășanie
Întăriţi de această hrană sfântă, 

îţi aducem, Doamne, mulţumire 
şi implorăm îndurarea ta, ca 
revărsarea Duhului Sfânt să-i 
păstreze statornici în dreptate pe 
aceia care au fost îmbrăcaţi cu 
putere de sus. Prin Cristos, Domnul 
nostru.
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