
                                          
Sfântul Anton de Padova este cel pe care îl sărbătorim astăzi fiindcă el 

a crezut și a vorbit atât de bine, deschizând multe inimi la credința în Isus 
Cristos. El a fost chemat și trimis de Dumnezeu pentru a folosi darurile speciale 
pe care i le dăduse, care includea și o memorie extraordinar de bună în care 
deținea cunoștințe extraordinare de Biblie, de care se folosea ori de câte ori 
avea nevoie. Se spune că avea o voce plăcută și o personalitate atractivă.

În continuare vă invit să analizăm împreună cum de celebrăm astăzi 
sărbătoarea sfântului Anton de Padova: Cum a ajuns sfântul Anton aici?

Sfântul Anton s-a născut în 1195 în Lisbon, Portugalia. A fost botezat cu 
numele de Fernando. A fost chemat să devină preot în slujba bisericii sale 
locale. În 1220, relicvele unor martiri franciscani au sosit în zonă iar el a simțit 
chemarea de a se alătura acestui nou ordin religios. Abia acela este momentul 
în care el a primit numele de Anton.

Însă în același an a fost chemat și trimis în Maroc pentru ai converti pe 
musulmani. Însă nu după mult timp s-a îmbolnăvit și a trebuit să se întoarcă 
în Europa. Pe drumul său de întoarcere spre Portugalia, nava care îl transporta 
a fost deviată de la cursul ei și a ajuns să acosteze în Sicilia. De acolo a 
călătorit pe jos până la Assisi unde a ajuns în timp util pentru a participa la 
marea întâlnire generală Franciscană. De la Assisi a fost trimis la o mănăstire 
în apropiere de Forli, Italia, unde a slujit prin celebrarea sfintei Liturghii și 
prin spălarea podelelor. Însă, la un moment dat, a avut loc celebrarea unei 
hirotoniri, iar din moment ce franciscani, în acea perioadă, nu erau văzuți ca 
predicatori adecvați, unii dominicani fusese invitați să vină și să predice. Ei 
au venit, însă din diverse motive nu au reușit să se și pregătească așa că când 
a sosit momentul omiliei, nici unul dintre ei nu a dorit să urce. Anton a fost 
rugat să meargă el și să vorbească tot ceea ce avea să îi pună în inimă Duhul 
Sfânt. Inițial a refuzat cererea dar obligat de superiori lui s-a dus. Predica lui 
improvizată a fost atât de mișcătoare încât a fost trimis apoi să predice în toată 
Lombardia și pentru sfântul Părinte și nu numai. Anton a făcut și alte fapte 
mărețe în viața sa însă predica a fost darul său suprem, iar această călătorie 
lungă a fost cea care l-a ajutat să îl descopere.

Aceasta a fost modul în care a ajuns sfântul Anton de Padova aici astăzi, 
mod care este o simplă variație a textului evangheliei de astăzi. Isus și-a 
chemat discipoli pentru ai trimite să ofere pacea lui Cristos celorlalți și pentru 
a proclama împărăția lui Dumnezeu, după cum a fost trimis și sfântul Anton 
de Padova. 

Fiecare dintre noi are propria sa poveste a modului în care a ajuns astăzi aici. 
Însă când comparăm aceste povești ale noastre, adesea pline de evenimente 
obișnuite ale vieții noastre de zi cu zi, cu cele ale sfântului Anton și a altor 
misionari și evangheliști, ar părea că viețile noastre nu sunt atât de mărețe                                       

Pr. Mihail Andrei Iacob
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Ant. la intrare                  Cf. Lc 4,18     
Duhul Domnului este asupra 

mea pentru aceasta m-a un şi m-a 
trimis să le duc săracilor vestea cea 
bun şi să-i vindec pe cei cu inima 
zdrobită.

Rugăciunea zilei
Dumnezeule atotputernic şi 

veşnic, tu i-ai dăruit poporului tău, 
în sfântul Anton, un predicator 
de seamă al evangheliei şi un 
mijlocitor puternic în necazuri; 
dă-ne harul, ca, ajutaţi de el, să 
urmăm învăţăturile vieţii creştine, 
şi astfel, să simţim ocrotirea ta în 
toate încercările şi suferinţele. Prin 
Domnul nostru Isus Cristos.

Lectura I
Domnul m-a uns și m-a trimis să 

le aduc săracilor vestea cea bună.
Citire din cartea profetului 

Isaia                                  61,1-3a
Duhul Domnului Dumnezeu este 

asupra mea; de aceea Domnul m-a 
uns si m-a trimis să aduc vestea cea 
bună săracilor, să leg rănile celor cu 
inima zdrobită, să vestesc eliberare 
celor captivi și deschidere a porților 
celor închiși; 2să vestesc un an 
de bunătate a Domnului, o zi de 
răzbunare a Dumnezeului nostru, 
ca să-i mângâi pe cei mâhniți. 3a 
Să-i pun pe cei mâhniți din Sion 
să ia diademă în loc de cenușă, 
untdelemnul bucuriei în loc de jale, 
veșmânt de laudă în locul duhului 
frânt.

  Cuvântul Domnului

Psalmul Responsorial
Ps 88(89),2-3.4-5.21-22.25 și 27 

(R.: cf. 2a)
R.: Îndurările tale, Doamne,
      în veci le voi cânta,
2Îndurările Domnului în veci le voi  
 cânta, 
cu gura mea voi face cunoscută 
din generație în generație    
 fidelitatea ta.
3Căci ai spus: „îndurarea s-a   
 întemeiat pentru totdeauna; 
ai stabilit în ceruri fidelitatea ta! R.
4Am încheiat alianță cu alesul meu,
i-am promis cu jurământ    
 slujitorului meu David:
5«Îți voi întări seminția pe vecie, 
din generație în generație, 
îți voi întemeia tronul tău de   
 domnie»”. R.
21L-am aflat pe David, slujitorul   
 meu, 
și l-am uns cu untdelemnul meu   
 cel sfânt; 
22acestuia, mâna mea îi va da   
 stabilitate 
și brațul meu îi va da putere. R.
25Fidelitatea și bunătatea mea vor fi  
 cu el 
și prin numele meu va crește   
 puterea lui;
27El îmi va spune: „Tu ești tatăl   
 meu,

Dumnezeul meu și stânca   
 mântuirii mele”. R.

Lectura a II-a
Îl vom vedea pe Dumnezeu aşa 

cum este.
Citire din Scrisoarea întâi a 

sfântului apostol Petru     5,1-4
Preaiubiților, pe prezbiterii care 



sunt între voi, eu, care sunt prezbiter 
ca și ei și martor al suferințelor 
lui Cristos și părtaș al gloriei care 
se va arăta, îi îndemn: 2Păstoriți 
turma lui Dumnezeu care v-a fost 
încredințată, supraveghind-o nu cu 
silă, ci de bunăvoie, așa cum vrea 
Dumnezeu, nu pentru un câștig 
necinstit, ci din bunăvoință; 3nu ca 
și cum ați fi stăpâni peste cei care 
v-au fost încredințați, ci făcându-vă 
modele pentru turmă! 4Iar când va 
apărea păstorul suprem, veți primi 
cununa gloriei, care nu se veștejește.

           Cuvântul Domnului

Aclamație la Evanghelie  
Lc4,18abc

(Aleluia) Duhul Domnului este asu-
pra mea: pentru aceasta m-a uns; să 
duc săracilor vestea cea bună; m-a 
trimis să proclam celor captivi eli-
berarea. (Aleluia)

Evanghelia                                                         
Secerișul este mare, însă 

lucrătorii sunt puțini.
     Citire din Evanghelia Dom-
    nului nostru Isus Cristos 

după sfântul Luca              10,1-9
În acel timp, Domnul a ales alți 

șaptezeci și doi și i-a trimis doi câte 
doi înaintea sa în toate cetățile și 
locurile pe unde avea să treacă el 2și 
le-a spus: „Secerișul este mare, însă 
lucrătorii sunt puțini. Rugați-1 deci 
pe Domnul secerișului să trimită 
lucrători în secerișul lui! 3Mergeți! 
Iată, vă trimit ca pe niște miei în 
mijlocul lupilor! 4Nu luați nici 
pungă, nici desagă, nici încălțăminte 
și nu salutați pe nimeni pe drum! 5In 
casa în care intrați, spuneți mai întâi: 

«Pace acestei case!» 6Și dacă acolo 
este vreun fiu al păcii, pacea voastră 
va rămâne peste el. Dacă nu, se va 
întoarce la voi. 7Rămâneți în casa 
aceea; mâncați și beți ceea ce vor 
avea, căci vrednic este lucrătorul de 
plata sa! Nu vă mutați din casă în 
casă! 8Când intrați într-o cetate și vă 
primesc, mâncați ceea ce este pus 
înaintea voastră, 9vindecați bolnavii 
din ea și spuneți-le: «S-a apropiat 
de voi împărăția lui Dumnezeu!»”

Cuvântul Domnului

Rugăciunea Credincioșilor
Fraților, prin mijlocirea 

sfântului Anton de Padova, să 
ne rugăm pentru Biserica lui 
Cristos, ca ea să răspândească în 
mijlocul lumii de astăzi parfumul 
virtuților creștine. Doamne 
Isuse Cristoase, Fiul Fecioarei 
preacurate,

- fă ca Biserica ta sfântă să fie, prin 
viața credincioșilor ei, semnul 
prezenței tale în lume. R.

R. Te rugăm, ascultă-ne!

- întărește pe Sfântul Părinte, 
papa Francisc, pe episcopul 
nostru Iosif, și pe toți preoții 
în predicarea cu fidelitate a 
evangheliei tale. R.

- arat-o tuturor pe Maria, mama 
ta și a noastră, ca model de 
nevinovăție desăvârșită și de 
iubire plină de generozitate. R.

- dispune inimile credincioșilor 
la convertire sinceră, pe drumul 
pocăinței și al trăirii creștine. R.



- trezește în copii și tineri grija 
pentru nevinovăția lor și 
îndepărtează-i pe toți aceia care 
vor să întunece în ei chipul și 
asemănarea ta. R.

- împlinește cu bunătate dorințele 
tuturor acelora care aleargă la 
tine, prin mijlocirea sfântului 
Anton. R.

Părinte ceresc, pentru 
statornica iubire cu care sfântul 
Anton a mers pe urmele Fiului 
tău, tu i-ai dat o minunată putere 
de mijlocire a milei tale pentru 
noi. Te rugăm deci cu încredere să 
ne dai harul de a urma exemplul 
sfântului Anton și să ne ajuți în 
nevoile noastre. Prin Cristos, 
Domnul nostru. R. Amin.

Asupra Darurilor
Dumnezeule atotputernic, noi 

implorăm cu umilinţă maiestatea 
ta: aceste daruri pe care le oferim 
în cinstea sfântului Anton de 
Padova şi care dau mărturie pentru 
slava puterii tale dumnezeieşti, să 
ne dobândească şi nouă roadele 
mântuirii. Prin Cristos, Domnul 
nostru. 

Ant. la Împărtăşanie       Mt 28,20
Iată, eu sunt cu voi în toate 

zilele, până la sfârşitul lumii, 
spune Domnul. 

După Împărtășanie
Întăriţi cu hrana preasfântă, te 

rugăm, Dumnezeule atotputernic, 
să ne dai harul, ca, urmând 
necontenit exemplul sfântului 
Anton de Padova, să te slujim 
întotdeauna cu credinţă şi să-i 
iubim pe toţi oamenii cu dragoste 
neobosită. Prin Cristos, Domnul 
nostru.
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Se povestește că într-o bună zi, Anton s-a dus la Remini, unde existau foarte 
mulți eretici. Când a ajuns, Anton a și început imediat să predice, însă nimeni 
nu îl asculta, ba chiar își și băteau joc de el. Într-un gest dramatic, Anton s-a 
dus pe malul mării, și a început să spună, Din cauza faptului că voi vă arătați 
nedemni de cuvântul lui Dumnezeu, iată, le voi vorbi peștilor, pentru 
ca necredința voastră să fie și mai evidentă. Anton a început să 
vorbească acelor creaturi ce trăiau în apă despre grija iubitoare a 
lui Dumnezeu. Imediat a apărut un banc de pești care l-au și 
înconjurat pe Anton, și și-au scos capul din apă, ascultându-l 
cu foarte mare atenție. La finalul predicii sale, sfântul i-a binecu-
vântat iar pești s-au îndepărtat. Între timp, atât de mare a fost impresia pe care a 
creat-o asupra celor care priveau încât mulți au fugit în afara orașului pentru a-și 
chema prieteni să privească miracolul, iar alți izbucneau în lacrimi implorând 
iertarea. Imediat după acest mare miracol, o mare mulțime s-a adunat în jurul 
sfântului, pe care i-a și îndemnat să se întoarcă la Dumnezeu. Datorită acestui 
miracol orașul Remini fusese eliberat de erezie.
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