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În textul evangheliei de astăzi, doi dintre apostoli, Iacob și Ioan, fii lui 

Zebedeu, s-au apropiat de Isus. Învățătorule, le-a spus ei lui Isus, vrem să 
faci pentru noi ceea ce îți cerem... Fă-ne să stăm unul la dreapta ta și altul 
la stânga ta în gloria ta (vv. 35,37). Prin această cerere, cei doi apostoli nu 
au făcut nimic altceva decât să reducă în mod irevocabil, promisiunea lui 
Isus a apropierii Împărăției la nivelul promisiunilor electorale, după cum le 
mai numim noi. Ca răsplată pentru loialitatea lor față de conducător, Iacob 
și Ioan, îi cer lui Isus locurile dintâi din împărăție. Se aseamănă cu alegerile 
parlamentare și prezidențiale. Cei care l-au ajutat pe candidat în campanie, 
după ce acesta câștigă și ajunge în funcție, primesc diverse funcții sau beneficii 
compensatorii. Un lucru e clar, că celor doi nu le-a picat bine ba chiar au rămas 
îngroziți și dezamăgiți, când Isus le-a spus să uite de aceasta, că Potirul pe 
care-l beau eu îl veţi bea, iar cu botezul cu care sunt botezat eu veţi fi botezaţi. 
Însă a sta la dreapta sau la stânga mea nu eu trebuie să dau, ci este pentru cei 
cărora le-a fost pregătit” (vv 39-40).

Unii oameni, odată ce se văd în funcții de putere, sau cu autoritate mare, 
se schimbă. Iată de ce Isus dorește să ne învețe, prin acest pasaj evanghelic de 
astăzi, să rămânem umili și să nu devenim asemenea conducătorilor și tiranilor. 
Adevărata măreție nu se află în titluri, sau în modul în care ne strigă oameni, 
după nume sau funcție. Ci în slujire, în a fi disponibil și în a fi accesibil. 
Asemenea lui Isus, care nu a venit în lume pentru a fi slujit ci ca să slujească 
și să își de-a viața ca răscumpărare pentru mulți.

Un astfel de exemplu, de urmare a lui Cristos, gata oricând pentru slujire, 
fiind disponibil și accesibil este și fericita Veronica Antal, care tocmai a fost 
ridicată la cinstea altarelor, luna trecută de către papa Francisc. Această fericită, 
la momentul martiriului ei, era încă tânără însă gata oricând să îl slujească 
pe Domnul, chiar și prin oferirea propriei sale vieții pentru el. Când vorbim 
despre tineri, sau adolescenți, în ziua de astăzi, spunem imediat și lucrurile 
ce ne vin în minte, precum Facebook, twitter, chat, text, internet, gadgets, 
telefoane, tablete, petreceri, ieșiri și multe altele asemenea. Acestea sunt fețele 
moderne ale tinerilor de astăzi, delăsători, leneși, mult prea deștepți pentru a 
se lăsa învățați de cei învârstă, moderni, rapizi, și altele. De aceea și este atât 
de dificil pentru părinți și adulți să le explice, să îi învețe adevărata disciplină, 
sacrificiul, perseverența și răbdarea dar mai ales jertfa de sine. Nu fiindcă nu 
doresc toate lucrurile pe care tocmai le-am menționat ci fiindcă lumea în care 
ei trăiesc este diferită de legile și regulile ce le sunt implementate, introduse. 
Acesta este și motivul pentru care le este frică de angajamente, sunt confuzi și 
foarte slabi în ceea ce privește luarea de decizii. Un lucru e clar, că de ceea ce 
au ei nevoie este de un model și o inspirație în viață, precum Veronica Antal și 
mulți alți sfinți și fericiți.

Pr. Mihail Andrei Iacob

†  Duminica a 29-a de peste an
    17 octombrie 2021

     
_________________________________________________________________________     Ss. Ignaţiu din Antiohia, ep. m.; Osea, profet



Ant. la intrare          Cf. Ps 16,6.8
Strig către tine, Dumnezeule, 

căci tu mă asculţi; pleacă-ţi ure-
chea şi ascultă cuvintele mele! Pă-
zeşte-mă, Doamne, ca pe lumina 
ochilor, adăposteşte-mă la umbra 
aripilor tale! 

Rugăciunea zilei
Dumnezeule atotputernic şi veş-

nic, dă-ne, te rugăm, harul, să voim 
întotdeauna ceea ce voieşti tu şi să-i 
slujim măririi tale cu inimă neîm-
părţită. Prin Domnul nostru Isus 
Cristos.

Lectura I
Dacă îşi va da viaţa ca ispăşire, 
servitorul Domnului îşi va vedea 

urmaşii.
Citire din cartea profetului 

Isaia                                  53,10-11
Domnului i-a plăcut să-l 

zdrobească prin suferinţă; când 
sufletul şi-l va pune ca jertfă pentru 
vinovăţie, va vedea o descendenţă 
care-şi va lungi zilele şi dorinţa 
Domnului, prin mâna lui, va avea 
succes. 11 Din truda sufletului 
său va vedea şi va fi satisfăcut în 
cunoaşterea lui; slujitorul meu cel 
drept îi va îndreptăţi pe mulţi şi va 
lua asupra sa păcatele lor.                       

Cuvântul Domnului

Psalmul Responsorial
Ps 32(33),4-5.18-19.20 şi 22 (R.: 
22) 
R.: Fie, Doamne, mila ta asupra 
noastră, 
după cum şi noi am sperat în tine!
4 Drept este cuvântul Domnului 
şi toate lucrările sale sunt vrednice  

 de crezare. 
5 El iubeşte dreptatea şi judecata; 
pământul este plin de bunătatea   
 Domnului. R.
18 Iată, ochii Domnului sunt    
 îndreptaţi 
spre cei care se tem de el, 
spre cei care nădăjduiesc în mila   
 lui, 
19 ca să scape de la moarte sufletele  
 lor 
şi să-i hrănească în timp de   
 foamete! R.
20 Sufletul nostru îl aşteaptă pe   
 Domnul; 
pentru că el este scutul şi    
 apărătorul nostru. 
22 Fie, Doamne, mila ta asupra   
 noastră, 
după cum şi noi am sperat în   
 tine! R.

Lectura a II-a
Să ne apropiem cu toată 

încrederea de tronul harului.
Citire din Scrisoarea către 

Evrei                                        4,14-16
Fraţilor, având, aşadar, un mare 

preot minunat, care a străbătut 
cerurile, pe Isus, Fiul lui Dumnezeu, 
să ţinem cu tărie mărturisirea 
credinţei! 15 Căci nu avem un 
mare preot care să nu poată suferi 
împreună cu noi în slăbiciunile 
noastre, ci unul care a fost încercat 
în toate asemenea nouă, în afară de 
păcat. 16 Aşadar, să ne apropiem cu 
toată încrederea de tronul harului, 
ca să primim îndurare şi să găsim ca 
ajutor harul său la timpul potrivit!           

Cuvântul Domnului



Aclamație la Evanghelie 
Mc 10,45

(Aleluia) Fiul Omului a venit ca să 
slujească şi să-şi dea viaţa ca răs-
cumpărare pentru mulţi. (Aleluia)

Evanghelia                                                         
Fiul Omului a venit ca să 

slujească şi să-şi dea viaţa ca 
răscumpărare pentru mulţi.

     Citire din Evanghelia Dom-
   nului nostru Isus Cristos 

după sfântul Marcu           10,35-45
În acel timp, Iacob şi Ioan, fiii 

lui Zebedeu, s-au apropiat de Isus şi 
i-au spus: „Învăţătorule, vrem să faci 
pentru noi ceea ce îţi cerem”. 36 El 
le-a spus: „Ce vreţi să fac pentru 
voi?” 37 Atunci ei i-au spus: „Fă-ne 
să stăm unul la dreapta şi altul la 
stânga ta în gloria ta!” 38 Dar Isus 
le-a spus: „Nu ştiţi ce cereţi. Puteţi 
să beţi potirul pe care-l beau eu sau 
să vă botezaţi cu botezul cu care 
eu sunt botezat?” 39 Ei i-au spus: 
„Putem”. Iar Isus le-a zis: „Potirul 
pe care-l beau eu îl veţi bea, iar cu 
botezul cu care sunt botezat eu veţi 
fi botezaţi. 40 Însă a sta la dreapta sau 
la stânga mea nu eu trebuie să dau, 
ci este pentru cei cărora le-a fost 
pregătit”. 41 Când au auzit, cei zece 
au fost cuprinşi de indignare faţă 
de Iacob şi Ioan. 42 Chemându-i la 
sine, Isus le-a spus: „Voi ştiţi că cei 
care sunt consideraţi conducători 
ai popoarelor le domină şi cei mari 
dintre ei îşi fac simţită puterea 
asupra lor. 43 Dar între voi să nu 
fie aşa! Dimpotrivă, cine vrea 
să devină mare între voi să fie 
sclavul vostru 44 şi cine vrea să fie 
primul între voi să fie servitorul 
tuturor! 45 Pentru că nici Fiul 

Omului n-a venit ca să fie slujit, ci 
ca să slujească şi să-şi dea viaţa ca 
răscumpărare pentru mulţi”.                                  

Cuvântul Domnului

Rugăciunea Credincioșilor
Dumnezeule Tatăl Nostru, 

ținând cont de cuvintele lui Isus, 
că cel mai mare e cel care slujește 
și că Fiul Omului a venit pentru 
a-și da viața ca răscumpărare 
pentru mulți, venim cu un 
adevărat duh de slujire spunând 
cu încredere:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm ca papa Francisc și 
episcopul nostru Iosif, să fie 
adevărați slujitori, acționând cu 
aceiași grijă pe care Cristos a 
arătat-o discipolilor săi. R.

- Ne rugăm ca părinți să exercite 
autoritatea lor asupra copiilor lor 
într-un spirit de iubire. R.

- Ne rugăm ca lideri guvernamentali 
să își exercite puterea spre binele 
cetățenilor și nu spre propriul lor 
interes personal. R.

- Ne rugăm ca cei bolnavi să 
aibă parte de atingerea și mâna 
vindecătoare a lui Dumnezeu 
prin susținerea și atenția pe care 
o primesc de la cei care au grijă 
de ei. R.

- Ne rugăm pentru propriile 
noastre intenții și pentru cei care 
au cerut rugăciunile noastre. R.

- Ne rugăm și pentru cei răposați, 
ca ei să se bucure veșnic de pacea 



@Pr. Mihail-Andrei Iacob - 
www.paxvobis.ro

              Calendarul Săptămânii
 18   L    Sf. Luca, ev.
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 20   M   Ss. Cornel, centurion; 
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 23    S    Sf. Ioan din Capistrano, pr. *
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                 Ss. Anton M. Claret, ep.; 
                       Alois Guanella, pr. 

       Intenție specială de rugăciune

Pentru toți cei răpuși sau afectați 
de epidemie

fără de sfârșit a cerului. R.

Tată ceresc, ajută-ne să ne 
slujim unul pe altul prin imitarea 
Fiului tău care și-a dat viața 
pentru noi. Îți cerem acestea prin 
Cristos Domnul Nostru. Amin

Asupra Darurilor
Dă-ne, te rugăm, Doamne, 

bucuria, să slujim cu suflet liber la 
sfântul altar, pentru ca, purificaţi de 
harul tău, să fim sfinţiţi de tainele 
prin care îţi slujim. Prin Cristos, 
Domnul nostru.

Ant. la Împărtăşanie        Mc 10,45
Fiul Omului a venit ca să-şi 

dea viaţa ca răscumpărare pentru 
mulţi.

După Împărtășanie
Te rugăm, Doamne, dă-ne harul 

să aflăm noi puteri în împărtăşirea 
cu tainele cereşti; binecuvântează-
ne cu bunurile acestei vieţi şi 
adânceşte în noi cunoaşterea 
bucuriilor veşnice. Prin Cristos, 
Domnul nostru.

RugăciuneRugăciune

Doamne, bunurile pământești au devenit deseori, în lumea de azi, 
scopul vieții, dar în învățătura ta ne spui că pentru a deveni discipolii 
tăi,trebuie să renunțăm la bogății. Nu este posibil, deci, să te urmăm si în 
același timp să ne asigurăm viața încrezându-ne în bunuri. Trebuie să 
renunțăm la bunăstarea pe care ne-o permite banul? Pentru tine, Doamne, 
drumul urmării cere radicalitate. Trebuie să acceptăm mereu exemplul tău, al 
unei alegeri totale față de Tatăl si de Împărăția lui, față de valorile evanghelice. 
Tu ne îndemni prin exemplul si învățătura ta că iubirea, milostivirea si 
solidaritatea sunt mai importante decât siguranțele pământești. Cine vrea să te 
urmeze, trebuie să găsească libertatea față de valorile umane pentru a te sluji 
“din toată inima, din tot sufletul si din tot cugetul”. Doamne, purifică-ne si 
ajută-ne în drumul urmării.                                                             Amin.


