
                                          
Cu câțiva ani în urmă, o clasă ce abia absolvea liceul a decis, de comun 

acord, că nu vor face un bal de absolvire după era obiceiul. Iar în schimb, cu 
bani care i-ar fi cheltuit, adică bani pe rochii, pe mâncare, pe sala în care ar 
fi trebuit să aibă loc balul, la hotel, aveau să îi doneze altor elevi mai săraci, 
pentru ca și ei să poată continua studiile. Cu toate că își doreau nespus de mult 
balul de absolvire, au ales să îl sacrifice, ceea ce au și făcut.

Astăzi, după cum bine știm deja cu toți, este prima Duminică din Advent, 
care este, totodată, și începutul noul an liturgic al Bisericii. Iar următoarele 
patru săptămâni, sunt pline de și cu așteptare. Ce anume așteptăm? Pentru 
mulți dintre noi, răspunsul cel mai probabil e o petrecere, sau prima de crăciun 
ori vacanța de crăciun sau un cadou special pe care l-am dorit de la o persoană 
anume sau chiar un eveniment în cadrul căruia revedem pe cineva drag, în 
care cineva drag nouă se întoarce acasă. Toate aceste așteptări nu sunt rele, 
din contră sunt bune. La urma urmei, dacă stăm să ne gândim la nașterea lui 
Cristos, acesta s-a născut acu mai bine de 2000 de ani, punându-ne totodată 
la dispoziție tot ceea ce avem nevoie pentru a ne mântui. Lucrul de care este 
nevoie acum e de răspunsul nostru personal. Că noi va trebui să ne facem 
partea. Unul dintre răspunsurile noastre ar putea fi o bună pregătire a nouă 
înșine. În aceste patru săptămâni care urmează, va trebui să pregătim un loc în 
inimile noastre pentru cel care ne va pregăti un loc în casa Tatălui nostru din 
ceruri.

Cum ne pregătim noi pentru celebrarea nașterii lui Isus? Unii se pregătesc 
prin a se retrage într-un loc special pentru a se reculege, alți prin a se ruga mai 
mult, sau prin a mânca mai puțin sau prin a fi mai buni cu cei din jurul lor, sau 
chiar prin a oferi felicitări de crăciun. Toate acestea sunt bune însă sunt goale. 
Pentru mine, cel mai bun mod de pregătire pe care ar trebui să îl punem cu toți 
în practică este acela de a trăi, în acest timp al adventului și toate zilele ce vor 
urma din anul pe care îl începem astăzi, ceea ce a spus la un moment dat sfântă 
maică Tereza de Calcutta, adică Dăruiește până te doare.

E foarte important ca noi să ne pregătim pe noi înșine pentru sărbătoarea 
crăciunului dar și pentru a folosi aceste patru săptămâni de Advent în pregătirea 
noastră și a sufletelor noastre pentru sosirea nașterii Domnului. Va trebui să 
renunțăm la ceva foarte important pentru noi. Va trebui să facem anumite 
sacrificii din iubire, asemenea acelor elevi absolvenți de liceu de care v-am 
spus la început. De aceea e important ca noi să nu ne preocupăm prea tare 
asupra a ceea ce vom lua de Crăciun, ci mai degrabă asupra a ceea ce putem 
oferi noi, ca și cadou lui Isus Cristos, care se va naște.
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Ant. la intrare          Cf. Ps 24,1-3
Către tine, Doamne, îmi înalţ su-

fletul; Dumnezeul meu, mă încred 
în tine; să nu fiu făcut de ruşine, ca 
să nu râdă de mine duşmanii mei 
căci toţi cei care se încred în tine, 
nu vor fi făcuţi de ruşine. 

Rugăciunea zilei
Dumnezeule atotputernic, te ru-

găm, întăreşte voinţa credincioşi-
lor tăi, pentru ca, ieşind cu fapte de 
dreptate în întâmpinarea lui Cris-
tos care vine, să se învrednicească 
a sta de-a dreapta lui în împărăţia 
cerurilor. Prin Domnul nostru Isus 
Cristos.

Lectura I
Voi face să răsară pentru 
David o odraslă dreaptă.

Citire din cartea profetului 
Ieremia                               33,14-16

„Iată, vin zile - oracolul Domnului 
- când voi împlini cuvântul cel bun 
pe care l-am spus cu privire la 
casa lui Israel şi cu privire la casa 
lui Iuda! 15 În zilele acelea şi în 
acel timp voi face să răsară pentru 
David o odraslă dreaptă: el va face 
judecată şi dreptate în ţară. 16 În 
zilele acelea, Iuda va fi mântuit şi 
Ierusalimul va locui în siguranţă. 
Acesta este numele cu care va fi 
chemat: «Domnul este dreptatea 
noastră»”.

  Cuvântul Domnului

Psalmul Responsorial
Ps 24(25),4bc-5ab.8-9.10 şi 14 
(R.: 1) 
R.: Către tine, Doamne, 
      înalţ sufletul meu.

4 Fă-mi cunoscute, Doamne, căile   
 tale, 
şi învaţă-mă cărările tale! 
5ab Călăuzeşte-mă în adevărul tău şi  
 învaţă-mă, 
căci tu eşti Dumnezeul mântuirii   
 mele! R.

8 Domnul este bun şi drept, 
de aceea el învaţă pe cei păcătoşi   
 calea; 
9 îi face pe cei sărmani să umble   
 după dreptate, 
îi învaţă pe cei smeriţi căile   
 sale. R.

10 Toate căile Domnului sunt   
 îndurare şi adevăr 
pentru cei ce păzesc alianţa şi   
 mărturiile sale. 
14 Domnul descoperă taina sa celor  
 care se tem de el 
şi le face cunoscută alianţa sa. R.

Lectura a II-a
Să întărească Domnul inimile 

voastre la venirea Domnului nostru 
Isus.

Citire din Scrisoarea întâi 
a sfântului apostol Paul către 
Tesaloniceni                      3,12-4,2

Fraţilor, pe voi să vă facă Domnul 
să creşteţi şi să prisosiţi în iubire 
unii faţă de alţii şi faţă de toţi, aşa 
cum suntem noi faţă de voi, 13 ca 
să întărească inimile voastre, aşa 
încât să fiţi fără prihană în sfinţenie 
înaintea lui Dumnezeu şi Tatăl 
nostru la venirea Domnului nostru 
Isus împreună cu toţi sfinţii săi. 
Amin! 4,1 În rest, fraţilor, vă rugăm 
şi vă îndemnăm în Domnul Isus ca, 
aşa cum aţi primit de la noi cum 



trebuie să umblaţi şi să fiţi plăcuţi 
lui Dumnezeu, aşa să umblaţi ca să 
prisosiţi tot mai mult! 2 Căci voi ştiţi 
ce învăţături v-am dat în numele 
Domnului Isus.

           Cuvântul Domnului

Aclamație la Evanghelie
                                      Ps 84(85),8 

Aleluia) Arată-ne, Doamne, 
îndurarea ta şi dă-ne mântuirea ta! 
(Aleluia)

Evanghelia                                                         
Se apropie eliberarea voastră.

     Citire din Evanghelia Dom-
   nului nostru Isus Cristos după 

sfântul Luca        21,25-28.34-36
În acel timp, Isus le-a zis 

discipolilor săi: „Vor fi semne 
în soare, în lună şi în stele, iar 
pe pământ popoarele vor fi 
îngrozite, năucite de vuietul mării 
şi al valurilor. 26 Oamenilor li se 
va tăia răsuflarea de groază în 
aşteptarea celor care vor veni în 
lume, căci puterile cerurilor vor fi 
zguduite. 27 Şi atunci îl vor vedea pe 
Fiul Omului venind pe un nor cu 
putere şi cu mare glorie. 28 Când vor 
începe să se întâmple acestea, întăriţi-
vă şi ridicaţi-vă capul, pentru că se 
apropie eliberarea voastră! 34 Aveţi 
grijă de voi înşivă, ca nu cumva 
inimile voastre să se îngreuieze în 
necumpătare, beţie şi grijile vieţii, 
iar ziua aceea să se abată asupra 
voastră pe neaşteptate, 35 ca un 
laţ! Căci ea va veni asupra tuturor 
acelora care locuiesc pe faţa 
întregului pământ. 36 Vegheaţi, 
aşadar, în orice moment şi rugaţi-vă 
ca să fiţi în stare să fugiţi de toate 

cele ce se vor întâmpla şi să staţi în 
picioare în faţa Fiului Omului!”

Cuvântul Domnului

Rugăciunea Credincioșilor
La începutul acestui timp al 

adventului, să îi cerem Tatălui 
ceresc să ne ajute pe toți cei 
adunați aici în rugăciune, pentru 
a deveni fără vină în ochii săi, 
acum când ne pregătim pentru 
venirea Fiului său la Crăciun. Să 
spunem împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm ca inimile noastre să 
nu fie împovărate de grijile vieții, 
pentru ca astfel mințile noastre 
să nu fie întunecate și ca Domnul 
să ne poată învăța căile sale. R.

- Ne rugăm ca Dumnezeu să 
retrezească duhul bucuriei în 
inimile noastre și să ne ajute să 
stăm drepți și să ne rugăm pentru 
ca astfel să fim gata când va veni. 
R.

- Ne rugăm pentru pace în lumea 
noastră atât de tulburată, pace în 
comunitatea noastră, în familia 
noastră și în inima noastră, 
pentru ca prezența lui Dumnezeu 
în mijlocul nostru să nu treacă 
neobservată. R.

- Ne rugăm pentru cei care sunt 
tulburați în trup și duh, ca 
ei să aibă parte de prezența 
vindecătoare a lui Dumnezeu în 
infirmitățile lor. R.

- Ne rugăm și pentru cei dragi ai 



noștri care au plecat deja înaintea 
noastră. Îi încredințăm iubirii 
milostive a lui Dumnezeu și ne 
rugăm ca ei să fie acum cu El în 
împărăția sa cerească. R.

- Ne rugăm și pentru propriile 
noastre intenții speciale pe care 
le păstrăm în adâncul inimii 
noastre. R.

Dumnezeule iubitor și generos, 
aducem acum toate aceste 
rugăciuni ale noastre înaintea 
Ta știind că tu mereu asculți 
rugăciunile sincere pe care le 
aducem ție și te rugăm să ni le 
acorzi. Prin Cristos Domnul 
nostru. Amin

Asupra Darurilor

Te rugăm, Doamne, primeşte 
darurile pe care ţi le aducem şi pe 
care le avem de la bunătatea ta. 
Tu, care ne învredniceşti astăzi să 
celebrăm aceste taine, fă-le pentru 
noi chezăşie a mântuirii veşnice. 
Prin Cristos, Domnul nostru.

Ant. la Împărtăşanie         Ps 84,13
Domnul îşi va revărsa 

binecuvântarea şi pământul îşi va 
aduce roadele sale. 

După Împărtășanie
Te rugăm, Doamne, ca tainele 

la care am luat parte să ne fie 
de folos, învăţându-ne, încă din 
această viaţă trecătoare, să iubim 
cele cereşti şi să căutăm mereu cele 
ce dăinuie veşnic. Prin Cristos, 
Domnul nostru.

RugăciuneRugăciune
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                                                                 Doamne, trăim zi de 
                                     zi ca si cum lumea ar fi veșnică. Nu ne
               preocupăm să înțelegem mai bine sensul, direcția, 
         Ținta drumului nostru existențial. Deseori, ocupați cu 
           treburile si preocupările zilnice, pierdem contactul cu 
             realitatea care rămâne si contează.
            De aceea, tu, Doamne, ne amintești că Te vei reîntoarce
            în putere si glorie, si te vei întâlni cu fiecare dintre 
                      noi. Iată, trebuie să pregătim bine acel moment,
                             să eliberăm mintea noastră de tot ceea ce împie-
                           dică drumul esențial al vieții noastre. Ne 
                        îndemni să veghem, să ațintim privirea 
                      noastră spre tine si spre împlinirea noastră,
                     cu inima liberă, cu ochii limpezi, cu 
                  mâinile active si generoase. Ajută-ne să 
 trăim acest timp de Advent cu inima liniștită, 
cu multă fantezie si colaborare cu frații si
 cu surorile noastre. Amin.


