
                                          
Astăzi celebrăm sărbătoarea sfintei Familii, a lui Isus, a Mariei și a lui 

Iosif. Pe ei, îi considerăm ca fiind familia ideală, compusă din cele mai sfintei 
persoane ce au trăit vreodată. Și totuși, și ei au avut parte de crize. De exemplu, 
în momentul în care Isus a rămas în urmă, în templu fără a a-și anunța părinți. 
Ei călătoreau în grupuri, așa că Maria și Iosif nu și-au dat seama de absența lui 
Isus. În momentul în care au realizat că Isus nu este cu ei, aceștia au călătorit 
înapoi la Ierusalim pentru a-l căuta. Când l-au găsit, Maria i-a spus, Fiule, de 
ce ne-ai făcut aceasta? Iată, tatăl tău şi cu mine te-am căutat îngrijoraţi!"  
El însă le-a spus: "De ce m-aţi căutat? Nu ştiaţi că eu trebuie să fiu în casa 
Tatălui meu?". Putem afirma liniștiți că aici a avut loc o mică neînțelegere. 
Maria și Iosif, cu siguranță, s-au simțit răniți de aceste cuvinte ale lui Isus, dar 
și Isus era rănit din cauza lipsei de înțelegere a părinților lui în ceea ce privea 
adevărata sa identitate de Fiu al lui Dumnezeu. Nu e surprinzător faptul că 
propriile noastre familii adesea nu sunt scutite de răni și de neînțelegere din 
moment ce în cadrul Sfintei Familii, comunicarea era departe de a fi una ușoară 
iar rănile erau reciproce, în ciuda voinței, și a intențiilor lor bune. 

Însă există caracteristici pe care le aveau sfânta Familie, caracteristici care 
să ne ajute să facem din Isus, Maria și Iosif, un adevărat model de familie.

Una dintre aceea că Sfânta Familie era o familie religioasă. Iosif și Maria 
erau credincioși, fideli evreilor care practicau religia cu toată inima, cu inima 
întreagă. Chiar dacă Nazaretul era la o distanță mai mare de 100 kilometri de 
Ierusalim. Exista o lege care îi scutea pe evrei ce locuiau la o distanță mai mare 
de o zi de mers de la participarea celebrărilor mari din templul de la Ierusalim. 
Și totuși, Sfânta Familie tot participa la aceste sărbători.

Sunt mulți care, încă de mici, parcurg, în fiecare Duminică kilometri întregi 
pe jos, din locul în care stau până la biserică, doar pentru a participa la sfânta 
Liturghie, din moment ce nu au în propria lor comunitate sau în vecinătate 
o biserică și preot. Însă fac acest lucru cu bucurie și găseau împlinirea și 
satisfacția în momentul în care ajung la Biserică și i-au parte la jertfa lui 
Cristos, la Sfânta Liturghie.

Asemenea lui Iosif și Mariei, și după cum spunea și un mare predicator, ei 
nu aveau nevoie de lege care să le impună să îl slujească pe Dumnezeu. Ei erau 
oameni cu convingeri profunde care își ofereau propria iubire, lui Dumnezeu, 
în mod liber. Ei nu mergeau la Templu din obligație. Ei îl adorau pe Dumnezeu 
din cauza faptului că aveau o credință vie, iar Domnul era sursa puterii lor. 

Însă întrebarea e, oare familiile noastre păstrează, observă practicile 
religioase așa cum trebuie? Suntem minimaliști, care fac cât de puțin e cu 
putință?
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Ant. la intrare                  Cf. Lc 2,16
Păstorii au venit în grabă şi i-au 

găsit pe Maria, pe Iosif şi pe Prunc 
culcat în iesle.

Rugăciunea zilei
Dumnezeule, care ne-ai dat un 

strălucit exemplu de viaţă în sfânta 
familie de la Nazaret, dă-ne, te 
rugăm, harul să trăim în familiile 
noastre aceleaşi virtuţi şi să fim 
uniţi prin aceeaşi iubire, pentru ca 
odată să gustăm răsplata veşnică 
în bucuria casei tale. Prin Domnul 
nostru Isus Cristos.

Lectura I
Samuel, câte zile va avea, va fi 

dăruit Domnului.
Citire din cartea întâi a lui 

Samuel                     1,20-22.24-28 
Când s-au împlinit zilele, Ana a 

zămislit şi a născut un fiu. I-a pus 
numele Samuel, căci zicea: „De 
la Domnul l-am cerut!” 21 Elcana 
a urcat cu toată casa lui să aducă 
Domnului jertfa de fiecare an şi să-
şi împlinească votul. 22 Dar Ana nu 
a urcat, ci i-a zis soţului ei: „Când îl 
voi înţărca pe copil, îl voi duce şi-l 
voi prezenta înaintea Domnului. 
Şi va rămâne acolo pentru 
totdeauna”. 24 Când l-a înţărcat, l-a 
dus cu ea. A luat trei tauri, o efă de 
făină şi un burduf cu vin şi le-a dus 
în casa Domnului, la Şilo. Copilul 
era încă mic. 25 Au înjunghiat taurul 
şi au dus copilul la Eli. 26 Ana a 
zis: „Te rog, domnul meu! Pe viaţa 
ta, domnul meu: eu sunt femeia 
care stătea înaintea ta rugându-se 
Domnului! 27 Pentru copilul acesta 
m-am rugat şi Domnul a ascultat 
cererea pe care i-am adresat-o. 28 De 

aceea şi eu îl dăruiesc Domnului 
pentru toate zilele pe care le va avea 
de la Domnul”. Şi s-au prosternat 
acolo înaintea Domnului.

  Cuvântul Domnului

Psalmul Responsorial
Ps 83(84),2-3.5-6a.9-10 (R.: cf. 5) 
R.: Fericiţi sunt cei care locuiesc 
în casa ta, 
      Doamne, pentru că te pot 
lăuda mereu!

2 Cât de plăcute sunt lăcaşurile   
 tale, Doamne Sabaot! 
3 Sufletul meu suspină, ba chiar    
      tânjeşte după curţile Domnului. 
Inima mea şi trupul meu tresaltă de  
 bucurie 
în Dumnezeul cel viu! R.

5 Fericiţi sunt cei care locuiesc în   
 casa ta, 
pentru că te pot lăuda mereu! 
6 Fericit este omul care îşi află tăria  
 în tine 
şi căile tale sunt mereu în inima   
 sa! R.

9 Doamne Dumnezeule Sabaot, 
ascultă rugăciunea mea; 
Dumnezeul lui Iacob, pleacă-ţi 
urechea! 
10 Dumnezeule, scutul nostru, 
priveşte şi vezi faţa unsului tău! R.

Lectura a II-a
Ne numim copiii lui Dumnezeu. 

Şi suntem.
Citire din Scrisoarea întâi a 

sfântului apostol Ioan 3,1-2.21-24 
Preaiubiţilor, vedeţi câtă iubire 

ne-a dăruit Tatăl: să ne numim copii 



ai lui Dumnezeu! Şi suntem. De 
aceea lumea nu ne cunoaşte, pentru 
că nu l-a cunoscut pe el. 2 Iubiţilor, 
acum suntem copii ai lui Dumnezeu, 
dar nu s-a arătat încă ce vom fi. Ştim 
că atunci când se va arăta, vom fi 
asemenea lui pentru că îl vom vedea 
aşa cum este. 21 Iubiţilor, dacă inima 
noastră nu ne acuză, avem încredere 
în Dumnezeu 22 şi orice i-am cere 
primim de la el pentru că ţinem 
poruncile lui şi facem ceea ce îi 
este plăcut. 23 Aceasta este porunca 
lui: să credem în numele Fiului său 
Isus Cristos, şi să ne iubim unii pe 
alţii, după cum ne-a dat poruncă. 
24 Cel care ţine poruncile lui rămâne 
în el şi el în acesta. Prin aceasta 
cunoaştem că rămâne în noi, după 
Duhul pe care ni l-a dat.           

Cuvântul Domnului

Aclamație la Evanghelie   
cf. Fap 16,14b 

(Aleluia) Deschide, Doamne, ini-
ma noastră, ca să înţelegem cuvin-
tele Fiului tău! (Aleluia)

Evanghelia                                                         
Isus este găsit de părinţii săi în 

mijlocul învăţătorilor. 
     Citire din Evanghelia Dom-
    nului nostru Isus Cristos 

după sfântul Luca                2,41-52
Părinţii lui Isus mergeau în fiecare 

an la Ierusalim, de sărbătoarea 
Paştelui. 42 Când avea el doisprezece 
ani, au urcat acolo, după obiceiul 
sărbătorii. 43 Împlinindu-se acele 
zile, pe când se întorceau, copilul 
Isus a rămas în Ierusalim, dar 
părinţii lui nu ştiau. 44 Socotind însă 
că este cu grupul de pelerini, au 
mers cale de o zi şi-l căutau printre 

rude şi cunoscuţi. 45 Negăsindu-l, 
s-au întors la Ierusalim 
căutându-l. 46 După trei zile, l-au 
găsit în templu, stând în mijlocul 
învăţătorilor, ascultându-i şi 
punându-le întrebări. 47 Toţi cei care 
îl ascultau se mirau de înţelepciunea 
şi de răspunsurile lui. 48 Văzându-l, 
ei au rămas înmărmuriţi şi mama 
lui i-a spus: „Fiule, de ce ne-ai făcut 
aceasta? Iată, tatăl tău şi cu mine te-
am căutat îngrijoraţi!” 49 El însă le-a 
spus: „De ce m-aţi căutat? Nu ştiaţi 
că eu trebuie să fiu în casa Tatălui 
meu?” 50 Însă ei n-au înţeles cuvântul 
pe care li-l spusese. 51 Apoi a coborât 
cu ei, a venit la Nazaret şi era supus 
lor. Iar mama lui păstra toate aceste 
cuvinte în inima ei. 52 Isus creştea în 
înţelepciune, statură şi har înaintea 
lui Dumnezeu şi a oamenilor.

Cuvântul Domnului

Rugăciunea Credincioșilor
Lumea în care trăim e 

împărăția lui Dumnezeu pe 
pământ, un loc de provocare și o 
sursă de entuziasm și aventură. 
Dumnezeu dorește ca noi să 
trăim fericiți împreună mai ales 
în propriile noastre familii. Să îi 
cerem astăzi să binecuvânteze 
propriile noastre familii și să ne 
ajute să ne trăim viețile împreună 
credincioși lui. Să spunem 
împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm pentru propria noastră 
Biserică ca ea să se exprime 
mereu ca familia lui Dumnezeu 
prin grija, milostivirea și iubirea 



pe care ea o arată tuturor copiilor 
ei. R.

- Ne rugăm ca casele noastre să 
fie locuri pline de pace, iubire 
și liberă de toată durerea și 
răutatea, dar mai ales mereu să 
fim conștienți de prezența lui 
Dumnezeu din mijlocul nostru. 
R.

- Ne rugăm și pentru toți acei copii 
a căror copilărie e distrusă de 
sărăcie, brutalitate și neglijență, 
sau de argumentele sau tăcerea 
rece a părinților lor, ca și ei să 
primească ajutor și întărire în 
agonia lor. R.

- Ne rugăm ca toate familiile să 
dedice un timp sacru zi de zi 
în care să ajungă împreună la 
conștientizarea prezenței lui 
Dumnezeu în mijlocul lor. R.

- Ne rugăm ca toate familiile 
să fie hrănite periodic la masa 
Euharistică pentru ca astfel și noi 
să avem tăria de a trăi în iubirea 
lui Dumnezeu. R.

- Ne rugăm pentru acei membri ai 
familiilor noastre care au plecat 
deja dintre noi, ca și ei să fie uniți 

cu preasfânta Familie în ceruri. 
R.

Doamne, învață-ne valoarea 
familiei tale. Fă ca noi să ne 
îndepărtăm de falsitatea sau de 
visele acestei lumii. Arată-ne te 
rugăm că adevărata bază a vieții 
de familie e aceea de a împărtăși 
acea iubire jertfelnică ce vine 
numai de la tine. Prin Cristos 
Domnul nostru. Amin.

Asupra Darurilor
Îţi oferim, Doamne, jertfa de 

împăcare, rugându-te cu umilinţă, 
ca, prinmijlocirea sfintei Fecioare 
Născătoare de Dumnezeu şi a 
sfântului Iosif, să statorniceşti 
familiile noastre în harul şi în pacea 
ta. Prin Cristos, Domnul nostru. 

Ant. la Împărtăşanie         Bar 3,38
Dumnezeul nostru s-a arătat pe 

pământ şi a trăit printre oameni. 

După Împărtășanie
Părinte preaîndurător, tu ne 

înviorezi cu tainele cereşti; dă-ne, 
te rugăm, harul să imităm mereu 
exemplul sfintei Familii, pentru 
ca, după suferinţele vieţii acesteia, 
să avem parte, alături de ea, de 
fericirea veşnică. Prin Cristos, 
Domnul nostru.

       Intenție specială de rugăciune

Pentru toți cei răpuși sau afectați de 
epidemie
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