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Liturgia cuvântului din această Duminică, a doua de peste an, vorbește 

despre unirea dintre un bărbat și o femeie ca plan al lui Dumnezeu. Prima 
lectură pe care tocmai am auzit-o compara această uniune a lui Dumnezeu cu 
poporul său. Însă, în textul evangheliei, Cristos subliniază importanța căsătoriei 
prin schimbarea apei în vin, pentru ca acel cuplu proaspăt căsători să își poată 
celebra, sărbători, unirea.

În cartea Genezei, putem citi că i-a creat bărbat și femeie. Adesea stăteam și 
mă întrebam, cum pot bărbați și femeile să fie asemenea lui Dumnezeu? Cred 
că răspunsul la această întrebare e faptul că bărbatul și femeia, uniți în trup și 
suflet prin iubire, sunt o imagine, o manifestare a preasfintei Treimi. Împreună 
cu copii lor, ei formează o trinitate de roade de iubire ce creează, asemenea 
lui Dumnezeu. Acum, noi înțelegem preasfânta Treime ca forța din spatele 
vieții create din lume. Marele plan al acestui unic Dumnezeu este faptul că 
fiecare persoană născută în această lume ar trebui să fie născută din iubire. Iată 
de ce sexul ocazional este greșit. Fiindcă reduce sacralitatea iubirii sexuale, 
a unirii din iubire dintre sexe la simpla iubire egoistă, de plăcere. Planul lui 
Dumnezeu constă într-o unire permanentă între cele două sexe, unire care să 
aducă unitatea iubirii și a familiei, mereu împreună în această lume.

Iată de ce îl vedem pe Isus, în textul evangheliei de astăzi, că își începe 
activitatea publică, slujirea la o nuntă. El a venit în lume și ca să restaureze 
imaginea lui Dumnezeu, imagine simbolizată și prin căsătorie. În momentul în 
care Cristos a murit, el creat o nouă căsătorie, cea a lui Dumnezeu cu umanitatea, 
adică Biserica. El este mirele, iar noi, poporul său, Biserica, suntem mireasa. 
Noi, în permanență aducem copii pentru a crește familia sa, a lui Dumnezeu 
prin Botez. Prin urmare, noi suntem familia crescândă a lui Dumnezeu, prin 
Cristos. Peste tot pe unde a mers Cristos, el a transformat viața în iubire. De 
aceea, provocarea noastră pentru astăzi e ca prin această uniune a noastră a 
Bisericii cu el, cu Cristos, să îi urmăm exemplul și să transformăm viața în 
iubire, oriunde vom merge.

Un mod prin care putem face aceasta este printr-o căsătorie creștină bună. 
Iar asta fiindcă la nunta din Cana, Cristos nu doar că a binecuvântat căsătoria ci 
i-a și insuflat un nou ideal de credință răbdătoare. O căsătorie creștină adevărată 
este o adevărată binecuvântare pentru lume. Iar asta fiindcă majoritatea 
căsătoriilor au un start mare, bun, promițător însă la un moment dat vinul se 
termină. Și atunci începe adevăratul test, încercare de a păstra vinul cel bun 
pentru final. Dacă ajungem să spunem că, aici nu mai e nimic bun pentru mine, 
în acel moment nu facem nimic altceva decât să reducem căsătoria la simplele 
standarde ale acestei lumii. Când de fapt, voturile, jurămintele pe care le facem 
la altar, în fața lui Dumnezeu includ și iubirea continuă a unuia față de celălalt 
în orice situație, atât la bine, cât mai ales la rău și necaz si probleme... 
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Ant. la intrare                    Ps 65,4
Tot pământul să te adore şi să-ţi 

cânte ţie, Dumnezeule; să cânte nu-
melui tău, Dumnezeule Preaînalt! 

Rugăciunea zilei
Dumnezeule atotputernic şi veş-

nic, care stăpâneşti toate câte sunt 
pe pământ şi în cer, ascultă cu bu-
nătate rugăciunile poporului tău şi 
dăruieşte timpurilor noastre pacea 
ta. Prin Domnul nostru Isus Cristos.

Lectura I
După cum se bucură mirele de 

mireasă, tot la fel se va bucura de 
tine Dumnezeul tău.

Citire din cartea profetului 
Isaia                                      62,1-5 

De dragul Sionului nu voi tăcea 
şi de dragul Ierusalimului nu voi 
sta liniştit până când nu va răsări 
dreptatea lui ca aurora şi mântuirea 
lui nu va arde ca o flacără. 2 Vor 
vedea neamurile dreptatea ta şi toţi 
regii, gloria ta; vei fi numit cu un 
nume nou, pe care gura Domnului 
îl va indica. 3 Vei fi o cunună a 
frumuseţii în mâna Domnului şi un 
turban regal în mâna Dumnezeului 
tău. 4 Nu ţi se va mai spune 
„Părăsită” şi ţara ta nu va mai fi 
numită „Devastată”, căci ţi se va 
spune „Plăcerea mea este în ea” 
şi ţării tale, „Măritată”, pentru că 
Domnul şi-a găsit plăcerea în tine 
şi ţara ta va avea un soţ. 5 Cum se 
căsătoreşte un tânăr cu o fecioară, 
tot aşa se va căsători cu tine cel care 
te-a zidit. Şi după cum se bucură 
mirele de mireasă, aşa se va bucura 
de tine Dumnezeul tău.                     

Cuvântul Domnului

Psalmul Responsorial
Ps 95(96),1-2a.2b-3.7-8a.9-10ac 
(R.: cf. 3) 
R.: Vestiţi tuturor popoarelor 
  faptele minunate ale Domnului!

1 Cântaţi Domnului un cântec nou! 
Cântaţi Domnului, toţi locuitorii   
 pământului! 
2a Cântaţi Domnului, binecuvântaţi  
 numele lui! R.

2b Vestiţi din zi în zi mântuirea lui! 
3 Vestiţi printre neamuri gloria lui, 
tuturor popoarelor, minunile   
 sale! R.

7 Daţi Domnului, voi, familiile   
 popoarelor, 
daţi Domnului glorie şi putere! 
8a Daţi Domnului gloria numelui   
 său! R.

9 Prosternaţi-vă înaintea Domnului  
 îmbrăcaţi în podoabe sfinte; 
dansaţi înaintea lui, toţi locuitorii   
 pământului! 
10ac Spuneţi printre neamuri:   
 „Domnul stăpâneşte!”; 
el va judeca popoarele cu    
 dreptate. R.

Lectura a II-a
Toate acestea le lucrează unul 
şi acelaşi Duh,  care împarte 

fiecăruia după cum vrea.
Citire din Scrisoarea întâi 

a sfântului apostol  Paul către 
Corinteni                             12,4-11

Fraţilor, există diferite daruri, 
dar este acelaşi Duh. 5 Sunt diferite 
slujiri, dar este acelaşi Domn. 6 Sunt 
diferite lucrări, dar este acelaşi 



Dumnezeu care lucrează toate 
în toţi. 7 Fiecăruia îi este dată 
manifestarea Duhului spre binele 
tuturor. 8 Căci unuia îi este dat 
prin Duhul cuvântul înţelepciunii, 
altuia, cuvântul cunoaşterii, după 
acelaşi Duh, 9 iar altuia, datorită 
aceluiaşi Duh, credinţa, altuia, 
darul vindecărilor, prin acelaşi unic 
Duh; 10 unuia îi este dată puterea 
de a face minuni, altuia, profeţia, 
altuia, discernământul duhurilor, 
altuia, varietatea limbilor, iar altuia, 
interpretarea limbilor. 11 Însă toate 
acestea le lucrează unul şi acelaşi 
Duh, care împarte fiecăruia după 
cum vrea.

Cuvântul Domnului

Aclamație la Evanghelie
cf. 2Tes 2,14

(Aleluia) Prin predicarea evang-
heliei, Dumnezeu ne-a chemat să 
moştenim gloria Domnului nostru 
Isus Cristos.  (Aleluia)

Evanghelia                                                         
Aceasta a făcut-o Isus ca 

început al semnelor, în Cana 
Galileii.

     Citire din Evanghelia Dom-
   nului nostru Isus Cristos 

după sfântul Ioan                 2,1-11
În acel timp, s-a făcut o nuntă 

în Cana Galileii şi mama lui Isus 
era acolo. 2 A fost chemat şi Isus 
cu discipolii lui. 3 Lipsind la un 
moment dat vinul, mama lui Isus 
i-a zis: „Nu mai au vin”. 4 Dar Isus 
i-a spus: „Ce ne priveşte pe mine 
şi pe tine, femeie; încă nu a venit 
ceasul meu”. 5 Mama lui Isus le-a 
spus slujitorilor: „Faceţi tot ce vă 

va spune”. 6 Erau acolo şase vase 
de piatră puse pentru purificarea 
iudeilor, fiecare de două sau trei 
măsuri. 7 Isus le-a zis: „Umpleţi 
vasele cu apă!” Iar ei le-au umplut 
până sus. 8 Atunci le-a zis: „Scoateţi 
acum şi duceţi stolnicului nunţii!” 
Ei i-au dus. 9 Când a gustat 
stolnicul apa devenită vin - şi el 
nu ştia de unde este, dar slujitorii 
care o aduseseră ştiau - stolnicul 
l-a chemat pe mire 10 şi i-a spus: 
„Orice om pune mai întâi vinul cel 
mai bun, iar când s-au îmbătat, pe 
cel mai slab. Tu ai ţinut vinul bun 
până acum!” 11 Aceasta a făcut-o 
Isus ca început al semnelor, în 
Cana Galileii. Şi-a arătat gloria, iar 
discipolii lui au crezut în el.                                 

Cuvântul Domnului

Rugăciunea Credincioșilor
Încrezători că vom primi 

aceiași compasiune pe care Isus a 
arătat-o celor doi miri la nunta din 
Cana Galileei, să aducem acum 
toate rugăciunile în fața Tatălui 
ceresc spunând împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm pentru sfântul nostru 
părinte papa Francisc și pentru 
episcopul Iosif, ca ei și toți 
cei care au funcții de putere în 
Biserică să acționeze asemenea 
lui Cristos, cu blândețe, gingășie 
și cu iubire. R.

- Ne rugăm pentru cei care au 
funcții de conducere în guvern, 
ca ei să apere drepturile umane 
și bunăstarea oamenilor. R.



              Calendarul Săptămânii
 17    L   Sf. Anton, abate
 18   M   Sf. Prisca, m.
 19   M   Ss. Marius şi Marta, soţi m. 
 20    J    Ss. Fabian, pp. m. *; Sebastian, m. *
 21    V   Sf. Agneza, fc. m. **
 22    S    Sf. Vincenţiu, diacon m. *; Fer. Laura, m.
 23    D   † Duminica a 3-a de peste an
                 Ss. Emerenţiana, fc. m.; Ildefons, ep.                 

       Intenție specială de rugăciune

Pentru toți cei răpuși sau afectați 
de epidemie

- Ne rugăm pentru cuplurile 
căsătorite și copii lor, ca ei să 
găsească pace și angajament în 
împărtășirea vieții lor împreună 
și să se întoarcă la Dumnezeu în 
momentele lor dificile. R.

- Ne rugăm ca familiile să 
rezerve timp zilnic în care să 
se adune pentru rugăciune și 
conștientizarea prezenței lui 
Dumnezeu în mijlocul lor. R.

- Ne rugăm pentru săraci și 
nevoiași din lume, ca cei care 
au din belșug să își deschidă 
inima și mintea și să fie generoși 
în împărtășirea resurselor și 
harurilor lor. R.

- Ne rugăm ca Dumnezeu să îi 
primească pe toți cei care au 
murit în pacea Împărăției sale 
cerești. R.

Tată ceresc, aducem acum toate 
aceste cereri ale noastre plini de 

încredere în atotputernicia ta 
infinită dar mai ales în puterea 
ajutorului tău mântuitor. Prin 
Cristos Domnul nostru. Amin.

Asupra Darurilor
Dăruieşte-ne, te rugăm, 

Doamne, harul să luăm parte cu 
vrednicie la aceste taine, pentru 
că, ori de câte ori se celebrează 
memorialul acestei jertfe, se 
împlineşte lucrarea răscumpărării 
noastre. Prin Cristos, Domnul 
nostru.

Ant. la Împărtăşanie    Cf. Ps 22,5
Ai  pregătit  masă  înaintea  mea 

şi  paharul  meu  mă  îmbată  de 
frumuseţe.

După Împărtășanie
Revarsă asupra noastră, 

Doamne, Duhul tău de iubire, 
pentru ca, hrăniţi din unica pâine 
cerească, să fim o singură inimă şi 
un singur suflet în slujirea ta. Prin 
Cristos, Domnul nostru.
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