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În Constituția dogmatică Lumen Gentium, la numărul 31, a Conciliului al II-

lea din Vatican se spune foarte clar că Credincioși care, încorporați lui Cristos 
prin Botez, constituiți Popor al lui Dumnezeu și făcuți părtași, în modul lor 
propriu, la funcția preoțească, profetică și regească a lui Cristos, își exercită 
partea lor din misiunea încredințată întregului popor creștin în Biserică și în 
lume.

Un alt sinod al episcopilor a afirmat că Terenul laicilor pentru activitățile 
de evanghelizare este lumea vastă și complexă a educației, politicii, societății, 
economiei, la fel de mult precum și lumea culturală, a științelor, a artelor, a 
vieții internaționale, a mass-mediei. În această zonă vastă a angajamentului 
pastoral, Biserica are nevoie de daruri speciale, de persoane și grupuri, de 
fermieri și pescari, de muncitori, de mass-media, de educatori, de avocați, 
de slujitori civili, de cei din domeniul medcial și al asistenței medicale și din 
toate ariile profesionale ale societății, de toți credincioși laici, bogați și săraci 
pentru a duce la îndeplinire misiunea de vestire a lui Cristos.

Așa că, indiferent că sunteți profesor, un guvernator sau angajat al statului, 
doctor, politician, asistentă, sau orice altceva, suntem cu toți, sunteți și voi 
părtași la misiunea apostolică de predicare, învățare, vindecare și în a da 
mărturie de învățăturile lui Cristos.

Misiunea de a-l face cunoscut pe Dumnezeu altora este una plină de riscuri. 
Însă în acceptarea oricărei misiuni, indiferent de natura ei, mereu va exista și 
are un risc, dacă nu mai multe.

De exemplu, cineva sa decis la un moment dat să nu se căsătorească fiindcă 
îi era frică de ceea ce se va întâmpla după ce se va mărita. Nimeni nu poate 
prezice ce se va întâmpla, spunea ea. Că dacă, se va căsători, îi e fi frică de copii 
ei, dacă vor ajunge buni sau răi? Familia ei mereu va fi sănătoasă și stabilă din 
punct de vedere financiar? Vor fi ei capabili să stea mereu alături sau nu fiindcă 
vor fi prea preocupați cu munca și cu ceilalți? Și nu doar asta, dacă iertăm pe 
cineva care ne-a greșit, va începe să profite de bunătatea noastră? În iertare e o 
slăbiciune sau putere? Și multe alte lucruri asemenea. Fiecare decizie, oricât de 
mică ar fi, include și un risc. A îndeplini misiunea dată nouă de Cristos este ea 
însăși un risc fiindcă nu știm ceea ce se va întâmpla în viitor. Însă tocmai asta e 
ceea ce înseamnă să fii chemat de Dumnezeu, în a avea încredere în el, și de a 
cunoaște că în momentul în care el cheamă pe cineva, va și avea grijă de acea 
persoană și de poporul său.

Mulți dintre noi sunt îngrijorați ba chiar renunță la ceea ce au început 
din cauza faptului că privesc înapoi la grijile propriilor familii, mâncarea, 
adăpostul, îmbrăcămintea, educația de acasă a copiilor și multe altele.              
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Ant. la intrare                Ps 94,6-7
Veniţi să ne închinăm lui Dum-

nezeu şi să ne plecăm în faţa Dom-
nului, creatorul nostru; căci el este 
Domnul, Dumnezeul nostru! 

Rugăciunea zilei
Te rugăm, Doamne, să veghezi cu 

grijă neobosită asupra familiei tale; 
păstreaz-o sub ocrotirea ta, căci ha-
rul tău este singura ei speranţă. Prin 
Domnul nostru Isus Cristos.

Lectura I
Iată-mă, trimite-mă pe mine!

Citire din cartea profetului 
Isaia                                                          6,1-8

În anul morţii regelui Ozia, l-am 
văzut pe Domnul şezând pe un tron 
înalt şi ridicat, iar poalele mantiei lui 
umpleau templul. 2 Serafimi stăteau 
deasupra lui; fiecare avea câte şase 
aripi: cu două îşi acopereau faţa, 
cu două îşi acopereau picioarele 
şi cu două zburau. 3 Strigau unul 
către altul şi ziceau: „Sfânt, sfânt, 
sfânt este Domnul Sabaot! Plin este 
tot pământul de mărirea lui!” 4 Se 
zguduiau uşorii uşii de glasul care 
răsuna, iar casa s-a umplut de 
fum. 5 Şi am zis: „Vai de mine! Sunt 
pierdut, căci sunt un om cu buze 
necurate şi locuiesc în mijlocul unui 
popor cu buze necurate, iar ochii 
mei l-au văzut pe rege, pe Domnul 
Sabaot!” 6 Dar unul dintre serafimi 
a zburat spre mine cu un cărbune 
aprins în mână, pe care-l luase cu 
cleştele de pe altar. 7 Mi-a atins gura 
şi a zis: „Iată, atingându-se acesta 
de buzele tale, vinovăţia şi păcatul 
tău sunt acoperite!” 8 Am auzit 
glasul Domnului, zicând: „Pe cine 
voi trimite şi cine va merge pentru 

noi?” Iar eu am răspuns: „Iată-mă, 
trimite-mă pe mine!”                    

Cuvântul Domnului

Psalmul Responsorial
Ps 137(138),1-2a.2bc-3.4-5.7c-8 
(R.: 2a) 
R.: Îţi cânt, Doamne, 
      înaintea îngerilor tăi!

1 Te laud, Doamne, din toată inima, 
pentru că ai ascultat cuvintele gurii  
 mele. 
2ab Îţi cânt înaintea îngerilor. 
Mă prostern spre templul tău cel   
 sfânt. R.

2cd Laud numele tău pentru    
 îndurarea şi adevărul tău, 
căci ţi s-a mărit faima prin    
 împlinirea cuvintelor tale. 
3 În ziua în care te-am chemat, 
m-ai ascultat, m-ai îmbărbătat şi   
 mi-ai întărit sufletul. R.

4 Toţi regii pământului, Doamne, te  
 vor lăuda 
când vor auzi cuvintele gurii tale. 
5 Ei vor cânta căile Domnului, 
căci mare este slava Domnului. R.

7c Dreapta ta mă mântuieşte. 
8 Domnul va duce la bun sfârşit   
 ceea ce a început pentru   
 mine. 
Doamne, bunătatea ta este veşnică. 
Nu părăsi, Doamne, lucrarea   
 mâinilor tale! R.

Lectura a II-a
Noi predicăm astfel, iar voi 

astfel aţi crezut.
Citire din Scrisoarea întâi 



i-a spus lui Simon: „Înaintează 
în larg şi aruncaţi-vă năvoadele 
pentru pescuit!” 5 Răspunzând, 
Simon i-a spus: „Învăţătorule, 
toată noaptea ne-am chinuit, dar 
nu am prins nimic. Însă la cuvântul 
tău, voi arunca năvoadele”. 6 Şi, 
făcând aceasta, au prins aşa o mare 
mulţime de peşti încât li se rupeau 
năvoadele. 7 Atunci au făcut semne 
însoţitorilor lor din cealaltă barcă să 
vină pentru a-i ajuta. Ei au venit şi 
au umplut amândouă bărcile încât 
erau gata să se scufunde. 8 Văzând 
aceasta, Simon Petru a căzut 
la picioarele lui Isus, spunând: 
„Îndepărtează-te de mine, căci sunt 
un om păcătos, Doamne!” 9 Pentru 
că îl cuprinsese teama pe el şi pe toţi 
care erau cu el pentru pescuirea pe 
care au făcut-o, 10 la fel şi pe Iacob 
şi pe Ioan, fiii lui Zebedeu, care 
erau însoţitorii lui Simon. Însă Isus 
i-a spus lui Simon: „Nu te teme, 
de acum înainte vei fi pescar de 
oameni!” 11 După ce au dus bărcile 
la mal, părăsind toate, l-au urmat pe 
Isus.              

Cuvântul Domnului

Rugăciunea Credincioșilor
Petru era conștient de 

nevrednicia sa însă Isus tot 
la chemat să fie un pescar de 
oameni. Fiind și noi conștienți de 
nevrednicia noastră să aducem 
acum toate rugăciunile noastre și 
ale Bisericii lui Isus. Să spunem 
împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm ca noi să avem 

a sfântului apostol Paul către 
Corinteni                         15,3-8.11

Fraţilor, v-am transmis, în primul 
rând, ceea ce am primit şi eu: Cristos 
a murit pentru păcatele noastre, 
după Scripturi, 4 a fost înmormântat 
şi a înviat a treia zi, după 
Scripturi. 5 Şi i s-a arătat lui Chefa, 
apoi celor doisprezece, 6 după aceea 
s-a arătat la peste cinci sute de fraţi 
dintr-o dată, dintre care cei mai 
mulţi au rămas până acum, iar unii 
dintre ei au murit. 7 După aceea, i 
s-a arătat lui Iacob şi apoi tuturor 
apostolilor. 8 Ultimului dintre toţi, 
ca unui născut înainte de vreme, mi 
s-a arătat şi mie. 11 Aşadar, atât eu, 
cât şi ei, noi predicăm astfel, iar voi 
astfel aţi crezut.

Cuvântul Domnului

Aclamație la Evanghelie
Mt 4,19b

(Aleluia) “Veniţi după mine şi vă 
voi face pescari de oameni”, spune 
Domnul.(Aleluia)

Evanghelia                                                         
Părăsind toate, l-au urmat pe el. 
     Citire din Evanghelia Dom-
   nului nostru Isus Cristos 

după sfântul Luca               5,1-11
În acel timp, pe când mulţimea 

îl îmbulzea pe Isus, ca să asculte 
cuvântul lui Dumnezeu, iar el 
stătea lângă lacul Genezaret, 2 a 
văzut două bărci trase la mal, iar 
pescarii, coborâţi din ele, spălau 
năvoadele. 3 Suindu-se într-una din 
bărci, care era a lui Simon, l-a rugat 
s-o îndepărteze puţin de la mal. 
Aşezându-se, învăţa mulţimile din 
barcă. 4 Când a terminat de vorbit, 



       Intenție specială de rugăciune

Pentru toți cei răpuși sau afectați 
de epidemie

curajul de a persevera în trăirea 
evangheliei printr-o viață de 
slujire și grijă față de ceilalți. R.

- Ne rugăm ca fiecare dintre 
noi să ierte greșelile pe care 
ni le-au făcut alți ca astfel să 
fim vindecați de rănile care ne 
paralizează și care ne împiedică 
să acceptăm iubirea lui Cristos și 
iubirea celor din jurul nostru. R.

- Ne rugăm pentru toți părinți care 
prin rugăciune și exemplu bun 
hrănesc chemarea lui Dumnezeu 
în fiecare copil al lor. R.

- Ne rugăm și pentru toți cei care 
suferă din comunitatea noastră, 
ca Dumnezeu să aibă o mai mare 
sensibilitate față de suferințele 
lor și să ne ajute să ajungem la 
ei. R.

- Ne rugăm pentru cei care și-au 
pierdut speranța, ca ei să aibă 
parte de experiența atingerii 
vindecătoare a Duhului lui 
Dumnezeu în viețile lor. R.

- Ne rugăm și pentru toți răposați 
noștri, ca Domnul să îi primească 
în împărăția sa veșnică alături de 
sfinți din ceruri. R.

Doamne Dumnezeule, în tine 
trăim ne mișcăm și suntem. Dă-
ne te rugăm harul de a umbla 
mereu pe calea Fiului tău Isus, 
să trăim conform adevărului 
său și să dăm mărturie de acea 
iubire oriunde ne-am afla. Prin 
Cristos Domnul nostru. Amin.

Asupra Darurilor
Doamne, Dumnezeul nostru, 

tu ai creat pâinea şi vinul, ca, 
în slăbiciunea noastră, să ne fie 
întărire: te rugăm, ca ele să devină 
pentru noi sacrament de viaţă 
veşnică. Prin Cristos, Domnul 
nostru.

Ant. la Împărtăşanie 
Cf. Ps 106,8-9

Să-l lăudăm pe Domnul pentru 
îndurarea lui, pentru faptele lui 
minunate în folosul oamenilor, 
căci el a potolit setea sufletului 
însetat şi a umplut de bunătăţi 
sufletul flămând.

După Împărtășanie
Dumnezeule, tu ai voit să ne 

împărtăşim cu toţii din aceeaşi 
pâine şi din acelaşi potir. Dă-ne, te 
rugăm, harul, să trăim astfel încât, 
uniţi în Cristos, să aducem roade 
cu bucurie pentru mântuirea lumii. 
Prin Cristos, Domnul nostru.
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