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Nu știu câți dintre voi ați auzit de o soră care se zice că săvârșește minuni 

pe nume Brid McKenna. Se spune că pe când această soră era mai tânără, ea 
suferea de o artrită teribilă. Boală ce nu era chiar atât de ușor de suportat, mai 
ales pentru o persoană tânără. Într-o bună zi s-a dus în capela mănăstiri și l-a 
implorat pe Dumnezeu să o ajute. Dintr-o dată a auzit o voce care i-a spus, Brid 
ești vindecată, acum du-te și vindecă și pe alți. Așa că această sora s-a ridicat 
în picioare fără a mai simți vro durere. Acum ea umblă prin lume predicând și 
vindecând oameni. Într-una din cărțile sale intitulată Miracolele chiar au loc, 
spunea că, datorită acestei slujirii a ei, în care ea a fost martora atâtor de multe 
minuni ale harului, ea are o misiune specială față de preoți, cărora le spune 
că diavolul a lansat un atac special asupra lor în zilele noastre, ei știu deja că 
sunt primi în linia de bătaie în această mare misiune spirituală de vindecare. 
Toate miracolele ei, indiferent că sunt fizice sau spirituale, asupra oamenilor 
împietriți în păcat ce s-au întors la credință, sau a bolnavilor ce și-au recăpătat 
sănătatea, de obicei aveau loc, în timpul orelor de adorație, în momentul în care 
oameni erau binecuvântați cu monstranța, cu preasfântul sacrament.

Unii dintre noi poate că spun în aceste momente, de unde toată această 
activitate atât de extraordinară, credința noastră este una simplă și obișnuită. 
Însă, de fapt, nu există nimic extraordinar în slujirea acestei călugărițe. Tot 
ceea ce a făcut ea, a fost făcut de Cristos cu mult înaintea ei, iar un astfel de 
exemplu am putut vedea în textul evangheliei de astăzi, în care îl vedem pe 
Isus cum vindecă slujitorul unui centurion ca răspuns la marea sa credință. 
De-a lungul slujirii sale, Cristos a vindecat numeroși oameni. Însă, de fiecare 
dată, Cristos mergea și se ruga într-un loc în care era singur, avea nevoie să 
intre în contact, în legătură cu Tatăl pentru a se reîncărca, pentru a prinde noi 
puteri în predicarea evangheliei, a veștii cele bune dar și pentru numeroase 
alte vindecări. Astfel, iată care sunt cele trei mai lucruri pe care le practică și 
această călugăriță despre care tocmai am menționat, vindecarea, predicarea 
evangheliei dar mai ales rugăciunea. Toate acestea trei trebuie să fie o parte 
a vieții fiecărui creștin, o parte a fiecăruia dintre noi, mai ales că acestea sunt 
viața noastră.

Un lucru e clar, că majoritatea miracolelor înfăptuite de Dumnezeu astăzi au 
loc prin intermediul științelor medicale. Așa că, dacă boala este o parte a vieții 
fiecăruia dintre noi, și găsim greu explicație pentru această suferință, atunci 
cu siguranță știm și faptul că fără ea nu am avea parte de toate aceste exemple 
minunate de doctori, călugărițe, sau case de îngrijire ce vindecă. Acestea sunt 
mâinile moderne ale lui Cristos. Însă aceste mâini sunt nimic dacă nu le ajutăm 
să funcționeze cu ajutorul rugăciunii. Iar asta fiindcă, dacă dorim ca vindecarea 
să fie completă, această vindecare va trebui să cuprindă întreaga persoană, atât 
partea fizică cât și cea mentală și spirituală. Fiindcă cu toți știm că o durere 
fizică mereu se răsfrânge și asupra psihicului dar mai ales asupra spiritului, în 
acele cazuri în care durerea sau boala este una îndelungată.

Pr. Mihail Andrei Iacob
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Ant. la intrare       Cf. Ps 24,16.18
Întoarce-te spre mine, Doamne, 

şi arată-ţi îndurarea, căci sunt sin-
gur şi nefericit. Priveşte la umilirea 
şi la truda mea şi iartă-mi toate pă-
catele, Dumnezeul meu! 

Rugăciunea zilei
Dumnezeule, providenţa ta nu 

greşeşte nicicând în orânduirile 
sale. Te rugăm cu umilinţă, să înde-
părtezi de la noi tot ce ne este spre 
rău şi să ne dăruieşti tot ce ne e spre 
bine. Prin Domnul nostru Isus Cris-
tos.

Lectura I
Doamne, împlineşte-i celui 

străin toate cererile!
Citire din cartea întâi a Regilor 

8,41-43
În zilele acelea, Solomon a stat 

înaintea altarului Domnului şi a 
zis: „Când străinul care nu este din 
poporul tău, Israel, va veni dintr-o 
ţară îndepărtată pentru numele tău 
- 42 căci se va auzi de numele tău cel 
mare, de mâna ta cea puternică şi de 
braţul tău cel întins - când va veni să 
se roage în casa aceasta, 43 ascultă-l 
din ceruri, din sălaşul locuinţei tale 
şi fă după cum străinul a strigat către 
tine, pentru ca să cunoască toate 
popoarele pământului numele tău 
şi să se teamă de tine ca şi poporul 
tău, Israel, şi să se ştie că numele 
tău este invocat asupra acestei case 
pe care am construit-o!”                    

Cuvântul Domnului

Psalmul Responsorial
Ps 116(117),1.2 (R.: Mc 16,15) 
R.: Mergând în toată lumea, 
predicaţi evanghelia la toată   

 făptura! 
sau: 
Aleluia.

1 Lăudaţi-l pe Domnul, toate   
 neamurile, 
preamăriţi-l, toate popoarele! R.

2 Căci mare este îndurarea lui   
 asupra noastră 
şi adevărul Domnului rămâne în   
 vecie. R.

Lectura a II-a
Dacă aş căuta să plac 

oamenilor, n-aş fi slujitorul lui 
Cristos.

Citire din Scrisoarea sfântului 
apostol Paul către Galateni 

1,1-2.6-10
Paul, apostol, nu din partea 
oamenilor, nici prin mijlocirea 
vreunui om, ci prin Isus Cristos şi 
Dumnezeu Tatăl, care l-a înviat din 
morţi; 2 şi toţi fraţii care sunt cu mine, 
către Bisericile din Galaţia. 6 Mă 
mir că aţi trecut atât de repede de la 
cel care v-a chemat, prin harul lui 
Cristos, la o altă evanghelie. 7 De 
fapt, nu este alta, ci sunt doar unii 
care vă tulbură şi vor să schimbe 
evanghelia lui Cristos. 8 Dar chiar 
dacă noi sau un înger din cer v-ar 
predica o altă evanghelie în afară 
de aceea pe care v-am predicat-o, 
să fie anatema! 9 Aşa cum am mai 
spus, o spun acum din nou: dacă 
cineva vă predică o altă evanghelie 
în afară de aceea pe care aţi 
primit-o, să fie anatema! 10 Caut eu 
oare acum bunăvoinţa oamenilor? 
Sau a lui Dumnezeu? Ori caut eu 
să plac oamenilor? Dacă aş căuta să 



te!» şi se duce, iar altuia «Vino!» 
şi vine; şi servitorului meu «Fă 
aceasta!» şi face”. 9 Isus s-a mirat 
auzind aceasta şi, întorcându-se 
către mulţimea care-l urma, a spus: 
„Vă spun că nici în Israel nu am 
găsit aşa o credinţă”. 10 Întorcându-
se acasă, cei trimişi, l-au găsit pe 
servitor sănătos.              

Cuvântul Domnului

Rugăciunea Credincioșilor
Fraților preaiubiți, să aducem 

acum toate rugăciunile noastre 
lui Dumnezeu, și să ne apropiem 
de el cu un duh de umilință 
asemenea centurionului din 
textul evangheliei de astăzi, fiind 
conștienți că el mereu ascultă 
rugăciunile noastre sincere. Să 
spunem împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm ca comunitatea 
noastră de credință să fie o casă 
primitoare pentru oricine intră 
în spațiul sacru al lui Dumnezeu 
și să nu fim niciodată critici în 
relația noastră cu ceilalți. R.

- Ne rugăm pentru harul de a lucra 
împreună pentru a face ca această 
lume să fie una mai dreaptă și 
mai plină de iubire. R.

- Ne rugăm pentru vindecarea 
oricărei relații frânte din viețile 
noastre, mai ales dintre membri 
familiei noastre. R.

plac oamenilor, n-aş fi slujitorul lui 
Cristos.

Cuvântul Domnului

Aclamație la Evanghelie
In 3,16

(Aleluia) Atât de mult a iubit Dum-
nezeu lumea, încât l-a dat pe Fiul 
său, unic născut, ca oricine crede în 
el să nu piară, ci să aibă viaţa veşni-
că. (Aleluia)

Evanghelia                                                         
Vă spun că nici în Israel nu am 

găsit aşa o credinţă.  
     Citire din Evanghelia Dom-
     nului nostru Isus Cristos 

după sfântul Luca               7,1-10
În acel timp, când a terminat 

de spus toate aceste cuvinte în 
auzul poporului, Isus a intrat în 
Cafarnaum. 2 Un centurion avea 
un servitor la care ţinea mult 
şi care, fiind bolnav, trăgea să 
moară. 3 Auzind despre Isus, a trimis 
la el pe unii bătrâni dintre iudei 
ca să-l roage să vină să-i salveze 
servitorul. 4 Ajungând la Isus, 
aceştia îl implorau, zicând: „Este 
vrednic ca să-i faci aceasta, 5 căci 
iubeşte neamul nostru, iar sinagoga 
el ne-a construit-o”. 6 Isus a mers 
cu ei şi nu era departe de casă 
când centurionul a trimis câţiva 
prieteni spunându-i: „Doamne, nu 
te deranja, căci nu sunt vrednic 
să intri sub acoperişul meu! 7 De 
aceea nu m-am considerat vrednic 
să vin eu însumi la tine, dar spune 
un cuvânt şi servitorul meu va fi 
vindecat! 8 Căci, deşi sunt un om 
supus autorităţii, am sub comanda 
mea soldaţi; şi spun unuia «Du-



- Ne rugăm și pentru mamele care 
așteaptă un copil ca ele să vadă 
mereu copilul din pântecul lor 
ca un dar de la Dumnezeu pe 
care trebuie să îl iubească și să îl 
prețuiască. R.

- Ne rugăm pentru toți cei care 
suferă pentru credința lor, ca ei 
să încerce să trăiască mesajul 
evangheliei. R.

- Ne rugăm ca Domnul să ducă în 
Împărăția sa Cerească, pe toți cei 
care au plecat din această viață, 
ca ei să aibă parte mereu de 
gloria strălucirii sale veșnice. R.

Milostive Dumnezeule, credem 
cu tărie că tu mereu asculți 
rugăciunile noastre făcute cu 
credință. Aducem toate aceste 
cereri ale noastre în fața prezenței 
tale veșnice împreună cu cele ale 

care se află în inimile noastre. 
Prin Cristos Domnul nostru. 
Amin.

Asupra Darurilor
Încrezători în bunătatea ta, 

Doamne venim cu daruri 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      Cf. Ps 16,6
Strig către tine, Dumnezeule, 

căci tu mă asculţi: pleacă-ţi 
urechea şi ascultă cuvintele mele.

După Împărtășanie
Te rugăm, Doamne, să ne 

călăuzeşti cu Duhul Sfânt pe noi, 
cei hrăniţi cu trupul şi sângele 
Fiului tău, pentru ca, dându-ţi 
mărturie nu numai cu vorba şi cu 
gura, ci şi cu fapta şi cu adevărul, să 
ne învrednicim a intra în împărăţia 
cerurilor. Prin Cristos, Domnul 
nostru.

Rugaciunea pacii a sfântului Rugaciunea pacii a sfântului 
Francisc din AsisiFrancisc din Asisi

Doamne, fă din mine un instrument al păcii tale: unde 
este ură, să aduc iubire, unde este ofensă, să aduc iertare, 
unde este dezbinare, să aduc unire, unde este îndoială, să 
aduc credință, unde este greșeală, să aduc adevăr, unde 
este disperare, să aduc speranță, unde este tristețe, să aduc 
bucurie, unde este întuneric, să aduc lumină.

O, Doamne, Ajută-mă să am încredere nu atât să fiu 
mângâiat, cât să mângâi, nu atât să fiu înțeles, cât să 
înțeleg, nu atât să fiu iubit, cât să iubesc. Căci cel ce se 
uită pe sine, se găsește; celui ce iartă, i se va ierta; și cel ce 
moare, se trezește la viața veșnică. Amin!
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