
Astăzi, este Duminica Bunului Păstor pentru faptul că textul evangheliei 
de astăzi ne vorbește despre un păstor bun, care e Isus. În textul evangheliei 
de astăzi, îl vom auzi pe Isus spunând la un moment dat, Oile mele ascultă 
glasul meu; eu le cunosc, iar ele mă urmează. Eu le dau viață veșnică și nu vor 
pieri niciodată. Tot astăzi, este și ziua mondială de rugăciune pentru vocații 
la preoție și la viața consacrată. Este o zi în care, toți creștini sunt invitați 
să reflecteze la semnificația chemării lui Dumnezeu și la a adresa rugăciuni 
pentru vocații. Pentru a putea reflecta mai bine asupra semnificației vocației la 
preoție, mai ales că astăzi începem să întâmpinăm probleme tot mai serioase 
în Biserică, precum lipsa de credință și altele. Chiar dacă la noi în țară, din 
fericire încă nu s-a ajuns la o astfel de situație, însă în multe țări catolice există 
un adevărat deficit de preoți, deficit care, în unele locuri a ajuns la un nivel 
foarte critic. De exemplu, în unele locuri, s-a ajuns la un nivel de 20 000 de 
credincioși la un singur preot. Însă în orașele mai populate, această rație este 
uneori chiar și mai mare. Așa că, e foarte important să nu uităm niciodată să 
ne rugăm pentru vocații.

Cum putem noi face ca acest număr al celor care doresc să devină preoți, ori 
numărul de vocații la viața consacrată, să crească tot mai mult?

Dacă credem că suntem chemați ori dacă avem dorința de al sluji pe 
Dumnezeu și poporul său, printr-un mod mult mai practic și eficient, fără a 
avea o familie, soție, copii, atunci sigur sunteți chemați să deveniți preoți, de 
aceea va trebui să profitați din plin de această oportunitate. Va trebui apoi, să 
cercetăm mai mult și să discernem mai exact voința lui Dumnezeu pentru noi. 
Cum? Simplu, prin a te consulta cu un preot în această privință, această dorință 
ori vocație.

Un mod prin care ne putem arăta iubirea față de Dumnezeu, mai în cazul 
părinților, e prin a susține și încuraja pe copii noștri care au înclinații spre 
preoție ori viață consacrată, să intre în rândurile preoților. Iar asta fiindcă, sunt 
de părere că familia este sămânța de bază a unei vocații, pământul fertil pentru 
tot mai multe vocații. Pe scurt, tipul de credință pe care îl au părinți întotdeauna 
se va reflecta în modul în care ei își tratează copii.

Chemarea la preoție și la viața consacrată nu e în mod necesar un fapt ori 
eveniment dramatic ori extraordinar, asemenea chemării profetului Samuel, 
care în timp ce dormea în templu, a primit chemarea divină. Sau asemenea 
apostolului Saul, mai târziu Paul, persecutorul primei comunități creștine, care 
a fost dat jos de pe cal de puterea divină.

Acest tip de chemare la preoție și la viața consacrată poate fi una obișnuită, 
normală. E un fapt total neașteptat. De exemplu, în cazul meu, am primit 
inspirația de a intra la seminar datorită exemplului inspirat de către un preot 
din parohia mea. În ciuda tuturor celorlalte distrageri, destul de frumoase 
din jurul lui, acesta ca și mulți alți nu au renunțat niciodată la preoția lor. Cu 
toate că cu timpul a îmbătrânit, el a continuat să slujească în via Domnului, cu 
același zel de la început...                                                Pr. Mihail Andrei Iacob
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Ant. la intrare                     Ps 32,5-6
Pămantul este plin de indurarea 

Domnului; prin cuvantul Domnului 
au fost făcute cerurile, aleluia. 

Rugăciunea zilei
Dumnezeule atotputernic şi 

veşnic, călăuzeşte-ne spre bucuriile 
cereşti, pentru ca şi smerenia 
turmei să ajungă acolo unde a intrat 
Cristos, bunul păstor, mergand 
biruitor inaintea ei. El, care, fiind 
Dumnezeu.

Lectura I
Iată că ne întoarcem spre 

păgâni!
Citire din Faptele Apostolilor                                                            

13,14.43-52
În zilele acelea, Paul şi Barnaba, 

plecând din Perga, au ajuns la 
Antiohia Pisidiei. Au intrat în 
sinagogă într-o zi de sâmbătă şi s-au 
aşezat. 43 După ce s-a împrăştiat 
adunarea, mulţi dintre iudei şi 
prozeliţii evlavioşi i-au urmat pe 
Paul şi Barnaba, iar aceştia vorbeau 
cu ei şi-i convingeau să rămână în 
harul lui Dumnezeu. 44 În sâmbăta 
următoare, aproape toată cetatea 
s-a adunat ca să asculte cuvântul 
Domnului. 45 Dar iudeii, când au 
văzut mulţimile, s-au umplut de 
invidie şi contraziceau cele spuse 
de Paul insultându-l. 46 Atunci Paul 
şi Barnaba au zis cu îndrăzneală: 
„Vouă trebuia să vă fie vestit mai întâi 
cuvântul lui Dumnezeu. Dar pentru 
că voi îl respingeţi şi nu vă judecaţi 
vrednici de viaţa veşnică, iată că 
ne întoarcem spre păgâni! 47 Căci 
aşa ne-a poruncit Domnul: «Te-am 
pus ca lumină a neamurilor, ca să 

duci mântuirea până la marginile 
pământului»”. 48 Auzind aceasta, 
păgânii s-au bucurat şi au glorificat 
cuvântul Domnului, iar cei care 
fuseseră hotărâţi pentru viaţa veşnică 
au crezut. 49 Cuvântul Domnului s-a 
răspândit în tot ţinutul. 50 Însă iudeii 
au instigat femeile evlavioase de 
rang înalt, ca şi pe mai marii cetăţii, 
au stârnit o persecuţie împotriva lui 
Paul şi Barnaba şi i-au alungat din 
ţinuturile lor. 51 Ei, scuturând praful 
de pe picioare împotriva lor, s-au 
dus la Iconiu. 52 Iar discipolii erau 
plini de bucurie şi de Duhul Sfânt.

  
Cuvântul Domnului

Psalmul Responsorial
Ps 99(100),2.3.5 (R.: 3c) 
R.: Noi suntem poporul 
Domnului 
      şi turma păşunii sale. 
      sau: 
      Aleluia.

2 Slujiţi-i Domnului cu bucurie, 
veniţi înaintea lui cu strigăte de   
 veselie! R.

3 Să ştiţi că Domnul este    
 Dumnezeu! 
El ne-a făcut, ai lui suntem, 
poporul lui şi turma păşunii   
 sale. R.

5 Căci Domnul este bun, 
îndurarea lui ţine pe vecie 
şi fidelitatea lui, din generaţie în   
 generaţie. R.

Lectura a II-a
Mielul îi va păstori şi-i va 



conduce la izvoarele apelor vieţii.
Citire din Apocalipsul sfântului 

apostol Ioan                  7,9.14b-17
Eu Ioan, am văzut şi, iată, o 

mulţime mare pe care nimeni 
nu putea să o numere, din toate 
naţiunile, triburile, popoarele şi 
limbile. Ei stăteau în picioare în 
faţa tronului şi în faţa mielului, 
îmbrăcaţi cu haine albe şi cu ramuri 
de palmier în mâini. 14b Unul dintre 
bătrâni mi-a spus: „Aceştia sunt 
cei care vin din strâmtorarea cea 
mare. Ei şi-au spălat hainele şi le-
au albit în sângele mielului. 15 De 
aceea stau ei înaintea tronului 
lui Dumnezeu şi aduc cult ziua şi 
noaptea în templul său, iar cel care 
stă pe tron îi va adăposti în cortul 
său; 16 nu le va mai fi foame şi nici 
nu le va mai fi sete, nu-i va mai arde 
soarele şi nici arşiţa. 17 Căci mielul 
din mijlocul tronului îi va păstori 
şi-i va conduce la izvoarele apelor 
vieţii, iar Dumnezeu va şterge orice 
lacrimă din ochii lor”.

           Cuvântul Domnului

Aclamație la Evanghelie  In 10,14
(Aleluia) “Eu sunt păstorul cel bun, 
spune Domnul. Eu cunosc oile mele 
şi ele mă cunosc pe mine”. (Alelu-
ia)

Evanghelia                                                         
Eu le dau viaţa veşnică.

     Citire din Evanghelia Dom-
    nului nostru Isus Cristos 

după sfântul Ioan             10,27-30
În acel timp, Isus s-a arătat din 

nou diÎn acel timp, Isus le-a spus: 
„Oile mele ascultă glasul meu; eu 
le cunosc, iar ele mă urmează. 28 Eu 
le dau viaţa veşnică şi nu vor pieri 

niciodată. Şi nimeni nu le va răpi 
din mâna mea. 29 Tatăl meu, care 
mi le-a dat, este mai mare decât 
toţi şi nimeni nu le poate răpi din 
mâna Tatălui meu. 30 Eu şi Tatăl una 
suntem”.                   

Cuvântul Domnului

Rugăciunea Credincioșilor
Conștienți că Isus, păstorul 

cel bun, și-a dat propria viață 
spre binele poporului său, să ne 
rugăm ca și noi să fim conștienți 
de nevoile celor din jurul nostru 
și să ne folosim darurile în 
slujirea celor cu care ne întâlnim. 
Să spunem împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm pentru poporul lui 
Dumnezeu din întreaga lume, 
pentru papa Francisc și pentru 
episcopul Iosif, ca iubirea și 
compasiunea lui Isus păstorul cel 
bun să le îndrume acțiunile. R.

- Ne rugăm pentru cei aflați în 
funcții de autoritate, ca ei să 
guverneze mereu cu înțelepciune 
și dreptate ținând cont și de cei 
mai vulnerabili din societatea 
noastră. R.

- Ne rugăm și pentru cei care sunt 
bolnavi, pentru suferinzi, fără 
adăpost sau cei care au diverse 
greutăți în viață, ca ei să găsească 
vindecare și alinare mai ales prin 
grija și iubirea pe care o primesc 
de la cei din jurul lor. R.

- Ne rugăm și pentru propria 



noastră comunitate, ca noi să 
proclamăm mereu iubirea lui 
Cristos în cuvânt și faptă. R.

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

- Ne rugăm și pentru toți cei care 
au murit, ca ei să fie făcuți părtași 
la bucuria învierii. R.

Milostive Dumnezeule, 
păstorul nostru cel bun, fă ca 
lumina feței tale și bunătatea 
inimii tale să se așeze peste 
membri comunității, familiei 
noastre și a tuturor celor cu care 
ne întâlnim. Fă ca cei pe care 
i-ai chemat la viața creștină, să 
creadă în Fiul tău și în puterea 
învierii sale. Prin Cristos Domnul 
nostru. Amin.

Asupra Darurilor
Te rugăm, Doamne, dă-ne harul, 

să-ţi aducem necontenit mulțumiri 
prin aceste taine pascale, pentru 
ca ele, continuând in noi lucrarea 
mântuirii, să ne fie izvor de bucurie 
veșnică. Prin Cristos, Domnul 
nostru.
Ant. la Împărtăşanie         

A inviat păstorul cel bun, care 
şi-a dat viaţa pentru oile sale şi a 
binevoit să moară pentru turma 
sa, aleluia 
După Împărtășanie

Dumnezeule, bunule păstor, 
privește cu îndurare la turma pe 
care ai răscumpărat-o cu sângele 
neprețuit al Fiului tău şi binevoiește 
a o călăuzi la pășunile cerești. Prin 
Cristos, Domnul nostru.

       Intenție specială de rugăciune

Pentru încetarea războiului din 
Ucraina

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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