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În textul evangheliei de astăzi, l-am putut vedea pe Isus cum își întreabă 

discipoli, Cine spune lumea că este el? De fapt, nu e nimic rău în faptul de a 
ne face pe noi plăcuți celorlalți oameni pentru ai aduna în jurul nostru după 
plăcerea noastră, după cum spusese și un renumit episcop, totul cu scopul de 
a-i aduce la Dumnezeu. Aceste persoane aveau ideii complet diferite asupra 
a cine era Isus. Unii au spus că Isus era Ioan Botezătorul, alți au susținut că 
era Ilie sau unul dintre profeți. Și creștini din ziua de astăzi se confruntă cu 
aceiași dilemă, asupra multor opțiuni despre Isus, unii ar putea spune că era un 
mare om, sau un mare înțelept, alți ar putea susține că este doar un reformator 
social. Un anumit preot însă a spus că unii dintre noi pot afirma că învățăturile 
sale sunt relevante dar mai ales învechite. Însă, Cristos ne adresează astăzi 
tuturor aceiași întrebare, Cine spui tu că sunt eu? putem noi oare răspunde 
asemenea lui Petru care a și-a făcut mărturisirea de credință, Tu ești Cristos-ul 
lui Dumnezeu?

Asemenea următoarei povestioare de care dădusem zilele acestea. A fost la 
un moment dat un băiețel în vârstă de doar 15 ani care se afla în dormitorul său 
în momentul în care mama sa i-a adus niște prăjituri proaspete. Însă pe dulapul 
său mama lui a văzut un caiet deschis. Era un caiet pe care el îl păstrase de pe 
când era un copil mai micuț. În partea de sus a paginii era scris. Caracterul 
lui Isus. Iar dedesubt era înșiruite o serie de calități. Isus era fără de păcat; 
era umil; era un campion al săracilor; era lipsit de egoism; era aproape de 
Dumnezeu.

Acest băiețel de 15 ani nu era nimeni altul decât Neil Armstrong care, în 
ziua de 20 iulie 1969, a devenit primul om ce a pășit pe lună.

De ce am menționat această poveste? Fiindcă îmi place că  răspunde la 
întrebarea lui Isus din textul evangheliei de astăzi, Cine spune lumea că sunt 
eu! Neil Armstrong nu a răspuns la această întrebare prin a spune că Tu ești 
Fiul lui Dumnezeu sau Tu ești Mesia sau Tu ești cea dea doua persoană a 
Preasfintei Treimi. El nu a dat nici un răspuns teologic la întrebarea lui Isus. 
El a spus pur și simplu, Tu ești fără de păcat. Tu ești o persoană lipsită de 
egoism. Tu ești o persoană căruia îi pasă. Tu ești o persoană care ești aproape 
de Dumnezeu.

Un preot spusese într-una din predicile sale că pentru mulți dintre noi Isus 
este o persoană la care ne putem întoarce pentru îndrumare în momentele 
tulburi din viața noastră. Pentru alții, el este cineva la care ne putem întoarce 
pentru putere în momentele de încercare. Iar pentru alți, el este cineva care ne 
înțelege chiar și atunci când noi nu ne înțelegem pe noi înșine...

Pr. Mihail Andrei Iacob

†  Duminica a 12-a de peste an

    19 iunie 2022
     

_________________________________________________________________________Ss. Romuald, abate *; Iuliana Falconieri, fc.



Ant. la intrare             Cf. Ps 27,8-9
Domnul este tăria poporului său, 

cetate de scăpare pentru unsul său. 
Mântuieşte, Doamne, poporul tău, 
binecuvântează moştenirea ta, fii 
păstorul lui în veci! 

Rugăciunea zilei
Doamne, fă să fim întotdeauna 

cuprinşi şi de frică, şi de iubire faţă 
de numele tău sfânt, căci tu nu înce-
tezi niciodată să-i ocroteşti pe aceia 
pe care îi statorniceşti în fidelita-
tea iubirii tale. Prin Domnul nostru 
Isus Cristos.

Lectura I
Ei vor privi spre cel pe care l-au 

străpuns.
Citire din cartea profetului 

Zaharia                    12,10-11; 13,1
Aşa spune Domnul: „Voi revărsa 

asupra casei lui David şi asupra 
locuitorilor Ierusalimului un duh 
de îndurare şi de implorare şi vor 
privi la mine, pe care l-au străpuns 
îl vor jeli cum se jeleşte singurul fiu 
şi-l vor plânge amar cum se plânge 
amar întâiul născut. 11 În ziua aceea, 
se va mări jalea în Ierusalim, ca 
jalea lui Hadad-Rimon în câmpia 
Meghido. 13,1 În ziua aceea, va fi un 
izvor deschis pentru casa lui David 
şi pentru locuitorii Ierusalimului, 
pentru păcat şi pentru întinare”.                    

Cuvântul Domnului

Psalmul Responsorial
Ps 62(63),2.3-4.5-6.8-9 (R.: 2b) 
R.: Sufletul meu e însetat de tine, 
      Doamne, Dumnezeul meu!

2 Dumnezeule, tu eşti Dumnezeul   
 meu, 

pe tine te caut dis-de-dimineaţă. 
Sufletul meu e însetat de tine, pe   
 tine te doreşte trupul meu, 
ca un pământ pustiu, uscat şi fără   
 apă. R.

3 Astfel m-am uitat după tine în   
 sanctuarul tău, 
ca să contemplu puterea şi mărirea  
 ta. 
4 Îndurarea este mai bună decât   
 viaţa, 
de aceea, buzele mele te laudă. R.

5 Aşa te voi binecuvânta toată viaţa  
 mea 
şi voi ridica mâinile mele invocând  
 numele tău. 
6 Ca şi cum m-aş sătura cu măduvă  
 şi grăsime, 
aşa se desfată buzele mele când   
 gura mea te laudă. R.

8 Pentru că ai fost ajutorul meu, 
la umbra aripilor tale tresalt de   
 bucurie. 
9 Sufletul meu se alipeşte de tine 
şi dreapta ta mă susţine. R.

Lectura a II-a
Toţi câţi aţi fost botezaţi în 

Cristos, v-aţi îmbrăcat în Cristos.
Citire din Scrisoarea sfântului 

apostol Paul către Galateni          
3,26-29

Fraţilor, toţi sunteţi fii ai lui 
Dumnezeu prin credinţa în Cristos 
Isus. 27 Toţi câţi aţi fost botezaţi 
în Cristos v-aţi îmbrăcat în 
Cristos. 28 Aşadar, nu mai este nici 
iudeu, nici grec, nici sclav, nici om 
liber, nici bărbat şi nici femeie: voi 
toţi sunteţi una în Cristos Isus. 29 Iar 



Rugăciunea Credincioșilor
Fraților preaiubiți, astăzi 

ne bucurăm nespus de mult în 
iubirea lui Cristos, Mântuitorul 
nostru preaiubit. Cu inimi pline 
de bucurie să venim la Dumnezeu, 
Tatăl nostru ceresc în rugăciune 
spunând împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm pentru Biserica 
construită pe temelia lui Petru 
și a apostolilor. Ca Duhul să fie 
trimis asupra papei Francisc 
și episcopilor pentru ca ei să 
inspire în ceilalți focul iubirii lui 
Dumnezeu. R.

- Ne rugăm pentru noi înșine, 
pentru societate și pentru tineri, 
ca noi toți să învățăm să ne 
bazăm viețile nu pe competiție 
ci pe simpatia față de nevoile 
celorlalți. R.

- Ne rugăm ca noi să reflectăm 
și să răspundem chemării de a 
folosi drumurile cu grijă. R.

- Ne rugăm pentru toți cei care 
lucrează în curți de judecată sau 
închisori, ca munca lor să ajute 
spre binele comun, iar Dumnezeu 
să ajute victimele crimelor și 
violențelor de pretutindeni. R.

- Ne rugăm pentru toți cei care 
muncesc pentru prevenirea 
cruzimii asupra animalelor. Ca 
ei să primească harul aprecierii 
creației lui Dumnezeu. R.

dacă voi sunteţi ai lui Cristos, atunci 
sunteţi descendenţa lui Abraham, 
moştenitori după promisiune.

Cuvântul Domnului

Aclamație la Evanghelie
In 10,27

(Aleluia) “Oile mele ascultă glasul 
meu, spune Domnul; eu le cunosc, 
iar ele mă urmează”. (Aleluia)

Evanghelia                                                         
Tu eşti Cristosul lui Dumnezeu! 

Fiul Omului trebuie să sufere 
multe.  

     Citire din Evanghelia Dom-
     nului nostru Isus Cristos 

după sfântul Luca             9,18-24
În acel timp, pe când era singur 

în rugăciune, iar discipolii erau cu 
el, Isus i-a întrebat, zicând: „Cine 
spun mulţimile că sunt eu?” 19 Ei 
i-au răspuns: „«Ioan Botezătorul», 
alţii «Ilie», iar alţii că «a înviat unul 
dintre profeţii cei vechi»”. 20 El le-a 
spus: „Dar voi cine spuneţi că sunt?” 
Atunci, răspunzând, Petru a zis: 
„Cristosul lui Dumnezeu!” 21 Dar 
el le-a interzis cu stricteţe să spună 
aceasta cuiva, 22 zicând: „Fiul 
Omului trebuie să sufere multe, să 
fie respins de bătrâni, de arhierei 
şi de cărturari, să fie ucis şi a treia 
zi să învie”. 23 Apoi le spunea 
tuturor: „Dacă cineva vrea să vină 
după mine, să renunţe la sine, să-
şi ia crucea în fiecare zi şi să mă 
urmeze! 24 Căci cine vrea să-şi 
salveze viaţa o va pierde, cine însă 
îşi va pierde viaţa pentru mine, 
acela o va salva”.              

Cuvântul Domnului



              Calendarul Săptămânii
 20     L   Fer. Margareta Ball, văduvă, m.
 21    M   Sf. Alois de Gonzaga, călug. **
 22    M   Ss. Paulin de Nola, ep. *; Ioan Fisher, 
                     ep., şi Thomas Morus, m. *; 
 23     J    † Nașterea sf. Ioan Botezătorul
                  Sf. Iosif Cafasso, pr.
 24     V   † Preasfânta Inimă a lui Isus
 25     S    Inima Neprihănită a Mariei**; 
 26     D   † Duminica 1 din Postul Mare
          Ss. Ioan şi Paul, m.; Josemaria Escriva, pr.                 

       Intenție specială de rugăciune

Pentru toți cei răpuși sau afectați 
de epidemie

- Ne rugăm ca Domnul să ofere 
viața veșnică tuturor celor care 
au murit de curând și să le acorde 
răposaților noștri un loc în ceruri. 
R.

Dumnezeule atotputernic și 
milostiv, pentru ca să fim discipoli 
tăi, va trebui să luăm crucea 
de fiecare zi și să o purtăm. Ne 
rugăm pentru curajul și puterea 
de a împlini, această misiune. 
Prin Cristos Domnul nostru. 
Amin

Asupra Darurilor
Primeşte, Doamne, jertfa de 

împăcare şi de laudă, pentru ca, 

purificaţi prin lucrarea ei, să-ţi 
oferim iubirea noastră, ca pe un 
dar bineplăcut ţie. Prin Cristos, 
Domnul nostru.

Ant. la Împărtăşanie      Ps 144,15
Ochii tuturor sunt îndreptaţi 

spre tine în aşteptare,Doamne, tu 
le dai hrană la vreme potrivită. 

După Împărtășanie
Reînnoiţi prin împărtăşirea din 

preţiosul trup şi sânge al Fiului tău, 
implorăm bunătatea ta, Doamne, ca 
harul pe care-l primim ori de câte 
ori se celebrează Euharistia să ne 
ducă la plinătatea răscumpărării. 
Prin Cristos, Domnul nostru.

RugaciuneaRugaciunea

Doamne Isuse, calea ta spre Ierusalim este o cale pe 
care discipolii tăi, de ieri si de azi, cu greu o înțeleg. Calea 
ascultării Tatălui si calea mântuirii trebuie să treacă prin cruce, prin 

suferință, prin neînțelegerea de către preoți si scribi, si va ajunge chiar 
până la moarte. Este adevărat, Tu încurajezi imediat că a treia zi va fi 
învierea.

Doamne Isuse, numai privind crucea ta si mormântul gol putem 
recăpăta speranța în toate necazurile si suferințele vieții noastre, mai ales 
în fața morții care este punctul cel mai întunecat pe acest pământ. Fără 
experiența ta, noi rămânem fără cuvinte si fără speranță.

Doamne Isuse, noi vrem să ne salvăm viața pierzând-o pentru tine. 
Totuși, a lua în fiecare zi crucea noastră si a te urma este greu. Ajută-ne 
să ne încredem total în tine si să te urmăm plini de speranță în victoria ta. 
Amin.
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