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Textul evangheliei de astăzi îmi amintește de o poveste pe care o citisem 

zilele trecute, despre un hoț de prăjituri. O femeie stătea în aeroport, așteptând 
să prindă avionul. Aceasta adusese cu ea o pungă plină de prăjituri. Stătea în 
sala de așteptare a aeroportului și a început să citească o carte. Dintr-o dată, 
a observat un bărbat ce s-a pus lângă ea și care a început să se servească din 
punga cu prăjituri ce se afla între ei. Nedorind să facă o scenă, ea a continuat 
să citească, să mănânce prăjituri și să privească la ceas. Însă hoțul de prăjituri 
tot a continuat să mănânce, iar ea devenea tot mai iritată, atât de iritată încât 
și-a spus sieși la un moment dat, dacă nu eram atât de drăguță i-aș fi scos ochi 
până acum.

Când mai rămăsese doar una singură, ea se întrebase ce avea acesta de gând 
să facă. Apoi cu un zâmbet pe față și răzând, a luat ultima bucată de prăjitură 
și a rupt-o în două. I-a oferit ei jumătate iar el a mâncat-o pe cealaltă jumătate. 
I l-a smuls din mână și și-a spus sieși însăși, O frate, ăsta are tupeu nu glumă. 
Și pe deasupra mai e și nepoliticos, nici măcar nu a mulțumit.

A răsuflat ușurată când a auzit că începe îmbarcarea pentru zborul ei. Așa 
că și-a adunat lucrurile și s-a îndreptat spre poartă, refuzând să privească la 
hoțul nerecunoscător. S-a îmbarcat în avion și s-a așezat pe scaunul ei, apoi a 
dus mâna în geantă pentru a-și scoate cartea. Însă surpriză, în geantă a simțit o 
pungă, când a scos-o era plină cu prăjituri, era tocmai punga ei cu prăjituri. În 
acea clipă și-a dat seama că prăjiturile pe care le tot mânca de fapt nu erau ale ei 
ci erau prăjiturile lui, și că acel bărbat nu era un hoț ci era de fapt un prieten care 
împărtășea ceea ce avea și că ea era cea nepoliticoasă, cea nerecunoscătoare, 
hoțul.

Textul evangheliei de astăzi, luat din Luca, conține o poveste care e totodată 
și una dintre cele mai mișcătoare istorisiri din lume dar și cea mai gingașă, am 
putea spune. Iar asta fiindcă este povestea iertării și milostivirii lui Dumnezeu 
față de viața păcătoasă a unei femeii rele.

Un fariseu pe nume Simion l-a invitat pe Isus la o cină în casa lui. De îl 
invită pe el? nu știm asta. Ar putea fi unul din motivele pentru care simte că 
trebuie să dea o cină pentru acea celebritate care tocmai a intrat în casa lui. De 
asemenea, ar putea fi și degetul acuzator îndreptat spre cineva vinovat datorat 
păcatului care de fapt scoate la iveală faptul că Simion era cel vinovat. Iar asta 
fiindcă Simion credea că el este cel drept și vrednic să fie cu Isus iar femeia 
păcătoasă este cea nevrednică să fie văzută cu Isus. Într-un final Isus arată 
faptul că fiecare dintre cei prezenți sunt cei vinovați și că femeia păcătoasă 
e văzută ca cea care era dreaptă și merita mai mult ca oricare altcineva să 
fie cu Isus, decât acei farisei așa zis drepți. Iar asta fiindcă femeia, cu durere 
dramatică și sinceră, acționează din căință în spălarea picioarelor lui Isus cu 
propriile ei lacrimi și le șterge cu propriul păr.
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Ant. la intrare            Cf. Ps 26,7.9
Ascultă-mi, Doamne, glasul când 

te chem; tu eşti ajutorulmeu, numă 
respinge, numă abandona,Dumne-
zeulmântuiriimele! 

Rugăciunea zilei
Dumnezeule, tăria celor ce nă-

dăjduiesc în tine, ascultă cu bună-
tate rugăciunile noastre: noi suntem 
slabi şi nu putem face nimic fără 
tine: dăruieşte-ne pururi ajutorul 
harului tău, pentru ca, împlinindu-ţi 
poruncile, să-ţi fim plăcuţi în gân-
duri şi în fapte. Prin Domnul nostru 
Isus Cristos.

Lectura I
Domnul ţi-a iertat păcatul: tu 

nu vei muri.
Citire din cartea a doua a lui 

Samuel                           12,7-10.13
În zilele acelea, Natan i-a zis lui 

David: „Tu eşti omul acesta! Aşa 
vorbeşte Domnul Dumnezeul lui 
Israel: «Eu te-am uns rege peste 
Israel şi eu te-am eliberat din mâna 
lui Saul; 8 ţi-am dat casa stăpânului 
tău şi soţiile stăpânului tău la sânul 
tău; ţi-am dat casa lui Israel şi a 
lui Iuda. Şi dacă ar fi fost puţin, aş 
mai fi adăugat şi altele. 9 Pentru ce 
ai dispreţuit cuvântul Domnului 
şi ai făcut ce este rău în ochii lui? 
L-ai lovit cu sabia pe Urie, heteul, 
ai luat-o de soţie pe soţia lui şi 
pe el l-ai ucis cu sabia fiilor lui 
Amon. 10 Acum, nu se va îndepărta 
sabia de casa ta niciodată, pentru 
că m-ai dispreţuit şi ai luat-o pe 
soţia lui Urie, heteul, ca să fie soţia 

ta». 13 David i-a zis lui Natan: „Am 
păcătuit împotriva Domnului!” Iar 
Natan i-a zis lui David: „Domnul îţi 
iartă păcatul; nu vei muri”.                    

Cuvântul Domnului

Psalmul Responsorial
Ps 31(32),1-2.5.7.11 (R.: 5c) 
R.: Voi mărturisi Domnului 
      fărădelegile mele.

1 Fericit este omul căruia i s-a   
 iertat fărădelegea, 
căruia i s-a acoperit păcatul! 
2 Fericit este omul căruia Domnul   
 nu-i ia în seamă greşeala 
şi în duhul căruia nu este    
 prefăcătorie! R.

5 Eu ţi-am făcut cunoscut păcatul   
 meu, 
nu ţi-am ascuns fărădelegea mea. 
Am zis: „Voi mărturisi Domnului   
 fărădelegile mele”. 
Şi vinovăţia păcatului meu tu ai   
 iertat-o. R.

7 Tu eşti pentru mine un adăpost, 
tu mă scoţi din strâmtorare, 
mă înconjori cu cântări de bucurie 
pentru eliberare. R.

11 Bucuraţi-vă, drepţilor, în    
 Domnul şi veseliţi-vă! 
Strigaţi de bucurie, toţi cei drepţi   
 cu inima! R.

Lectura a II-a
Nu mai trăiesc eu, ci Cristos 

trăieşte în mine.



păcătoasă! Aflând că el era în casa 
fariseului, a adus un vas din alabastru 
plin cu miresme. 38 Plângând, 
stătea în spate, la picioarele lui. 
A început să-i ude picioarele cu 
lacrimi, le ştergea cu părul capului 
ei, îi săruta picioarele şi le ungea 
cu miresme. 39 Văzând aceasta, 
fariseul care îl chemase îşi spunea în 
sine: „Dacă acesta ar fi fost profet, 
ar fi ştiut cine şi ce fel de femeie 
este aceasta care îl atinge, căci 
este o păcătoasă”. 40 Răspunzând, 
Isus i-a zis: „Simon, am să-ţi 
spun ceva”. Iar el a zis: „Spune, 
Învăţătorule!” 41 „Un creditor 
avea doi debitori. Unul îi datora 
cinci sute de dinari, iar celălalt 
cincizeci. 42 Neavând ei cum să 
dea înapoi, stăpânul i-a iertat pe 
amândoi. Deci, care dintre ei îl va 
iubi mai mult?” 43 Răspunzând, 
Simon i-a zis: „Cred că cel căruia 
i s-a iertat mai mult”. El i-a zis: 
„Ai judecat corect”. 44 Atunci, 
întorcându-se către femeie, i-a spus 
lui Simon: „Vezi femeia aceasta? 
Am intrat în casa ta şi tu nu mi-ai 
turnat apă pe picioare; ea însă mi-a 
udat picioarele cu lacrimi şi mi le-a 
şters cu părul ei. 45 Sărut nu mi-ai 
dat; ea însă, de când a intrat, nu a 
încetat să-mi sărute picioarele. 46 Tu 
nu mi-ai uns capul cu untdelemn, 
ea însă mi-a uns picioarele cu 
miresme. 47 De aceea îţi spun: i 
s-au iertat păcatele ei cele multe, 
pentru că a iubit mult; însă cui i se 
iartă puţin, iubeşte puţin”. 48 Apoi 
a spus către ea: „Păcatele ţi-au 
fost iertate”. 49 Cei care erau cu 
el la masă au început să spună în 
sine: „Cine este acesta care iartă şi 

Citire din Scrisoarea sfântului 
apostol Paul către Galateni 

 2,16.19-21
Fraţilor, ştiind că omul nu este 

justificat din faptele Legii, ci doar 
prin credinţa în Isus Cristos, am 
crezut şi noi în Isus Cristos ca să fim 
justificaţi prin credinţa în Cristos, 
şi nu prin faptele Legii, pentru că 
nimeni nu va fi justificat prin faptele 
Legii. 19 De fapt, prin Lege, eu am 
murit pentru Lege ca să trăiesc 
pentru Dumnezeu. Am fost răstignit 
împreună cu Cristos. 20 Aşadar, nu 
mai trăiesc eu, ci Cristos trăieşte 
în mine. Şi ceea ce trăiesc acum în 
trup, trăiesc prin credinţa în Fiul lui 
Dumnezeu, care m-a iubit şi s-a dat 
pentru mine. 21 Eu nu resping harul 
lui Dumnezeu. Dar dacă justificarea 
vine prin Lege, atunci în zadar a 
murit Cristos.

Cuvântul Domnului

Aclamație la Evanghelie   
1In 4,10b

(Aleluia) Dumnezeu ne-a iubit şi 
l-a trimis pe Fiul său ca jertfă de 
ispăşire pentru păcatele noastre. 
(Aleluia)

Evanghelia                                                         
I s-au iertat păcatele ei cele 

multe, pentru că a iubit mult.  
     Citire din Evanghelia Dom-
     nului nostru Isus Cristos 

după sfântul Luca             7,36-8,3
În acel timp, unul dintre farisei 

l-a invitat să mănânce la el. Intrând 
în casa fariseului, Isus s-a aşezat la 
masă. 37 Şi iată, era în cetate o femeie 



păcatele?” 50 Însă el a zis femeii: 
„Credinţa ta te-a mântuit; mergi în 
pace!”              

Cuvântul Domnului

Rugăciunea Credincioșilor
Fraților preaiubiți, astăzi când 

ne-am adunat la această masă 
Euharistică, suntem invitați să 
fim tot mai conștienți de starea 
noastră de păcat și să recunoaștem 
toate nevoile noastre din iubire 
față de Dumnezeu. Să venim la 
El plini de încredere spunând 
împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm ca Domnul să îi ierte 
pe cei care sunt conștienți de 
păcatele lor înaintea lui. Iar noi 
să ne căim de păcate pentru a 
cunoaște milostivirea lui. R.

- Ne rugăm ca guvernul nostru să 
poată promova respectul uman 
pentru viața umană în casele 
noastre dar mai ales printre 
națiunile lumii. R.

- Ne rugăm ca Duhul Sfânt să 
cheme bărbați și femei tinere care 
să se ofere slujirii lui Dumnezeu 
în Biserică. R.

- Ne rugăm ca soțiile și soți, părinți 
și copii, precum și prieteni care 
s-au certat să se ierte reciproc. R.

- Ne rugăm pentru cei care nu 
cunosc iubirea milostivă a 
lui Dumnezeu, ca ei să învețe 
iubirea infinită a lui Dumnezeu 
pentru noi. R.

- Ne rugăm ca bunul Dumnezeu 
să acorde viața veșnică tuturor 
celor care au murit. R.

Dumnezeule Tatăl nostru, 
cuvântul tău ne învață că 
iertarea este mereu răspunsul 
tău dat căinței. Dă-ne te rugăm 
harul unei căințe mai profunde 
față de nevoia noastră de căință 
și fă ca Duhul tău cel Sfânt să 
ne învețe să ne rugăm așa cum 
trebuie. Prin Cristos Domnul 
nostru. Amin.

Asupra Darurilor
Dumnezeule, tu ai rânduit 

pâinea şi vinul să-i fie omului 
şi hrană pentru viaţa aceasta şi 
sacrament de viaţă nouă. Noi ţi le 
aducem acum pe altar şi te rugăm 
ca trupurile şi sufletele noastre să 
nu fie niciodată lipsite de ajutorul 
lor. Prin Cristos, Domnul nostru.

Ant. la Împărtăşanie             Ps 26,4
Un lucru cer de la Domnul şi pe 

acesta îl caut: să locuiesc în casa 
Domnului în toate zilele vieţiimele. 

După Împărtășanie
Te rugăm, Doamne, ca 

împărtăşirea cu sfintele taine, care 
este semn al unirii credincioşilor 
întru tine, să înfăptuiască unitatea 
în Biserica ta. Prin Cristos, Domnul 
nostru.
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