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Am dat zilele acestea de o povestioară despre un politician care a fost întrebat 

la un moment dat de către un reporter, Citiți cărți? Iar acesta a răspuns că Nu am 
timp. Dar reporterul a continuat, Vă rugați și mergeți la sfânta Liturghie? Însă 
politicianul a răspuns că Nu am timp deloc. Într-un final, reporterul a spus Dar 
la bar mergeți? Iar politicianul a răspuns că Opt ore pe zi!

Problema noastră de astăzi e faptul că, suntem incapabili în a ne găsi timp 
pentru rugăciune, pentru a participa la sfânta Liturghie mai ales în zilele de 
Duminică, dar mai ales în a ne implica în mod activ la activitățile din parohia 
noastră, asupra modului în care să îl primim pe Isus cum se cuvine în viețile 
noastre. Însă curios e faptul că pentru muncă, plăceri și recreație mereu avem 
și ne găsim timp.

Sfântul apostol Paul în cea de-a doua lectură de la această sfântă Liturghie, 
ne-a oferit un exemplu asupra ospitalității spirituale prin a ne vorbi despre 
oferirea propriilor vieți pentru ca și alți să fie capabili să cunoască puterea 
mântuitoare a lui Isus.

În textul evangheliei de astăzi, ave primit un alt exemplu de ospitalitate, 
în momentul în care Isus vizitează casa Martei și a Mariei. Marta era foarte 
ocupată în a pregăti tot ceea ce ținea de aspectele fizice în slujirea lui Isus. Ea 
pregătea mâncarea, dar mai ales cum va reuși să îi hrănească pe toți cei care au 
venit împreună cu Isus. În timp ce Maria, era extrem de ocupată în a lua parte 
la persoana lui Isus, prin a sta la picioarele lui în timp ce a asculta, cu o foarte 
mare atenție și dorință, toate învățăturile.

În timp ce Marta se plânge că Maria nu o ajută, Isus pare că nici măcar nu îi 
pasă, iar pe de asupra îi și mai amintește că preocuparea lui principală nu e ceea 
ce ea ori Maria face, ci împlinirea voinței lui Dumnezeu e ceea ce e cel mai 
important atât atunci cât mai ales mereu, întotdeauna. Că trebuie să asculte, pe 
plan interior, îndrumările Domnului dar mai ales nevoile profunde ale celor din 
jurul nostru.

Acesta ar putea fi și motivul pentru care Dumnezeu ne-a creat cu doi ochi 
și două urechi dar cu o singură limbă. Fiindcă el dorește ca noi să vorbim 
mai puțin și să ascultăm mai mult, îndeosebi cu inimile noastre. După cum 
spusese și un mare predicator, Jerry Orbos, un preot verbit, într-una din cărțile 
sale intitulată Momente Simple, că Spălarea mașinii se aseamănă foarte 
mult cu spălarea inimii noastre. Mai întâi mașina trebuie să stea într-un loc 
fix pentru a putea fi spălată. La fel și inima, trebuie să tacă pentru a putea 
asculta. Dumnezeu nu poate vorbi unei inimi gălăgioase. În al doilea rând, 
asemenea mașinii și inima trebuie să fie ascultătoare și supusă. Dumnezeu 
nu poate vorbi unei inimii care neagă, raționalizează și amână. În al treilea 
rând, mașina, asemenea inimii, trebuie să fie deschisă pentru ca toate colțurile 
și încăperile să fie curățate. În același mod, Dumnezeu nu poate curăța sau 
vindeca o inimă care complet închisă.....                    Pr. Mihail Andrei Iacob

†  Duminica a 16-a de peste an

    17 iulie 2022
     

_________________________________________________________________________ Ss. Alexie, cerşetor; Marcelina, fc.



Ant. la intrare                  Ps 53,6.8
Iată, Dumnezeu este ajutorul 

meu; Domnul este ocrotitorul vieţii 
mele. Cu bucurie îţi voi aduce jert-
fă, voi preamări numele tău, Doam-
ne, pentru că este bun. 

Rugăciunea zilei
Priveşte cu îndurare, Doamne, la 

slujitorii tăi şi înmulţeşte cu bună-
tate asupra lor darurile harului tău, 
pentru ca, înflăcăraţi de speranţă, 
credinţă şi iubire, să stăruie cu grijă 
pururi trează în împlinirea porun-
cilor tale. Prin Domnul nostru Isus 
Cristos.

Lectura I
Doamne, dacă am aflat 
bunăvoinţă în ochii tăi, 

nu trece fără să te opreşti la 
slujitorul tău!

Citire din cartea Genezei                  
18,1-10a

În zilele acelea, Domnul i s-a 
arătat lui Abraham la terebinţii din 
Mambre, pe când el şedea la intrarea 
în cort, în timpul arşiţei zilei. 2 Şi-a 
ridicat ochii, a privit şi, iată, trei 
bărbaţi stăteau în picioare aproape 
de el. I-a văzut şi a alergat de la 
intrarea în cort ca să-i întâmpine şi 
s-a prosternat până la pământ 3 şi a 
zis: „Doamne, dacă am aflat har în 
ochii tăi, nu trece pe lângă slujitorul 
tău! 4 Să se aducă puţină apă! Vă 
veţi putea spăla picioarele şi să vă 
întindeţi sub copac. 5 Eu voi lua o 
bucată de pâine ca să vă întăriţi, 
apoi veţi trece mai departe, de 
vreme ce aţi trecut pe la slujitorul 
vostru”. Ei i-au zis: „Fă aşa cum ai 
spus!” 6 Abraham s-a dus în grabă la 
Sara, în cort, şi i-a zis: „Ia repede trei 

măsuri din făina aleasă, frământă 
şi fă turte!” 7 Abraham a alergat 
la cireadă, a luat un viţel fraged şi 
bun şi l-a dat servitorului care s-a 
grăbit să-l pregătească. 8 A luat unt, 
lapte şi viţelul pe care îl pregătise 
şi le-a pus înaintea lor, iar ei au 
mâncat în timp ce el stătea lângă ei 
sub copac. 9 Ei l-au întrebat: „Unde 
este Sara, soţia ta?” El le-a răspuns: 
„Iat-o, în cort!” 10a Şi a spus: Mă voi 
întoarce la tine la anul pe vremea 
aceasta şi atunci Sara, soţia ta, va 
avea un fiu”.                   

Cuvântul Domnului

Psalmul Responsorial
Ps 14(15),2-3a.3bc-4ab.5 (R. cf. 
1a) 
R.: Cei cu inima curată 
      vor locui în casa Domnului.

2 Cel care umblă fără prihană, 
face dreptatea şi spune adevărul   
 din inimă; 
3a cel care nu calomniază cu   
 limba. R.

3bc Nu face rău semenului său, 
nici nu aruncă ocară asupra   
 aproapelui. 
4ab În ochii săi, cel nelegiuit e   
 vrednic de dispreţ, 
dar îi cinsteşte pe cei care se tem   
 de Domnul. R.

5 Nu-şi împrumută banii pentru   
 dobândă 
şi nu ia mită împotriva celui fără   
 vină. 
Cel care face acestea 
nu se va clătina în veci! R.



după sfântul Luca         
10,38-42

În acel timp au intrat într-un sat. 
O femeie cu numele de Marta l-a 
primit pe Isus în casa ei. 39 Aceasta 
avea o soră numită Maria care, stând 
la picioarele Domnului, asculta 
cuvântul lui. 40 Însă Marta era 
ocupată cu multele griji ale casei. 
Venind la el, i-a zis: „Doamne, 
nu-ţi pasă că sora mea m-a lăsat 
singură să servesc? Spune-i să mă 
ajute!” 41 Domnul, răspunzând, i-a 
zis: „Marta, Marta, pentru multe te 
mai îngrijeşti şi te frămânţi, 42 însă 
un lucru este necesar: Maria a ales 
partea cea bună, care nu-i va fi 
luată”.              

Cuvântul Domnului

Rugăciunea Credincioșilor
Fraților preaiubiți, Maria a 

ales partea cea mai bună care 
nu i se va mai lua. Să ne rugăm 
cu încredere Domnului ca noi 
să alegem mereu partea cea mai 
bună în deciziile vieții noastre. Să 
spunem împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm pentru Biserică, ca 
poporul lui Dumnezeu sub 
îndrumarea papei Francisc, să 
fie mai atent față de cuvântul lui 
Dumnezeu și să discearnă vocea 
lui Dumnezeu și calea sa pentru 
timpul pe care îl trăim. R.

- Ne rugăm pentru cei bolnavi, 
ca prezența vindecătoare a lui 
Dumnezeu să se reverse în viețile 
tuturor celor care au nevoie de 

Lectura a II-a
Vă vestesc misterul ascuns de 

veacuri şi 
de generaţii, dar acum 
descoperit sfinţilor săi.

Citire din Scrisoarea sfântului 
apostol Paul către Coloseni            

1,24-28 
Fraţilor, acum mă bucur 

în pătimirile mele pentru voi 
şi împlinesc ceea ce lipseşte 
suferinţelor lui Cristos în trupul 
meu pentru trupul său, care este 
Biserica, 25 căreia i-am devenit 
slujitor după misiunea pe care 
mi-a dat-o Dumnezeu pentru voi, 
ca să se împlinească cuvântul lui 
Dumnezeu, 26 misterul ascuns de 
veacuri şi de generaţii, dar acum 
descoperit sfinţilor săi, 27 cărora 
Dumnezeu a voit să le facă cunoscut 
care este bogăţia gloriei acestui 
mister între neamuri, adică Cristos 
în voi, speranţa gloriei. 28 Pe el îl 
proclamăm îndemnând pe orice 
om şi învăţând pe orice om în toată 
înţelepciunea, ca să prezentăm pe 
orice om desăvârşit în Cristos.

Cuvântul Domnului

Aclamație la Evanghelie
cf. Lc 8,15

(Aleluia) Fericiţi sunt cei care 
păstrează cuvântul lui Dumnezeu  
într-o inimă bună şi aduc roade înt-
ru răbdare. (Aleluia)

Evanghelia                                                         
L-a primit în casa ei o femeie cu 

numele de Marta. 
Maria a ales partea cea bună     

Citire din Evanghelia Dom-
     nului nostru Isus Cristos 



              Calendarul Săptămânii
 18     L   Ss. Frederic, ep.; Emilian din 
                         Durostorum, m.
 19    M   Ss. Epafra, ep. m.; Macrina, călug.
 20    M   Ss. Apolinar, ep. m. *; 
                      Ilie, profet; Aurel, ep. 
 21     J    Sf. Laurenţiu din Brindisi, pr. înv. *
 22     V   SF. MARIA MAGDALENA
 23     S  SS. BRIGITTA, călug., patroană a Europei; 
                             Ezechiel, profet 
 24     D   † Duminica a 17-a de peste an
             Ss. Sharbel Makhluf, pr.; Cristina, fc. m.                

       Intenție specială de rugăciune

Pentru încetarea războiului din 
Ucraina

harul său. R.

- Ne rugăm pentru cei care 
pleacă în diverse călătorii, ca 
ei să călătorească în siguranță 
iar vocația lor să fie un timp de 
recreere și de bucurie. R.

- Ne rugăm pentru cei care încă 
ezită să răspundă chemării lui 
Dumnezeu, ca ei să urmeze 
exemplul Mariei și a Martei de 
slujire a Domnului. R.

- Ne rugăm și pentru intențiile pe 
care le păstrăm în adâncul inimii 
noastre. R.

- Ne rugăm și pentru răposați 
noștri, ca ei să se odihnească în 
pace. R.

Milostive Dumnezeule, tu 
mereu ne oferi pacea ta și mereu 
ai grijă de fiecare dintre noi. Dă-
ne te rugăm harul de a te sluji 
așa cum se cuvine și de a asculta 
mereu voința ta pentru noi. Prin 

Cristos Domnul nostru. Amin.

Asupra Darurilor
Dumnezeule, care ai desăvârşit 

mulţimea jertfelor din legea 
veche prin jertfa unică şi deplină 
a lui Cristos, primeşte darurile 
slujitorilor tăi credincioşi şi 
sfinţeşte-le cu binecuvântarea ta 
precum odinioară darurile lui Abel, 
pentru ca ceea ce îţi oferă fiecare, 
spre cinstirea maiestăţii tale, să fie 
spre mântuire tuturor. Prin Cristos, 
Domnul nostru.

Ant. la Împărtăşanie     Ps 110,4-5
El a lăsat o amintire a minunilor 

sale, Domnul este milostiv şi plin 
de îndurare, le dă hrană celor ce 
se tem de el.

După Împărtășanie
Te rugăm, Doamne, îndură-te şi 

fii alături de poporul tău, pe care 
l-ai îndestulat cu tainele cereşti, şi 
dă-i harul ca, lepădând omul cel 
vechi, să ajungă la înnoirea vieţii. 
Prin Cristos, Domnul nostru.
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