
________________________________________________

                                          
În textul evangheliei de astăzi, unde am văzut cum 10 leproși i-au cerut 

lui Isus să îi vindece de boala lor, însă Isus a fost atât de trist când a văzut că 
numai o singură persoană, un samaritean, s-a întors la el pentru a-i mulțumi. 
Ceilalți nouă, care erau evrei, nu s-au întors deloc. Unde erau ei? Ei au fugit 
cu binecuvântarea lor și au uitat de sursa binecuvântării. Sau poate că s-au 
dus direct la preotul de la templu, după cum le este poruncit de către legea 
Iudaică să facă în caz că sunt vindecați. Astăzi leproși merg la doctor și cer 
un certificat medical care să ateste că este cu adevărat vindecat. Un alt motiv 
pentru faptul că ceilalți nouă nu s-au întors deloc la Isus ar putea fi și datorită 
mândriei pe care o aveau ca și popor ales de Dumnezeu, motiv pentru care, 
credeau ei, că Dumnezeu avea o obligație față de ei. Așa că, nu era nevoie de 
nici o mulțumire.

Dar noi, dăm noi oare vreo dată mulțumire lui Dumnezeu, dacă suntem 
binecuvântați cu vindecare, bunuri, soți sau soții bune, părinți sau copii buni, 
ori cu bunuri materiale din belșug? Un lucru e clar că trebuie să ne bucurăm 
de ele, de darurile noastre însă să nu uităm niciodată de sursa acestor daruri, 
de dăruitor. Problema principală la mulți dintre noi e faptul că ne întoarcem la 
Dăruitorul acestor daruri doar pentru a cere mai multe binecuvântări. Nu ne 
întoarcem și pentru a ne arăta recunoștința ci doar pentru a ne plânge.

Nu e chiar atât de greu să spunem Mulțumesc lui Dumnezeu și acelor 
persoane care au făcut ceva bun pentru noi sau care ne-au ajutat la nevoie. 
Spunând aceasta nu doar că ne va ajuta pe noi înșine să scăpăm de poveri 
ci mai ales oameni care îl aud, vor reuși să scape pentru moment, ori să uite 
temporar, de propriile lor greutăți. Ne vor face inimile mai moii și ne va face 
povara muncii mult mai ușoară. Ne-ar putea inspira mai mult să iubim. Suntem 
noi persoane recunoscătoare? Suntem noi capabili să spunem, Mulțumesc 
Doamne, atât în timpuri bune dar mai ales în cele rele?

Priviți, iubiți credincioși la cruce, pe ea veți observa una dintre cele mai bune 
și mai frumoase rugăciuni. Un preot își îndemnase credincioși la un moment 
dat să privească la cruce, să observe cu atenție ceea ce a făcut Cristos pentru 
noi, cum și-a dat viața proprie, nevinovat fiind pentru ca noi, prieteni lui, să 
fim alături de el în ceruri, i-a invitat să privească cu atenție și să rostească una 
dintre cele mai bune și frumoase rugăciuni, adică Mulțumesc! Iar acum vă invit 
pe toți să privim spre cruce și să rostim aceiași rugăciune, Mulțumesc!

Un mare predicator verbit pe nume Gerry Orbos, a spus la un moment dat 
că până și animalele și natura îi dau mulțumire lui Dumnezeu. De exemplu, 
Cai și vacile își îndoaie genunchi înainte de a se pune la culcare. Apoi salcâmul 
își îndoaie frunzele în rugăciune odată că lăsarea serii, și multe alte exemple 
asemenea. Da, animalele și natura sunt recunoscătoare lui Dumnezeu, așa că 
noi de ce nu putem, de ce suntem profitori și egoiști? Pr. Mihail Andrei Iacob
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Ant. la intrare              Ps 129,3-4
Dacă te-ai uita la fărădelegi, 

Doamne, Doamne, cine ar mai pu-
tea să stea în faţa ta? La tine, însă, 
este iertare, Dumnezeul lui Israel! 

Rugăciunea zilei
Te rugăm, Doamne, ca harul tău 

să ne întâmpine şi să ne însoţească 
pururi, ca să nu încetăm niciodată 
de a face binele. Prin Domnul nos-
tru Isus Cristos.

Lectura I
Naaman şi-a mărturisit credinţa 

în Dumnezeul lui Israel.
Citire din cartea a doua a 

Regilor                               5,14-17
În zilele acelea, Naaman, 

generalul sirian, care era lepros, 
a coborât şi s-a scufundat în 
Iordan de şapte ori, după cuvântul 
omului lui Dumnezeu. Şi trupul 
a devenit ca trupul unui copilaş şi 
s-a curăţat. 15 Naaman s-a întors la 
omul lui Dumnezeu cu toată tabăra 
sa. A ajuns, a stat înaintea lui şi a 
zis: „Iată, ştiu acum că nu este 
Dumnezeu pe tot pământul decât 
numai în Israel. Acum, primeşte, 
te rog, un dar de la slujitorul 
tău!” 16 Elizeu a răspuns: „Viu este 
Domnul în faţa căruia stau: nu voi 
primi!” Naaman a insistat, dar el 
a refuzat. 17 Atunci Naaman a zis: 
„Fiindcă nu vrei, lasă, te rog, să i 
se dea slujitorului tău pământ cât 
poate duce o pereche de catâri! Căci 
slujitorul tău nu va mai aduce arderi 
de tot sau jertfe altor dumnezei 
decât numai Domnului”.

                  Cuvântul Domnului

Psalmul Responsorial
Ps 97(98),1.2-3ab.3c-4 (R.: cf. 2b) 
R.: Înaintea neamurilor 
     şi-a făcut cunoscută Domnul 
mântuirea.

1 Cântaţi Domnului un cântec nou, 
pentru că a făcut lucruri minunate; 
dreapta şi braţul lui cel sfânt i-au 
venit în ajutor! R.

2 Domnul şi-a făcut cunoscută   
 mântuirea, 
şi-a descoperit dreptatea înaintea   
 neamurilor, 
3ab şi-a adus aminte de îndurarea şi  
 fidelitatea lui 
faţă de casa lui Israel. R.

3c Toate marginile pământului 
au văzut mântuirea Dumnezeului   
 nostru! 
4 Strigaţi de bucurie către Domnul, 
toţi locuitorii pământului! 
Aclamaţi, cântaţi psalmi şi    
 tresăltaţi de bucurie! R.

Lectura a II-a
Dacă îndurăm cu răbdare 

împreună cu el, 
vom şi domni împreună cu el.

Citire din Scrisoarea a doua 
a sfântului apostol Paul către 
Timotei                                  2,8-13

Preaiubitule, adu-ţi aminte 
de Isus Cristos, din seminţia lui 
David, care a înviat din morţi, 
după evanghelia mea, 9 pentru 
care sufăr până acolo că sunt legat 
ca un răufăcător! Dar cuvântul lui 
Dumnezeu nu poate fi legat. 10 De 
aceea, îndur cu răbdare toate pentru 
cei aleşi, pentru ca şi ei să obţină 



Unde sunt ceilalţi nouă? 18 Nu s-a 
găsit cine să se întoarcă şi să-l 
glorifice pe Dumnezeu decât acest 
străin?” 19 Apoi i-a zis: „Ridică-te şi 
mergi! Credinţa ta te-a mântuit”.              

Cuvântul Domnului

Rugăciunea Credincioșilor
Venim în fața ta Doamne Isuse 

Cristoase conștienți de nevoia 
de vindecare din viața noastră. 
Ne rugăm ca tu mereu să duci 
toate aceste rugăciuni ale noastre 
Dumnezeului nostru iubitor cu 
încrederea că el va răspunde așa 
cum numai el știe. Să spunem 
împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm pentru papa Francisc 
și episcopul Iosif, ca mintea și 
inima lor să fie mereu deschisă 
îndrumării Duhului Sfânt. R.

- Ne rugăm ca noi să ne lăsăm 
inspirați de încrederea în Isus 
a leproșilor din evanghelia de 
astăzi și mereu să avem milă și 
să nu întoarcem niciodată spatele 
celor care chiar au nevoie de 
ajutor. R.

- Ne rugăm pentru toți cei care 
nu se simt bine în acest timp, ca 
inimile lor să fie deschise iubirii 
vindecătoare a lui Isus. R.

- Ne rugăm ca noi să fim conștienți 
că avem atât de multe lucruri 
pentru care să îi mulțumim lui 
Dumnezeu iar prin participarea 
noastră la preasfânta Euharistie 

mântuirea, care este în Cristos Isus, 
odată cu gloria veşnică. 11 Vrednic 
de crezare este cuvântul: Dacă am 
murit împreună cu el, vom şi trăi 
împreună cu el. 12 Dacă îndurăm 
cu răbdare împreună cu el, vom 
şi domni împreună cu el. Dacă îl 
renegăm, şi el ne va renega. 13 Dacă 
suntem infideli, el rămâne fidel, 
pentru că nu se poate renega pe 
sine.

Cuvântul Domnului

Aclamație la Evanghelie 
1Tes 5,18

(Aleluia) Mulţumiţi pentru 
toate, căci aceasta este voinţa lui 
Dumnezeu, în Cristos Isus, cu pri-
vire la voi! (Aleluia)

Evanghelia                                                         
Nu s-a găsit cine să se întoarcă 

şi să-l glorifice pe Dumnezeu decât 
acest străin     

     Citire din Evanghelia Dom-
     nului nostru Isus Cristos 

după sfântul Luca             17,11-19
În timp ce mergea spre Ierusalim, 

Isus a trecut prin Samaria şi 
Galileea. A intrat într-un sat şi i-au 
venit în întâmpinare zece leproşi 
care stăteau la distanţă. 13 Aceştia 
şi-au ridicat glasul, strigând: 
„Isuse, Învăţătorule, îndură-
te de noi!” 14 Văzându-i, el 
le-a spus: „Mergeţi şi arătaţi-
vă preoţilor!” 15 Şi, în timp ce 
mergeau, s-au curăţat. Unul dintre 
ei, văzând că s-a vindecat, s-a 
întors glorificându-l pe Dumnezeu 
cu glas puternic 16 şi a căzut cu faţa 
la picioarele lui, mulţumindu-i; iar 
acesta era samaritean. 17 Atunci Isus 
a spus: „Oare nu s-au curăţat zece? 



       Intenție specială de rugăciune

Pentru încetarea războiului din 
Ucraina

să ne exprimăm această 
recunoștință. R.

- Ne rugăm și pentru copii parohiei 
noastre, ca ei să crească zi de zi 
în înțelepciune și în har. R.

- Ne rugăm și pentru toți răposați 
noștri, ca ei să se bucure de 
odihna veșnică din casa cerească. 
R.

Tată ceresc, acestea sunt 
rugăciunile noastre. Suntem 
recunoscători pentru toate 
ocaziile în care ai avut atâta 
grijă de noi. Facem acum toate 
aceste cereri ale noastre pe care 
te rugăm să ni le asculți. Prin 
Cristos Domnul nostru. Amin.

Asupra Darurilor
Primeşte, Doamne, rugăciunile 

credincioşilor tăi împreună cu 
darurile pe care ţi le oferim, pentru 
ca, îndeplindu-ne cu iubire aceste 
îndatoriri de fii ai tăi, să putem 
ajunge în mărirea ta. Prin Cristos, 
Domnul nostru.

Ant. la Împărtăşanie    Cf. Ps 33,11
Bogaţii au sărăcit şi îndură 

foame, dar cei care îl caută pe 
Domnul nu duc lipsă de nimic..

După Împărtășanie
Dumnezeule, noi implorăm 

stăruitor maiestatea ta, ca, 
hrănindu-ne cu trupul şi sângele 
preasfânt al Fiului tău, să ne faci 
părtaşi de firea dumnezeiască. Prin 
Cristos, Domnul nostru.

PovestioarăPovestioară

A fost odată ca niciodată, o pâine care căzuse din 
camionul care o transporta. În căderea ei, o 
firimitură s-a desprins și s-a îndepărtat de restul pâini care și 

ea era pe pământ. Trei vrăbiuțe, când au văzut firimitura s-au și 
năpustit asupra ei, și au început să se bată pentru ea.

Într-un final, una dintre ele a reușit să prindă acea firimitură în 
ciocul ei și să fugă cu ea, cu alte două vrăbiuțe fugind după ea. Apoi 
a urmat o adevărată cursă uimitoare prin aer până când firimitura 
de pâine a fost consumată în totalitate.

Singurul lucru pe care l-au văzut aceste vrăbiuțe a fost firimitura 
de pâine căzută pe pământ. Nici una nu observase că lângă ea se 
afla o pâine întreagă. Cât de des, nu ne consumăm oare energia 
certându-ne sau zbătându-ne pentru lucruri mici, în timp ce 
adevăratele bogății trec neobservate ori ne scapă?
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