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Mesajul parabolei din textul evangheliei de astăzi este unul destul de clar, 

că mereu trebuie să ne rugăm cu perseverență și cu determinare, după cum 
ne-a învățat și Domnul nostru însuși prin propriul său exemplu. Știm aceasta 
fiindcă după cum spusese și cu ceva timp în urmă sfântul evanghelist Luca, e 
bine că el ne spune care e ideea încă dinainte de a ne da toate detaliile. Dacă nu 
ne pierdem inimile, rugăciunile noastre trebuie să devină asemenea respirației, 
adică va trebui să ne rugăm mereu. Isus ne învață prin parabole cum să ne 
rugăm repede, cu umilință și fără încetare. Și putem citi asta încă din primul 
verset din textul evangheliei de astăzi, unde aflăm că Isus le-a spus discipolilor 
săi o parabolă referitor la datoria de a se ruga întotdeauna și de a nu se 
descuraja. Evident e faptul că Isus cunoștea faptul că discipoli lui vor fi ispitiți 
la un moment dat să cadă în obișnuință în rugăciunile lor sau de a le neglija 
complet, motiv pentru care a li dorit să îi motiveze să reziste acestor tentații.

Dacă vrei să te rogi mereu și bine, după cum sugerase și un preot, va 
trebui să o faci în felul următor, Mai întâi laudă și mulțumește iar apoi cere. 
Rugăciunea care începe cu o cerere este de obicei o rugăciune superficială. De 
exemplu, când oferi rugăciunile tale și îi ceri lucruri lui Dumnezeu, roagă-te 
mai întâi pentru ceilalți și apoi roagă-te și pentru tine însuți. Cu toții știm deja 
ce dorește Cristos ca noi să facem, iar asta fiindcă în rugăciunea Tatăl Nostru, 
noi niciodată nu folosim pronumele Eu, ci mereu folosim pronumele noi sau 
a noastră.

Dacă vrei să te rogi mereu și bine, atunci roagă-te unei persoane. Nu ne 
rugăm unei forțe, sau unei puteri impersonale ce plutește în aer, în cosmos 
sau în oricare altă parte. New Ager-ii fac asta. Noi ne rugăm unui Dumnezeu 
personal care ne iubește exact așa cum suntem, dar care ne iubește prea mult ca 
să ne lase așa cum suntem, după cum spunea Scott Hahn. În această privință, 
ne-ar putea ajuta enorm și imagina lui Isus în fața noastră, mai ales când ne 
rugăm în prezența preasfântului Sacrament. Iar asta fiindcă ori de câte ori ne 
rugăm în prezența preasfântului Sacrament, Isus se află chiar acolo înaintea 
noastră.

Priviți și o altă sugestie. Dacă vrei să te rogi mereu și bine, atunci va trebui 
să ne concentrăm asupra calității și nu a cantității. Când eram mic, îmi amintesc 
că un preot din parohia mea, a spus la un moment dat că e mai bine să spunem 
un singur Tatăl Nostru încet și cu adevărată devoțiune decât să spunem sute și 
repede. Calitatea este mai importantă decât cantitatea.

Apoi, urmează numărul trei, fiți atenți și la ceea ce spuneți. Nu vă rugați 
asemenea unui papagal, ci rugați-vă asemenea unui profet. Papagali rostesc 
cuvinte fără să le gândească, profeți reflectă asupra a ceea ce spun.

Însă a nu spune prea multe și a te ruga bine presupune mai întâi practica 
ascultării. Ascultare care de fapt e extrem de dificilă însă care merită din plin 
efortul. Iată o cale extrem de bună prin care putem începe această practică. 
Înainte de sfânta Liturghie, citiți încet pasajul din sfântă Scriptură a acelei zile, 
căutați un cuvânt sau o frază care vă atinge sau va marcat atât inima cât și 
sufletul. 
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Ant. la intrare          Cf. Ps 16,6.8
Strig către tine, Dumnezeule, 

căci tu mă asculţi; pleacă-ţi ure-
chea şi ascultă cuvintele mele! Pă-
zeşte-mă, Doamne, ca pe lumina 
ochilor, adăposteşte-mă la umbra 
aripilor tale! 

Rugăciunea zilei
Dumnezeule atotputernic şi veş-

nic, dă-ne, te rugăm, harul, să voim 
întotdeauna ceea ce voieşti tu şi să-i 
slujim măririi tale cu inimă neîm-
părţită. Prin Domnul nostru Isus 
Cristos.

Lectura I
Când Moise îşi ridica mâna, era 

mai tare Israel.
Citire din cartea Exodului                                                                  

17,8-13
În zilele acelea, Amalec a 

venit şi s-a luptat cu Israel la 
Refidim. 9 Moise i-a zis lui Iosue: 
„Alege pentru noi nişte bărbaţi, 
ieşi şi luptă împotriva lui Amalec! 
Iar eu voi sta mâine pe vârful 
dealului, cu toiagul lui Dumnezeu 
în mână”. 10 Iosue a făcut după cum 
i-a spus Moise şi a luptat împotriva 
lui Amalec. Iar Moise, Aaron şi Hur 
au urcat pe vârful dealului. 11 Când 
Moise îşi ridica mâna, era mai tare 
Israel; când îşi lăsa mâna în jos, 
era mai tare Amalec. 12 Mâinile lui 
Moise s-au îngreunat; ei au luat o 
piatră, au pus-o sub el, iar el s-a 
aşezat pe ea. Iar Aaron şi Hur îi 
sprijineau mâinile, unul de o parte 
şi altul de cealaltă; şi mâinile lui 
au rămas stabile până la apusul 
soarelui. 13 Iosue i-a lovit pe Amalec 
şi poporul lui prin ascuţişul sabiei.

                  Cuvântul Domnului

Psalmul Responsorial
Ps 120(121),1-2.3-4.5-6.7-8 (R.: 
cf. 2) 
R.: Ajutorul nostru este în 
numele Domnului, 
     care a făcut cerul şi pământul.

1 Îmi ridic ochii spre munţi şi mă   
 întreb: 
„De unde-mi va veni ajutorul?” 
2 Ajutorul meu vine de la Domnul, 
care a făcut cerul şi pământul. R.

3 Nu va lăsa să ţi se clatine piciorul 
şi nu va aţipi cel care te păzeşte. 
4 Iată, nu aţipeşte, nu doarme 
cel care-l păzeşte pe Israel! R.

5 Domnul este păzitorul tău, 
Domnul este umbra ocrotitoare la   
 dreapta ta. 
6 Ziua soarele nu-ţi va dăuna, 
nici luna în timpul nopţii. R.

7 Domnul te va păzi de orice rău, 
Domnul îţi va apăra sufletul. 
8 Domnul te va păzi la plecare şi la  
 venire, 
de acum şi până în veac. R.

Lectura a II-a
Omul lui Dumnezeu să fie 

desăvârşit, pe deplin 
pregătit pentru orice lucrare 

bună.
Citire din Scrisoarea a doua 

a sfântului apostol Paul către 
Timotei                               3,14-4,2

Preaiubitule, rămâi statornic 
în cele pe care le-ai învăţat şi în 
care crezi, ştiind de la cine le-ai 
învăţat! 15 Din copilărie cunoşti 
Sfintele Scripturi care îţi pot 



nu mi-e ruşine, 5 pentru că nu mă lasă 
în pace, îi voi face totuşi dreptate 
văduvei acesteia, ca să nu vină şi să 
mă tot bată la cap»”. 6 Iar Domnul a 
zis: „Aţi auzit ce a spus judecătorul 
nedrept! 7 Oare Dumnezeu nu va 
face dreptate aleşilor săi care strigă 
zi şi noapte către el, chiar dacă-i 
face să aştepte? 8 Vă spun că le 
va face dreptate repede. Dar când 
va veni Fiul Omului, va găsi oare 
credinţă pe pământ?”              

Cuvântul Domnului

Rugăciunea Credincioșilor
Ca răspuns la chemarea lui 

Isus de a ne ruga continuu și de 
a nu ne pierde inimile, să venim 
acum cu încredere pentru a 
prezenta rugăciunile noastre 
Tatălui nostru iubitor. Să spunem 
împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm pentru lideri Bisericii, 
mai ales pentru papa Francisc 
și episcopul nostru Iosif, ca ei 
să ne inspire prin angajamentul 
lor față de rugăciune ca răspuns 
la chemarea de a face voința lui 
Dumnezeu. R.

- Ne rugăm pentru harul 
perseverenței în rugăciune, și de 
a nu ceda atunci când nu vedem 
nici un rezultat al ei. R.

- Ne rugăm pentru inimi pline de 
compasiune, ca noi să auzim 
mereu strigătul celor săraci și 
nevoiași și să răspundem cu 
generozitate. R.

da înţelepciunea spre mântuire 
prin credinţa care este în Cristos 
Isus. 16 Toată Scriptura este inspirată 
de Dumnezeu şi este de folos pentru 
a învăţa, a dojeni, a îndrepta, a 
educa în dreptate, 17 pentru ca omul 
lui Dumnezeu să fie desăvârşit, 
pe deplin pregătit pentru orice 
lucrare bună. 4,1 Te conjur înaintea 
lui Dumnezeu şi a lui Cristos Isus, 
care va veni să-i judece pe vii şi pe 
morţi, la arătarea sa şi a împărăţiei 
lui: 2 vesteşte cuvântul, insistă la 
timp potrivit şi la timp nepotrivit, 
dojeneşte, ameninţă, îndeamnă, 
cu toată îndelunga răbdare şi 
învăţătură!

Cuvântul Domnului

Aclamație la Evanghelie 
 Evr 4,12ad

(Aleluia) Cuvântul lui Dumnezeu 
este viu, plin de putere şi judecă 
sentimentele şi gândurile inimii.  
(Aleluia)

Evanghelia                                                         
Dumnezeu va face dreptate 

aleşilor săi care strigă către el.     
     Citire din Evanghelia Dom-
     nului nostru Isus Cristos 

după sfântul Luca               18,1-8
În acel timp, Isus le-a spus 

discipolilor săi o parabolă referitor 
la datoria de a se ruga întotdeauna şi 
de a nu se descuraja: 2 „Într-o cetate, 
era un judecător care nu se temea de 
Dumnezeu şi căruia nu-i era ruşine 
de oameni. 3 Şi mai era în cetatea 
aceea o văduvă care venea la el şi-i 
spunea: «Fă-mi dreptate împotriva 
duşmanului meu!» 4 Dar, mult timp, 
el nu a voit. Apoi şi-a zis: «Deşi de 
Dumnezeu nu mă tem şi de oameni 



- Ne rugăm ca răspunsul pe 
care noi îl dăm încercărilor și 
dificultăților pe care le întâlnim 
în viață să fie mereu bazate 
pe o încredere profundă în 
Dumnezeu. R.

- Ne rugăm pentru bolnavi din 
parohia noastră și pentru cei 
trăiesc singuri, ca prin grija 
noastră să aibă parte de alinarea 
prezenței lui Dumnezeu. R.

- Ne rugăm și pentru cei răposați 
ca ei să se bucure de pacea 
veșnică din casa Tatălui nostru 
ceresc. R.

Dumnezeule Tată ceresc, 
reînnoiește darul credinței tale 
pentru ca noi să putem fi martori 
mai autentici față de calea ta în 

lumea în care trăim. Prin Cristos 
Domnul nostru. Amin.

Asupra Darurilor
Dă-ne, te rugăm, Doamne, 

bucuria, să slujim cu suflet liber la 
sfântul altar, pentru ca, purificaţi de 
harul tău, să fim sfinţiţi de tainele 
prin care îţi slujim. Prin Cristos, 
Domnul nostru.
Ant. la Împărtăşanie        Mc 10,45

Fiul Omului a venit ca să-şi 
dea viaţa ca răscumpărare pentru 
mulţi.

După Împărtășanie
Te rugăm, Doamne, dă-ne harul 

să aflăm noi puteri în împărtăşirea 
cu tainele cereşti; binecuvântează-
ne cu bunurile acestei vieţi şi 
adânceşte în noi cunoaşterea 
bucuriilor veşnice. Prin Cristos, 
Domnul nostru.

PovestioarăPovestioară

Un pilot de avion și-a anunțat la un moment dat în timpul 
zborului, pasageri că două din motoarele avionului au luat foc. De 
la înălțimea de 11 000 de metri altitudine la care se aflau, acesta a 
început să coboare brusc. Cu toți, în afara de preot, au mers în coada 

avionului devenind totodată extrem de isterici. O femeie bătrână s-a ridicat și a 
propus celorlalți, Haideți cu toți să începem să ne rugăm novena la sfânta Rita, 
patroana lucrurilor imposibile și să implorăm să mijlocească ca acest avion să 
poată zbura fără motoare.

Auzind sugestia, cu toți au făcut după cum spusese acea femeie bătrână și 
s-au așezat în genunchi în timp ce aceasta recita tare rugăciunile la sfânta Rita. 
Însă nu a avut loc nici un miracol.  Mulți au sugerat să se roage la sfântul Iuda, 
sfântul cazurilor disperate pentru a implora mijlocirea sa. Însă tot nu a avut loc 
nici un miracol. Avionul ajunsese la 9 000 apoi la 1 000. Când și-au epuizat 
toate rugăciunile, pasageri au observat că preotul stătea calm pe de o parte ca și 
cum nimic nu se întâmpla. Așa că s-au dus și au început să îl implore să îi învețe 
o rugăciune care ar putea aduce un miracol situației lor disperate.

Preotul s-a ridicat și a mers în mijlocul lor. Pasageri s-au uitat la el cu 
respirația oprită și într-o tăcere de așteptare. După ce le-a spus să își închidă 
ochii, i-a pus pe toți să repete. O Dumnezeul meu, îmi pare nespus de rău pentru 
că te-am supărat. Îmi detest toate păcatele fiindcă prin ele am pierdut cerul…
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