
                                          
Solemnitatea Tuturor Sfinților pe care o celebrăm astăzi, ne reamintește 

cine suntem noi și că ne așteaptă un viitor destul de strălucit. De asemenea, 
sărbătoarea de astăzi, a tuturor sfinților, atât a celor canonizați deja dar mai 
ales a celor necunoscuți, ne umple de bucuria că aceștia au reușit să atingă 
scopul vieții, cerul. Ei ne reamintesc că va trebui să ne menținem privirile 
mereu sus, ne reamintesc cine suntem noi și de posibilitatea glorioasă pe care 
Dumnezeu ne-o oferă.

Sfinți ne încurajează să luptăm cu propriile noastre probleme fiindcă 
asemenea nouă și ei au îndurat aceste zbuciumări, și ei au crescut tot mai 
puternici de la una la alta, și ei s-au maturizat în Domnul de-a lungul anilor ce au 
trecut. Noi, mai putem vedea această călătorie de creștere în marile personalități 
ale Bibliei. Ne putem gândi la Abraham, despre care, cartea Genezei ne spune 
că a pretins că soția lui era sora lui fiindcă îi era frică, însă Abraham a ajuns să 
devină tatăl nostru în credință. Moise a avut un impediment în vorbire și a ucis 
ba chiar a protestat împotriva ființei chemate de Dumnezeu însă el tot a condus 
poporul său în țara promisă. În evanghelii, Petru era impulsiv și nu dorea ca 
Domnul să sufere însă în Faptele Apostolilor îl vedem complet transformat și 
era de părere că este o onoare să suferi pentru Domnul. Mai interesant e că în 
Faptele Apostolilor, până și umbra lui Petru era o sursă de vindecare, aspect 
pe care nu îl vedem la Isus în evanghelii. Evident e faptul că ghidul sfântului 
apostol Petru, cel care la format, nu era din această lume.

Călătoria de creștere în acești oameni măreți ai Bibliei mai poate fi observată 
și în sfinți deja canonizați. Sfântul paroh de Ars, s-a luptat cu învățatul în timp 
ce se afla în seminar însă atât de mulți pelerini au mers la Ars pentru a i se 
spovedi, astfel încât până în 1855 existase un mijloc de transport zilnic, de 
două ore, între Lyon și Ars și alte două ce mergeau între Paris și Villefranche. 
Gara de tren din Lyon avea un bilet special pentru cei care mergeau spre Ars, 
atât de mulți pelerini erau.

Sfântul Augustin s-a luptat cu necurăția în tinerețea sa. Ca tânăr sa lăsat 
influențat de către prieteni lui. Când studia la Cartagina luase decizia de a-și 
lua o amantă. Ajunsese atât de depravat încât la un moment dat îi spusese 
mamei sale sfânta Monica că nu ar exista nici o problemă între ei dacă ea ar 
renunța la credința ei. Convertirea sa a avut loc în orașul Milano, devenind 
preot la vârsta de 36 de ani iar episcop la vârsta de 41 de ani. A fost episcop al 
orașului Hippona din Nordul Africii timp de aproape 35 de ani. Un exemplu 
al influenței pe care sfântul Augustin l-a avut în Biserică este faptul că în 
Catehismul Bisericii Catolice există mai multe citate și trimiteri la el decât 
oricare alt scriitor creștin.                                       
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Ant. la intrare                  
Să ne bucurăm cu toţii în Dom-

nul, celebrând ziua de sărbătoare 
în cinstea tuturor sfinţilor; de mă-
rirea lor se bucură împreună cu noi 
toţi îngerii şi într-un glas îl laudă 
pe Fiul lui Dumnezeu.

Rugăciunea zilei
Dumnezeule atotputernic şi 

veşnic, care ne-ai dat bucuria de 
a cinsti într-o singură sărbătoare 
meritele tuturor sfinţilor, te rugăm, 
ca, având în faţa ta o asemenea 
mulţime de mijlocitori, să primim 
de la tine belşugul mult dorit al 
îndurării tale. Prin Domnul nostru 
Isus Cristos.

Lectura I
Am văzut o mulţime mare din 

toate naţiunile, triburile, popoarele 
şi limbile.

Citire din Apocalipsul sfântului 
apostol Ioan                   7,2-4.9-14

Eu, Ioan, am văzut un alt înger 
ridicându-se de la răsăritul soarelui 
şi având sigiliul Dumnezeului cel 
viu. El a strigat cu glas puternic 
către cei patru îngeri cărora le 
fusese dat să dăuneze pământului 
şi mării, 3 spunând: "Nu dăunaţi 
pământului, nici mării şi nici 
copacilor, până când nu vom pune 
sigiliul pe fruntea slujitorilor 
Dumnezeului nostru!" 4 Şi am auzit 
numărul celor care au fost însemnaţi 
cu sigiliul: o sută patruzeci şi patru de 
mii de însemnaţi, din toate triburile 
fiilor lui Israel. 9 După acestea, am 
văzut şi, iată, o mulţime mare pe 
care nimeni nu putea să o numere, 
din toate neamurile, triburile, 

popoarele şi limbile. Ei stăteau în 
picioare în faţa tronului şi în faţa 
mielului, îmbrăcaţi cu haine albe şi 
cu ramuri de palmier în mâini. 10 Ei 
strigau cu glas puternic: "Mântuirea 
aparţine Dumnezeului nostru, cel 
care şade pe tron, şi mielului". 11 Şi 
toţi îngerii stăteau în picioare în 
jurul tronului, al bătrânilor şi al 
celor patru fiinţe, cădeau cu faţa 
la pământ înaintea tronului şi-l 
adorau pe Dumnezeu 12 şi spuneau: 
"Amin! Binecuvântarea, gloria, 
înţelepciunea, mulţumirea, cinstea, 
puterea şi tăria să fie Dumnezeului 
nostru în vecii vecilor! 
Amin!" 13 Unul dintre bătrâni a 
luat cuvântul şi mi-a zis: "Cine 
sunt şi de unde vin cei care sunt 
îmbrăcaţi cu haine albe?" 14 I-am 
zis: "Domnul meu, tu ştii". Iar el 
mi-a spus: "Aceştia sunt cei care 
vin din strâmtorarea cea mare. Ei 
şi-au spălat hainele şi le-au albit în 
sângele mielului".

  Cuvântul Domnului

Psalmul Responsorial
Ps 23(24),1-2.3-4ab.5-6 (R.: cf. 6) 
R.: Aceasta este generaţia 
 celor care caută faţa ta, Doamne.
1 Al Domnului este pământul şi tot  
 ce este pe el, 
lumea şi cei care locuiesc în ea. 
2 Căci el l-a întemeiat pe mări 
şi l-a stabilit peste râuri. R.
3 Cine va urca pe muntele    
 Domnului? 
Cine se va ridica în locul său cel   
 sfânt? 
4ab Cel care are mâinile nepătate şi  



 inima curată, 
cel care nu-şi înalţă sufletul spre   
 lucruri deşarte. R.
5 Acesta va primi binecuvântare de  
 la Domnul 
şi dreptate de la Dumnezeu,   
 mântuitorul său. 
6 Aceasta este generaţia celor care-l  
 caută pe el, 
a celor care caută faţa    
 Dumnezeului lui Iacob. R.

Lectura a II-a
Îl vom vedea pe Dumnezeu aşa 

cum este.
Citire din Scrisoarea întâi a 

sfântului apostol Ioan            3,1-3
Iubiţilor, vedeţi câtă iubire ne-a 

dăruit Tatăl: să ne numim copii ai 
lui Dumnezeu! Şi suntem. De aceea, 
lumea nu ne cunoaşte, pentru că nu 
l-a cunoscut pe el. 2 Iubiţilor, acum 
suntem copii ai lui Dumnezeu, dar 
nu s-a arătat încă ce vom fi. Ştim 
că, atunci când se va arăta, vom 
fi asemenea lui, pentru că îl vom 
vedea aşa cum este. 3 Oricine are 
această speranţă în el devine curat, 
aşa cum el este curat.

           Cuvântul Domnului

Aclamație la Evanghelie  Mt 11,28
(Aleluia) "Veniţi la mine toţi cei os-
teniţi şi împovăraţi şi eu vă voi da 
odihnă", spune Domnul! (Aleluia)

Evanghelia                                                         
Bucuraţi-vă şi tresăltaţi de 

veselie, căci răsplata voastră mare 
este în ceruri!

     Citire din Evanghelia Dom-
    nului nostru Isus Cristos 

după sfântul Matei              5,1-12a

În acel timp, văzând mulţimile, 
Isus s-a urcat pe munte şi, după 
ce s-a aşezat, s-au apropiat de el 
discipolii săi. 2 Şi, deschizându-şi 
gura, îi învăţa zicând: 3 "Fericiţi 
cei săraci în duh, pentru că a lor 
este împărăţia cerurilor! 4 Fericiţi 
cei care plâng, pentru că ei 
vor fi mângâiaţi! 5 Fericiţi cei 
blânzi, pentru că ei vor moşteni 
pământul! 6 Fericiţi cei cărora le 
este foame şi sete de dreptate, 
pentru că ei se vor sătura! 7 Fericiţi 
cei milostivi, pentru că ei vor afla 
milostivire! 8 Fericiţi cei curaţi la 
inimă, pentru că ei îl vor vedea pe 
Dumnezeu! 9 Fericiţi făcătorii de 
pace, pentru că ei vor fi numiţi fiii lui 
Dumnezeu! 10 Fericiţi cei persecutaţi 
din cauza dreptăţii, pentru că a lor 
este împărăţia cerurilor! 11 Fericiţi 
sunteţi când vă vor insulta, vă vor 
persecuta şi, minţind, vor spune 
împotriva voastră tot răul din cauza 
mea. 12a Bucuraţi-vă şi tresăltaţi de 
veselie, căci răsplata voastră mare 
este în ceruri!"

Cuvântul Domnului

Rugăciunea Credincioșilor
Astăzi ne unim cu toți sfinți 

care acum se află la dreapta lui 
Dumnezeu în glorie, și îi rugăm să 
mijlocească la bunul Dumnezeu 
toate aceste rugăciuni ale noastre, 
știind că cu ajutorul lor el ni le va 
asculta. Să spunem împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm pentru Biserică, pentru 
papa Francisc și episcopul 
nostru Iosif, și pentru toți cei 



care o slujesc. R.

- Ne rugăm pentru cei care sunt 
țintuiți de orice fel de suferință, 
ca ei să cunoască grija pe care 
Isus o are pentru ei. R.

- Ne rugăm pentru permanenta 
susținere a lui Dumnezeu, ca el 
să ne ajute necontenit până vom 
fi și noi uniți cu sfinți din cer. R.

- Ne rugăm pentru toți cei singuri 
și izolați, ca noi să putem fi mai 
atenți față de cei care au nevoie 
de un cuvânt de încurajare. R.

- Ne rugăm pentru toți cei care ne 
sunt alături zi de zi în zbuciumul 
vieții noastre zilnice. R.

- Ne rugăm și pentru toți 
credincioși noștri răposați, ca 
ei să fie uniți cu sfinți în gloria 
cerului. R.

Doamne, în fiecare zi facem 
noi pași spre casa noastră alături 
de tine. Ajută-ne să menținem 
mereu acest scop în priviri și să 
ne încredem în bunătatea ta. Prin 
Cristos Domnul Nostru. Amin

Asupra Darurilor
Plăcute să-ţi fie, Doamne, 

darurile pe care ţi le aducem 
în cinstea tuturor sfinţilor; 
noi credem că ei se bucură de 
siguranţa nemuririi: dă-ne şi nouă 
harul să simţim că se îngrijesc de 
mântuirea noastră. Prin Cristos, 
Domnul nostru. 

Ant. la Împărtăşanie     Mt 5,8-10
Fericiţi cei cu inima curată, 

pentru că ei îl vor vedea pe 
Dumnezeu. Fericiţi făcătorii de 
pace, pentru că ei vor fi numiţi 
fii ai lui Dumnezeu. Fericiţi cei 
persecutaţi pentru dreptate, pentru 
că a lor este împărăţia cerurilor. 

După Împărtășanie
Te adorăm, Dumnezeule, care 

singur eşti sfânt şi eşti minunat 
întru toţi sfinţii tăi, şi te implorăm 
să reverşi harul tău şi asupra 
noastră, pentru ca, desăvârşindu-
ne în plinătatea iubirii tale, să ne 
treci, de la această masă, la care 
ne-ai primit ca pelerini, la ospăţul 
pregătit în patria cerească. Prin 
Cristos, Domnul nostru.

RugăciuneRugăciune
       Doamne, cuvintele pe care le-ai proclamat pe muntele fericirilor,   
     deseori ni se par o simplă poezie sau un ideal de neatins. Totuşi, nu 
   sunt numai cuvinte de consolare pentru cei slabi şi oprimaţi. După 
 două mii de ani, trebuie să recunoaştem că cei săraci şi blânzi, cei 

persecutaţi şi curaţi cu inima, cei milostivi şi făcătorii de pace sunt cu 
adevărat învingători în această istorie tulburată şi pătrunsă de lacrimi şi de 
sânge. Cei învinşi sunt cei care par puternici şi aroganţi, sunt cei bogaţi şi 
nedrepţi, care nu au crezut în planul tău de iubire. Să pătrundă, Doamne, în 
noi şi în lume spiritul fericirilor. El ne face învingători şi ne deschide calea 
spre cer. Amin. 
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