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Gândul săptămânii
O singură ambiţie este legitimă: aceea de 
a fi mai buni.

Vladimir Ghika

Sf. Tarciziu, m.
(cca. sec. III)
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Calendarul săptămânii
10   D  + Duminica a XIX-a de peste  
 an; Sf. Laurențiu, diacon m. 
11    L Ss. Clara din Assisi, fc. **;  
 Suzana, m.
12   M Sf. Ioana F. de Chantal,clg.*
13   M Ss. Ponţian, Pp., şi Hipolit, pr., m.  
 Ioan Berchmans, student
14    J Sf. Maximilian Kolbe, pr. m. **
15   V  + Adormirea Maicii Domnului;  
 Ss. Tarciziu, m.; Iacint, pr.;  
 Stanislau Kostka, clg.
16   S     Ss. Ştefan, rege *; Rochus
17   D  + Duminica a XX-a de peste an
 Ss. Miron, ep.m.; Eusebiu, pp.;  
 Beatrix, clg.

Tarciziu a fost ucis în bătaie, în 
adolescență, de către un grup de păgâni, 
în timp ce ducea Sfânta Împărtășanie unor 
creștini aflați în închisoare. Cu ultimele 
puteri a strâns la piept Sf. Împărtășanie 
pentru a o feri de profanare. Martirolo-
giul roman stabilește 15 august 257 d. C. 
ca dată a morții sale. A fost înmormân-
tat alături de Papa Ștefan la Roma, pe  
via Appia. În 767 Papa Paul I i-a mutat 
osemintele în Bazilica Sf. Silvestru, din 
Roma, unde se află și astăzi sub altarul 
principal. Este patronul ministranților. 

Duminica a 19-a de peste an (Anul A)
LECTURA I
Ieşi şi stai pe munte în calea Domnului!
Citire din Cartea întâi a Regilor 19,9a.11-
13a

În zilele acelea, Ilie a ajuns la muntele lui 
Dumnezeu, Horeb, la peşteră, şi a adormit 
acolo; şi, iată, a fost adresat un cuvânt al 
Domnului către el. Domnul i-a zis: „Ieşi şi 
stai pe munte în faţa Domnului, deoarece, 
iată, Domnul e pe punctul să treacă!”
Atunci a fost un vânt mare şi puternic, să 
rupă munţii şi să despice stâncile în faţa 
Domnului; dar nu era în vânt Domnul. 
După vânt a fost un cutremur de pământ;
dar nu era în cutremur Domnul. După cu-
tremur a fost un foc; dar nu era în foc Dom-
nul; după foc a fost un sunet de linişte adân-
că. Când l-a auzit Ilie, şi-a acoperit faţa cu 
mantaua, a ieşit şi a stat la intrarea peşterii.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 84(85),9ab-10.11-12.13-14 (R.: 8)

R.: Arată-ne, Doamne, îndurarea ta
şi dă-ne mântuirea ta!
Voi asculta ce zice Domnul Dumnezeu:
El vorbeşte de pace poporului său 
şi credincioşilor săi.
Mântuirea este aproape 

de cei care se tem de el
şi gloria lui va locui pe pământul nostru. R.

Îndurarea şi adevărul se vor întâlni,
dreptatea şi pacea se vor îmbrăţişa;
adevărul va răsări din pământ
şi dreptatea va coborî din ceruri. R.

Domnul îşi va revărsa bunătatea
şi pământul îşi va aduce roadele sale.
Dreptatea va merge înaintea lui
şi-i va călăuzi paşii pe cale. R.

LECTURA A II-A
Aş dori să fiu eu însumi anatema de la 
Cristos pentru fraţii mei.
Citire din Scrisoarea Sfântului Apostol 
Paul către Romani       9,1-5

Fraţilor, spun adevărul în Cristos, nu mint. 
Martoră îmi este conştiinţa în Duhul Sfânt. 
Mare îmi este întristarea şi nesfârşit chinul 
în inima mea. Căci aş dori să fiu eu însumi 
anatema de la Cristos pentru fraţii mei, rude-
le mele după trup. Aceştia sunt israeliţi, ale 
lor sunt înfierea şi gloria, alianţele şi Legea, 
cultul şi promisiunile; ai lor sunt patriarhii 
şi din ei vine, după trup, Cristos, care este 
deasupra tuturor, Dumnezeu binecuvântat în 
veci. Amin.

Cuvântul Domnului

Citire din Evanghelia Domnului nostru 
Isus Cristos după Sfântul Luca      1,39-56

În zilele acelea, ridicându-se,Maria s-a dus 
în grabă către ţinutul muntos, într-o cetate a 
lui Iuda. A intrat în casa lui Zaharia şi a sa-
lutat-o pe Elisabeta. Când a auzit Elisabeta 
salutul Mariei, a tresăltat copilul în sânul ei, 
iar Elisabeta a fost umplută de Duhul Sfânt 
şi a strigat cu glas puternic: „Binecuvântată 
eşti tu între femei şi binecuvântat este rodul 
sânului tău! Şi de unde îmi este dată mie 
aceasta, ca să vină mama Domnului meu la 
mine? Iată, când a ajuns glasul salutului tău 
la urechile mele, a tresăltat de bucurie copi-
lul în sânul meu! Fericită aceea care a crezut 
că se vor împlini cele spuse ei de Domnul!” 
Maria a spus: „Sufletul meu îl preamăreşte 
pe Domnul şi duhul meu tresaltă de bucurie 
în Dumnezeu, Mântuitorul meu, căci a pri-
vit la smerenia slujitoarei sale. Iată, de acum 
toate popoarele mă vor numi fericită, căci 
mi-a făcut lucruri mari Cel Atotputernic şi 
numele lui e sfânt! Milostivirea lui rămâne 
din neam în neam peste cei ce se tem de el. 
A arătat puterea braţului său: i-a risipit pe cei 
mândri în cugetul inimii lor. I-a dat jos de pe 
tron pe cei puternici şi i-a înălţat pe cei sme-
riţi; pe cei flămânzi i-a copleşit cu bunuri, iar 
pe cei bogaţi i-a lăsat cu mâinile goale. L-a 
sprijinit pe Israel, slujitorul său, amintindu-

şi de îndurarea sa, 
după cum a promis 
părinţilor noştri, lui 
Abraham şi urma-
şilor lui în veci”. 
Maria a rămas cu ea 
cam trei luni, apoi 
s-a întors la casa ei.

Cuvântul 
Domnului
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ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE 
Ps 129(130),5
(Aleluia) Eu nădăjduiesc în Domnul; sufle-
tul meu speră în cuvântul său. (Aleluia)

EVANGHELIA
Porunceşte să vin la 
tine pe apă!
Citire din Evanghelia 
Domnului nostru Isus 
Cristos după Sfântul 
Matei           14,22-33

În acel timp, după ce 
Isus a săturat mulţimi-
le, îndată i-a zorit pe 
discipoli să urce în bar-
că şi să meargă înaintea 
lui pe ţărmul celălalt, până ce el va da drumul 
mulţimilor. După ce a dat drumul mulţimilor, 
s-a urcat pe munte singur, ca să se roage. Când 
s-a înserat, era acolo singur. Barca se îndepăr-
tase deja de uscat, la mai multe stadii, zgudu-
ită de valuri, deoarece vântul le era împotrivă. 
Pe la straja a patra din noapte, Isus a venit la 
ei, umblând pe mare. Văzându-l că merge pe 
mare, discipolii s-au tulburat, spunând că este 
o fantasmă şi, de frică, au început să strige. 
Dar Isus le-a vorbit îndată: „Curaj! Eu sunt, 
nu vă temeţi!” Atunci Petru, răspunzând, i-a 
zis: „Doamne, dacă eşti tu, porunceşte să vin 
la tine pe apă!” El i-a zis: „Vino!” Coborând 
din barcă, Petru a început să umble pe apă şi 
a venit spre Isus. Dar, văzând vântul puternic, 
s-a înspăimântat şi, pentru că a început să se 
scufunde, a strigat: „Doamne, salvează-mă!” 
Îndată Isus a întins mâna, l-a apucat şi i-a zis: 
„Om cu puţină credinţă, de ce te-ai îndoit?” 
Când s-a urcat în barcă, vântul a încetat, iar 
cei care se aflau în barcă l-au adorat spunând: 
„Cu adevărat eşti Fiul lui Dumnezeu!”

Cuvântul Domnului

Fragmentul evanghelic de astăzi ni-L prezintă 
pe Cristos într-o ipostază mai puţin obişnuită 
(...) care provoacă în noi nenumărate întrebări: 
Cum e posibilă o astfel de deplasare? De ce 

Sfântul Petru a putut să păşească pe apă atâ-
ta timp cât s-a încrezut în cuvântul lui Isus 
care l-a chemat la el, iar în momentul în care 
a încolţit într-însul îndoiala a început să se 
scufunde? Ce vrea, de fapt, evanghelistul să 
ne transmită cu acest episod? Mai multe ele-
mente din text ne sugerează un cadru care 
aminteşte contextul pascal atât al Vechiului 
Testament (Isus, asemenea lui Moise, se 
îngrijeşte de popor şi-l hrăneşte în pustiu 
sau îi salvează din mare pe cei ameninţaţi, 
ca la Marea Roşie), cât şi al Noului Testa-
ment (Isus, purtând trăsăturile învierii, nu 

mai poartă condiţionările spaţiale ori gravitaţi-
onale şi păşeşte triumfător peste valurile mării 
învolburate sau salvează şi conduce Biserica – 
simbolizată de barca în care se află ucenicii). În 
plus, incidentul afundării în valuri a lui Petru 
din cauza necredinţei sugerează dificultatea cu 
care mai târziu vor accepta apostolii realitatea 
şi lucrarea salvatoare a lui Isus Cristos înviat. 
Cu alte cuvinte, Sfântul Matei ne invită la o 
lectură în cheie pascală a acestor întâmplări din 
viaţa lui Isus, lectură ce ne va fi utilă şi nouă în 
situaţiile dificile ale vieţii noastre. Într-adevăr, 
adesea, viaţa noastră seamănă cu o rătăcire în 
pustiu sau cu o călătorie pe o mare agitată. Cine 
ar putea fi acela care să ne vină în întâmpina-
re şi să readucă în viaţa noastră pacea? Sfântul 
Paul, în lectura a doua, traversează o experienţă 
tulburătoare: se preocupă de mântuirea poporu-
lui evreu din care provine, depozitarul profeţi-
ilor şi al făgăduinţelor, dar care nu recunoaşte 
în Isus pe Mesia. Mântuirea, totuşi, vine de la 
Domnul. Lui nu-i rămâne decât să strige ca şi 
Petru: Doamne, salvează-mă!

Pr. dr. Tarciziu Șerban

15 august - † ADORMIREA MAICII DOMNULUI
LECTURA I
O Femeie îmbrăcată în soare; ea avea 
luna sub picioarele ei.
Citire din Apocalipsul Sfântului Apostol 
Ioan        11,19a; 12,1-6a.10ab

Atunci s-a deschis templul lui Dumnezeu
care este în cer şi a fost văzut chivotul 
alianţei lui în templul său. Şi s-a arătat 
în cer un semn mare: o Femeie îmbrăcată 
în soare; ea avea luna sub picioarele ei, 
iar pe cap o coroană de douăsprezece ste-
le. Ea era însărcinată; striga în chinurile 
naşterii, frământându-se să nască. Apoi 
a apărut un alt semn în cer: iată, un dra-
gon ca de foc, mare, având şapte capete şi 
zece coarne, iar pe capete – şapte diade-
me. Coada lui târa a treia parte din stelele 
cerului şi le-a aruncat pe pământ. Drago-
nul stătea înaintea Femeii care trebuia să 
nască pentru a devora copilul când va fi 
născut. Ea a născut un copil de parte băr-
bătească, care va păstori toate neamurile 
cu un sceptru de fier; copilul ei a fost răpit 
la Dumnezeu şi la tronul său, iar Femeia a 
fugit în pustiu, acolo unde i-a fost pregătit 
un loc de Dumnezeu. Şi s-a auzit un glas 
puternic în cer spunând: „Acum au venit 
mântuirea şi puterea, împărăţia Dumneze-
ului nostru şi puterea Unsului său”.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 44(45),10.11.12.16 (R.: 10b)
R.: Regina stă la dreapta ta,
împodobită cu aur de Ofir.

Fiice de regi sunt în preajma ta,
regina stă la dreapta ta, 
împodobită cu aur de Ofir. R.

Ascultă, fiică, priveşte şi pleacă-ţi urechea,
uită de poporul tău 
şi de casa părintelui tău! R.
Regele râvneşte frumuseţea ta;
el îţi este stăpânul, 
prosternă-te în faţa lui. R.
Prietenele fiicei regelui 
sunt aduse în bucurie şi veselie,
sunt conduse în palatul regelui. R.

LECTURA A II-A
Cel dintâi va învia Cristos,
după aceea, cei care sunt ai lui Cristos.
Citire din Scrisoarea întâi a Sfântului Apos-
tol Paul către Corinteni   15,20-27a

Fraţilor, Cristos a înviat din morţi, fiind înce-
putul învierii celor adormiţi. Căci de vreme 
ce printr-un om a venit moartea, tot printr-un 
om vine şi învierea din morţi. Şi după cum 
toţi mor în Adam, tot la fel, în Cristos, toţi vor 
fi readuşi la viaţă. Dar fiecare la rândul lui: 
cel dintâi Cristos, după aceea, cei care sunt ai 
lui Cristos, la venirea lui, apoi va fi sfârşitul, 
când el va încredinţa împărăţia lui Dumne-
zeu Tatăl, după ce va fi nimicit orice domnie, 
orice stăpânire şi putere. Căci el trebuie să 
domnească până când va pune toţi duşmanii 
sub picioarele lui. Ultimul duşman care va fi 
nimicit este moartea. De fapt, „toate le-a su-
pus sub picioarele lui”.

Cuvântul Domnului

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE
(Aleluia) Maria a fost înălţată la ceruri,
corurile de îngeri se bucură. (Aleluia)

EVANGHELIA
Cel Puternic mi-a făcut lucruri mari. I-a 
înălţat pe cei umili. 


