„Duhul Domnului este asupra mea:
pentru aceasta m-a uns
să duc săracilor vestea cea bună;
m-a trimis să proclam
celor închişi eliberarea
şi celor orbi recăpătarea vederii,
să redau libertatea celor asupriţi;
să vestesc un an de îndurare al Domnului”.

21 Mai
Sfântul Eugen De Mazenod, Episcop
Comemorare

ANT. LA INTRARE

A închis apoi cartea, a dat-o slujitorului şi s-a aşezat. Ochii tuturor din sinagogă erau îndreptaţi spre el. A început apoi să le vorbească: „Astăzi s-a împlinit Scriptura aceasta pe care aţi ascultat-o
cu urechile voastre”. Toţi dădeau mărturie în favoarea lui şi se mirau de cuvintele pline de har care ieşeau din gura lui.
Cuvântul Domnului
ASUPRA DARURILOR
Primeşte, Tată, darurile pe care ţi le prezentăm, în sărbătoarea
sfântului Eugen şi reînnoieşte în inimile noastre focul iubirii tale
ca să-ţi putem oferi, împreună cu această Euharistie şi întreaga
noastră viaţă. Prin Cristos.
Prefaţă de la Comunul sfinţilor păstori ai Bisericii
ANT. LA ÎMPĂRTĂŞANIE

IN 15,4.5B

(Aleluia) Rămâneţi în mine şi eu în voi, spune Domnul;
cine rămâne în mine aduce roade multe. (Aleluia)
DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE
Îţi aducem mulţumire, Doamne, izvorul oricărui bine. Tu care neai primit la aceasta Sfântă Masă dă-ne harul să trăim în sfinţenie
pentru a fi părtaşi, împreună cu sfântul Eugen, de bucuria deplină
promisă tuturor slujitorilor tăi credincioşi. Prin Cristos.

IS 61,1

Duhul Domnului este peste mine căci Domnul m-a uns şi m-a
trimis să aduc săracilor vestea cea bună, să-i vindec pe cei cu inima zdrobită. (T. P. Alleluia)
RUGACIUNEA ZILEI
Dumnezeule, care în marea Ta îndurare l-ai înzestrat pe sfântul
episcop Eugen de Mazenod cu deosebite virtuţi apostolice pentru
a propovădui Evanghelia popoarelor, fă ca prin mijlocirea lui, să
fim şi noi mistuiţi de acelaşi duh, printr-o sfântă slujire a Bisericii
pentru mântuirea tuturor sufletelor. Prin Domnul.
LECTURA I
A văzut tot pământul biruinţa Dumnezeului nostru.

IS 52, 7-10

Citire din cartea profetului Isaia
Cât de plăcut este să vezi peste munţi paşii celui care vesteşte pacea, ai celui care aduce vestea cea bună, vestea mântuirii, să vezi
pe crainicul care dă de ştire Sionului: ”Dumnezeul tău este împărat!”.
Ascultaţi glasul străjerilor, căci răsună chemarea lor; e un strigăt
de bucurie; ei îl văd cu ochii lor pe Domnul care se întoarce din
Sion. Izbucniţi în strigăte de bucurie, voi, ruine ale Ierusalimului,
căci Domnul mângâie pe poporul său şi răscumpără Ierusalimul.
Domnul şi-a arătat puterea braţului său in ochii tuturor popoarelor; de la un capăt la altul al pământului, toţi vor vedea mântuirea
adusă de Dumnezeul nostru.
Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL

PS 95,1-3.7-8A.10

R: Vestiţi tuturor popoarelor
Lucrările minunate ale Domnului

Şi eu, fraţilor, când am venit la voi, am venit să vă vestesc misterul lui Dumnezeu, nu prin măiestria cuvântului sau prin înţelepciune.

Cântaţi Domnului un cântec nou!
Cântaţi Domnului, toţi locuitorii pământului!
Cântaţi Domnului, binecuvântaţi numele lui!

Într-adevăr, n-am voit să ştiu nimic altceva decât pe Isus Cristos,
şi pe acesta răstignit. Eu însumi am venit la voi în slăbiciune, cu
frică şi cuprins de nelinişte, iar cuvântul meu şi predica mea n-au
constat în discursuri convingătoare ale înţelepciunii omeneşti, ci
în adeverirea Duhului şi a puterii, astfel încât credinţa voastră să
fie bazată nu pe înţelepciunea oamenilor, ci pe puterea lui Dumnezeu.

Vestiţi din zi in zi mântuirea lui.
Vestiţi neamurilor slava lui,
vestiţi tuturor popoarelor minunile sale.
Daţi Domnului, voi familiile popoarelor,
daţi Domnului slavă si cinste!
Daţi Domnului slavă, preamăriţi numele său!
Spuneţi printre neamuri: „Domnul stăpâneşte!”.
El a aşezat pământul pe temelii solide ca să nu se clatine.
El va judeca popoarele cu dreptate.
LECTURA II
Noi îl predicăm pe Cristos cel răstignit.

şi înţelepciunea lui Dumnezeu. Căci nebunia lui Dumnezeu este
mai înţeleaptă decât oamenii şi slăbiciunea lui Dumnezeu este mai
puternică decât oamenii.

1COR 1,18-25; 2,1-5

Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Paul
către Corinteni
Fraţilor, cuvântul crucii este nebunie pentru cei care se pierd, dar
pentru noi, cei care ne mântuim, este puterea lui Dumnezeu. Căci
este scris: „Voi nimici înţelepciunea celor înţelepţi şi ştiinţa celor
învăţaţi o voi distruge”.
Unde este înţeleptul? Unde-i cărturarul? Unde-i cercetătorul acestui veac? Oare n-a dovedit Dumnezeu că înţelepciunea acestei
lumi este nebunie? Dar pentru că lumea, prin înţelepciunea ei, nu
l-a cunoscut pe Dumnezeu, a binevoit Dumnezeu să-i mântuiască
pe cei care cred prin nebunia predicării. În timp ce iudeii cer semne, iar grecii caută înţelepciunea, noi îl predicăm pe Cristos cel
răstignit, scandal pentru iudei şi nebunie pentru păgâni, dar pentru
cei chemaţi, fie iudei, fie greci, Cristos este puterea lui Dumnezeu

Cuvântul Domnului
ALELUIA

MT 28,19-20

(Aleluia)
Mergeţi, şi faceţi ucenici din toate naţiunile,
botezându-i în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh,
învăţându-i să ţină toate câte v-am poruncit.
Şi iată, eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul lumii.
(Aleluia)
EVANGHELIA
Astăzi s-au împlinit aceste cuvinte ale Scripturii.

LC 4, 14-22

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sf.
Luca
În acel timp, Isus s-a întors în Galileea, cu puterea Duhului, şi faima lui s-a răspândit în tot ţinutul dimprejur. Iar el învăţa în sinagogile lor şi era lăudat de toţi. A venit la Nazaret, unde fusese
crescut, şi a intrat în sinagogă, după obiceiul lui, în zi de sâmbătă,
şi s-a ridicat ca să citească. I s-a dat cartea profetului Isaia şi, deschizând cartea, a găsit locul în care era scris:

