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RUGĂCIUNEA ZILEI

umnezeule Atotputernic și veșnic,
tu ai dăruit poporului tău,

în sfântul Anton, un mare predicator al Evangheliei
și un ocrotitor al celor săraci și suferinzi;
fă, te rugăm, ca prin mijlocirea lui
să urmăm învățăturile Evangheliei
și în încercări să simțim ajutorul milostivirii tale.
Prin Domnul nostru Isus Cristos, Fiul tău,
care, fiind Dumnezeu,
împreună cu tine viețuiește și domnește,
în unire cu Duhul Sfânt, în toți vecii vecilor.

Se propun trei lecturi pentru cazul în care se celebrează ca solem-
nitate; altfel se alege prima sau a doua lectură .

LECTURA I
În comparație cu înțelepciunea, bogățiile le-am considerat de nimic.

Citire din Cartea Înțelepciunii 7,7-14

-am rugat lui Dumnezeu și mi s-a dat pricepere; 
l-am implorat și duhul înțelepciunii s-a coborât 

peste mine. Am ținut la înțelepciune mai mult decât la 
tronuri și sceptre; în comparație cu ea, bogățiile le-am 
socotit de nimic. N-am pus alături de ea nici pietrele cele 
mai scumpe, fiindcă tot aurul din lume, pe lângă ea nu e 
decât nisip, iar argintul mi se pare noroi înaintea ei.
 Am prețuit înțelepciunea mai mult decât sănătatea 
și frumusețea; am pus-o chiar înaintea luminii, fiindcă 
strălucirea ei nu se stinge niciodată.
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 Împreună cu ea mi-au venit toate bunătățile, căci în 
mâinile ei sunt bogății nenumărate. Și m-am bucurat de 
toate acestea, căci înțelep-ciunea le aduce cu sine. Totuși 
eu nu știam că ea este născătoarea lor.
 Am învățat-o fără viclenie, o împărtășesc fără părere 
de rău și nu ascund comorile ei. Ea este pentru oameni 
comoară nesfârșită; cei care se folosesc de ea se fac pri-
etenii lui Dumnezeu, prin ale învățăturii îmbelșugate 
daruri.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL din Ps 39

›. Am vestit, Doamne,
adevărul tău!

Domnul a așezat pe stâncă piciorul meu,
mi-a făcut pașii siguri.
Mi-a pus pe buze un cântec nou,
un imn de laudă pentru Dumnezeul nostru. ›.

Am vestit dreptatea ta
în adunarea cea mare.
Nu-mi închid buzele,
tu știi lucrul acesta, Doamne! ›.

În sulul cărții este scris despre mine,
că trebuie să împlinesc voința ta, Dumnezeule;
aceasta mă bucură;
legea ta este în adâncul inimii mele. ›.

Să se bucure și să se veselească în tine
toți cei care te caută;
cei care doresc mântuirea ta să zică fără încetare:
«Preamărit să fie Domnul!» ›.
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LECTURA II

Trăind în iubire și rămânând credincioși adevărului, să creștem în toate 
până vom ajunge la Cristos.

Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul
către Efeseni 4,7;11-15

raților, fiecare dintre voi a primit harul în măsura în 
care i l-a dăruit Cristos. El a dat oamenilor felurite 

daruri: pe unii i-a făcut apostoli, pe alții profeți, pe alții 
vestitori ai Evangheliei; pe unii păstori și pe alții învă-
țători.
 Astfel poporul sfânt al lui Dumnezeu este organizat 
pentru a putea împlini misiunea de a sluji și pentru a se 
forma Trupului lui Cristos, ca în cele din urmă să ajungem 
cu toții la unitatea credinței și a cunoașterii Fiului lui 
Dumnezeu, la starea omului desăvârșit, la plinătatea sta-
turii lui Cristos.
 Așadar, să nu mai fim ca niște copii, jucăria valurilor, 
purtați încoace și încolo de curenții ideilor, după bunul 
plac al oamenilor care se folosesc de ascuțimea minții lor 
pentru a ne duce în eroare. Dimpotrivă, trăind în iubire 
și rămânând credincioși adevărului să creștem în toate, 
până vom ajunge la Cristos care este Capul.

Cuvântul Domnului

ALELUIA

›. Aleluia.

 Limba celui drept este argint curat
 și buzele lui călăuzesc pe mulți oameni. Ap 21,3

›. Aleluia.
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EVANGHELIA

Mergeți în lumea întreagă și predicați Evanghelia.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos
după sfântul Marcu 16,15-20

sus înviat s-a arătat celor unsprezece ucenici, în timp 
ce erau la masă, și le-a spus: «Mergeți în toată lumea, 

predicați Evanghelia la toată făptura. Cine va crede și va 
fi botezat, se va mântui, iar cine va refuza credința, va fi 
osândit. Acestea sunt semnele care-i vor însoți pe cei care 
cred: în numele meu vor alunga demoni; vor vorbi limbi 
noi; chiar dacă vor bea otravă nu le va dăuna; peste cei 
bolnavi își vor pune mâinile și ei se vor vindeca».
 Domnul Isus după ce le-a vorbit, s-a înălțat la cer și 
șade de-a dreapta lui Dumnezeu.
 Iar ei au plecat să predice pretutindeni.
 Domnul Isus lucra în ei și întărea cuvântul prin minu-
nile ce-i însoțeau.

Cuvântul Domnului

ASUPRA DARURILOR

articiparea la misterele tale, Doamne,
să ne umple cu lumina Duhului tău,

care l-a luminat pe sfântul Anton
și l-a făcut instrumentul slavei tale.
Prin Cristos Domnul nostru.

Ant. la Împărtășanie Noi îl predicăm pe Cristos
cel Răstignit,
pe Cristos puterea și înțelepciunea
lui Dumnezeu. 1Cor 1,23-24
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DUPĂ ÎMPĂRTĂȘANIE

acramentele pe care le-am primit,
 Doamne Dumnezeule,

să hrănească în noi acea credință
pe care ne-au transmis-o apostolii
și pe care sfântul Anton 
a slujit-o cu o dragoste nespusă.
Prin Cristos Domnul nostru.






