
SFÂNTA LITURGHIE
în cinstea

FERICITEI 
VERONICA ANTAL

fecioară martiră





S-a născut în localitatea Nisiporești, județul Neamț 
(România) în anul 1935, într-o familie modestă. A 
avut o copilărie liniștită, ajutându-și părinții la munca 

câmpului și frecventând biserica parohială. Încă din fragedă 
tinerețe, în secret, a profesat voturile de sărăcie, ascultare și 
castitate în cadrul Ordinului Franciscan Secular, înscriindu-
se și în Asociația Internațională a Armatei Maicii Domnului. 

În seara zilei de 24 august 1958, pe când se întorcea de la Sfânta 
Liturghie celebrată în biserica parohială din localitatea Hălăucești, la care 
pr. Petru Pleșca, ordinarius substitutus, dăruise sacramentul sfântului 
Mir mai multor tineri, fericita Veronica Antal a fost atacată, în mijlocul 
câmpului, de un tânăr care, după o luptă teribilă, a ucis-o cu patruzeci și 
două de lovituri de cuțit. A fost găsită în dimineața următoare strângând în 
mână rozariul.

Consătenii ei au început să vorbească îndată despre moartea ei ca de 
moartea unei sfinte, faima de sfințenie răspândindu-se cu rapiditate în 
localitățile din jur. A fost înmormântată în ziua de 27 august 1958 în 
cimitirul parohiei din Nisiporești. Beatificarea ei a avut loc la 22 septembrie 
2018, în biserica parohială din această localitate.

Ant. la intrare Iată, fecioara puternică, jertfa nepătată, 
victima castității, l-a urmat pe mielul răstignit 
pentru noi.

Se spune Mărire.

RUGĂCIUNEA ZILEI

D
oamne Dumnezeule, ajutorul celor nevinovați
și bucuria celor curați cu inima,
care i-ai dat fericitei Veronica Antal, în floarea tinereții, 

harul și coroana martiriului:
dă-ne, te rugăm, prin mijlocirea ei,
statornicie în credință și în împlinirea poruncilor tale,
după cum ai încununat-o pe ea cu biruința fecioriei.
Prin Domnul nostru Isus Cristos.

26 august

FERICITA 
VERONICA ANTAL

fecioară martiră



LECTURA I

M-ai eliberat în marea ta îndurare și prin slava numelui tău. 

Citire din cartea lui Ben Sirah 51,1-8

T
e voi mărturisi pe tine, Doamne, regele meu,
te voi lăuda, Dumnezeule, mântuitorul meu,
şi voi mărturisi numele tău.

2 Căci ai fost ocrotitor şi ajutor;
ai eliberat trupul meu de la pieire
şi din capcana limbii calomnioase,
de buzele care spun minciuni.
Înaintea potrivnicilor ai fost ajutor şi m-ai eliberat,
3 după mulţimea îndurării tale şi a numelui tău,
de muşcătura celui pregătit pentru hrană,
de mâna celor care căutau sufletul meu
şi de multele strâmtorări pe care le aveam,
4 de sufocarea focului dimprejur
şi din mijlocul focului pe care nu-l aprinsesem,
5 din adâncul sânului locuinţei morţilor,
de limba necurată şi de cuvântul mincinos.
6 Calomnia unei limbi nedrepte a ajuns la rege;
sufletul meu s-a apropiat de moarte
şi viaţa mea era jos, aproape de locuinţa morţilor.
7 M-au împresurat de pretutindeni şi nu era cine să mă ajute;
priveam după ajutorul oamenilor, dar nu era.
8 Mi-am amintit de îndurarea ta, Doamne,
şi de lucrarea ta, care este din veci,
căci tu îi ridici pe cei care te aşteaptă
şi-i salvezi din mâinile duşmanilor.

Cuvântul Domnului
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PSALMUL RESPONSORIAL 
Ps 123 (124), 2-3.4-5.7b-8 (R.: 7a)

›.: Sufletul nostru a scăpat ca o pasăre

din lațul vânătorului.

2 De n-ar fi fost Domnul de partea noastră
când oameni s-au ridicat împotriva noastră,
3 atunci ne-ar fi înghiţit de vii 
în mânia lor aprinsă! ›.

4 Atunci ne-ar fi înecat apele,
ar fi trecut râurile peste sufletul nostru,
5 atunci ar fi trecut peste noi ape năprasnice. ›.

7b Laţul s-a rupt şi noi am scăpat.
8 Ajutorul nostru este în numele Domnului,
care a făcut cerul şi pământul. ›.
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sau:

Nici moartea, nici viața
nu vor putea să ne despartă de iubirea lui Dumnezeu. 

Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul
către Romani 8,31b-39

F
raților, 
dacă Dumnezeu este pentru noi, 
cine este împotriva noastră? 

32 El, care nu l-a cruţat pe propriul său Fiu, 
ba chiar l-a dat la moarte pentru noi toţi, 
cum nu ne va dărui toate împreună cu el? 
33 Cine va aduce acuză împotriva aleşilor lui Dumnezeu? 
Dumnezeu este cel care justifică! 
34 Cine îi va condamna? 
Cristos Isus, care a murit, dar, mai mult, a şi înviat, 
care este la dreapta lui Dumnezeu, intervine pentru noi. 
35 Cine ne va despărţi de iubirea lui Cristos? 
Oare necazul sau strâmtorarea 
sau persecuţia sau foametea 
sau lipsa de haine sau primejdia sau sabia? 
36 După cum este scris:
„Pentru tine suntem daţi la moarte toată ziua, 
suntem socotiţi ca nişte oi de înjunghiere”.
37 Dar în toate acestea 
noi suntem mai mult decât învingători 
prin cel care ne-a iubit. 
38 Căci sunt convins că nici moartea, nici viaţa, 
nici îngerii, nici stăpânirile, 
nici cele prezente, nici cele viitoare, nici puterile, 
39 nici înălţimile, nici adâncurile şi nici vreo altă creatură 
nu va putea să ne despartă de iubirea lui Dumnezeu 
care este în Cristos Isus, Domnul nostru.

Cuvântul Domnului
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ACLAMAȚIE LA EVANGHELIE

›. Aleluia.

Fericit omul care îndură ispita
pentru că, după ce va fi încercat,
va primi coroana vieții. Iac 1,12

›. Aleluia.

EVANGHELIA

Nu vă temeți de cei care ucid trupul!

 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos
după sfântul Matei 10,28-33

I n acel timp,
Isus le-a spus discipolilor săi:
„Nu vă temeţi de cei care ucid trupul, 

dar nu pot ucide sufletul! 
Temeţi-vă mai degrabă 
de cel care poate să piardă şi trupul, şi sufletul în Gheenă!
29 Oare nu se vând două vrăbii pe un ban? 
Şi niciuna dintre ele nu cade pe pământ 
fără ştirea Tatălui vostru. 
30 Vouă, însă, vă sunt numărate toate firele de păr de pe cap. 
31 Aşadar, nu vă temeţi! 
Voi valoraţi mai mult decât multe vrăbii. 
32 Oricine va da mărturie pentru mine înaintea oamenilor, 
voi da şi eu mărturie pentru el 
înaintea Tatălui meu cel din ceruri. 
33 Însă oricine mă va renega înaintea oamenilor, 
îl voi renega şi eu înaintea Tatălui meu, cel din ceruri”.

Cuvântul Domnului
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RUGĂCIUNEA CREDINCIOȘILOR

F
raților preaiubiți, cu inimi pline de bucurie şi 
recunoştinţă, să înălţăm rugăciunea noastră către 
Tatăl ceresc pentru ca mărturia eroică a fericitei 

fecioare și martire Veronica Antal să devină pentru noi 
toţi izvor de reînnoire în credinţă şi iubire.

– Pentru Sfântul Părinte Papa N., pentru episcopul nostru 
N. și pentru toți episcopii, preoţii, diaconii şi persoanele 
consacrate, ca ei să mărturisească evanghelia mântuirii 
prin totala lor slujire faţă de poporul credincios şi, astfel, 
să-i conducă la Cristos, Bunul Păstor.
›. Te rugăm ascultă-ne!

– Pentru toţi cei care sunt persecutaţi din cauza credinţei 
lor, ca jertfa lor să conducă la convertirea persecutorilor 
şi să grăbească reconcilierea profundă a inimilor. ›.

– Pentru copii, tineri şi noile generaţii, ca ei să poată afla 
în fericita Veronica Antal un exemplu de credinţă în 
Dumnezeu şi de slujire a aproapelui. ›.

– Pentru toate familiile ţării noastre, ca susţinute de cei care 
administrează binele comun să devină tot mai mult izvor 
de creştere umană, socială şi spirituală pentru întreaga 
societate.  ›.

– Pentru toţi cei care suferă în trup sau în spirit, ca ei 
să poată simţi prin mijlocirea fericitei Veronica Antal 
puterea vindecătoare a harului lui Cristos şi ajutorul 
concret al fraţilor în credinţă.  ›.

– Pentru noi toţi, cei care trăim pe acest pământ stropit 
de sângele martirilor, pentru ca lăsându-ne edificaţi 
de exemplul fericitei Veronica Antal să putem construi 
împreună o societate fondată pe valorile adevărului, 
libertăţii şi solidarităţii. ›.

D
umnezeule, Părinte bun şi îndurător, tu eşti tăria 
celor care se încred în tine. Îţi mulţumim pentru 
că ne-ai dăruit în fericita Veronica Antal, fecioară 

şi martiră, un model de tărie în credinţă, ea care şi-a dat 
viaţa pentru a-şi apăra sfânta curăţie. Te rugăm, ascultă 
rugăciunea acestei familii şi fă ca sămânţa sângelui ei să 
rodească în noi iubirea faţă de Numele tău sfânt şi faţă de 
frați. Prin Cristos, Domnul nostru.
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ASUPRA DARURILOR

T
e rugăm, Doamne, 
ca darurile pe care ți le aducem
în sărbătoarea fericitei Veronica,

să-ți fie bineplăcute, așa cum ți-a plăcut și lupta pătimirii ei.
Prin Cristos, Domnul nostru.

PREFAȚĂ: Învățătura și exemplul dat de martiri

$. Domnul să fie cu voi.
›. Și cu duhul tău.

$. Sus inimile.
›. Le avem la Domnul.

$. Să-i mulțumim Domnului Dumnezeului nostru.
›. Vrednic și drept este.

Cu adevărat vrednic și drept, de cuviință și mântuitor lucru este 
să-ți aducem mulțumiri pururea și în tot locul,
ție, Doamne, Părinte sfânt, atotputernic, veșnic Dumnezeu, 
prin Domnul nostru Isus Cristos.

Căci fericita martiră Veronica, după exemplul lui Cristos,
și-a jertfit viața pentru mărturisirea numelui tău
și ne-a dovedit în chip strălucit puterea ta minunată,
pentru că pe cel slab tu îl conduci la virtutea desăvârșită
și pe cel lipsit de putere îl ajuți să fie statornic 
în mărturisirea credinței.

De aceea, împreună cu puterile cerești,
te preamărim și noi de pe pământ
și înălțăm imnul de laudă al maiestății tale, 
zicând fără încetare:

Sfânt, sfânt, sfânt e Domnul Dumnezeul oștirilor cerești. 
Pline sunt cerurile și pământul de mărirea ta.
Osana în înaltul cerului!
Bine este cuvântat cel care vine în numele Domnului. 
Osana în înaltul cerului!
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Ant. la Împărtășanie Mielul care este în mijlocul tronului 
 îi va conduce 
 la izvoarele apelor vieții  Cf. Ap 7,17

DUPĂ ÎMPĂRTĂȘANIE

D
umnezeule, 
care pe fericita Veronica ai încununat-o în ceruri
cu îngemănata biruință a fecioriei și a martiriului,

dă-ne, te rugăm, prin puterea acestei taine, harul,
să învingem cu tărie tot răul și să dobândim slava cerească.
Prin Cristos, Domnul nostru.
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