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Calendarul săptămânii
28    D  + Sf. Familiei: Isus, Maria și Iosif;  
 Ss. Prunci nevinovați, m.
29   L Ss. Thomas Becket, ep. m. *;  
  David, rege
30   M Sf. Felix I, pp.
31   M Ss. Silvestru I, pp. *; Melania;  
 Ecaterina Labouré, fc.
01    J Sf. Născătoare de Dumnezeu;
 Fer. Marian, preot martir
02    V Ss. Vasile cel Mare şi Grigore  
 din Nazianz, ep. înv. **
03    S Preasf. Nume al lui Isus *; 
 Sf. Genoveva, fc.
04    D  + Duminica a 2-a după Crăciun;  
 Sf. Angela din Foligno, văduvă.
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01 ianuarie 2014 * SF. MARIA NĂSCĂTOARE DE DUMNEZEU

LECTURA I
Vor chema numele meu asupra fiilor lui 
Israel şi eu îi voi binecuvânta.
Citire din cartea Numerilor  6,22-27

În zilele acelea, Domnul i-a zis lui Moise: 
„Spune-le lui Aaron şi fiilor lui: «Aşa să-i 
binecuvântaţi pe fiii lui Israel: ‹Domnul să 
te binecuvânteze şi să te păzească! Dom-
nul să facă să strălucească faţa lui spre tine
şi să se îndure de tine! Domnul să-şi înalţe 
faţa spre tine şi să-ţi dăruiască pacea!› Să 
pună numele meu peste fiii lui Israel şi eu 
îi voi binecuvânta!»”

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 66(67),2-3.5.6 şi 8 (R.: 2a)

R.: Dumnezeu să fie milostiv cu noi
şi să ne binecuvânteze!

Dumnezeu să aibă milă de noi 
şi să ne binecuvânteze;
să-şi îndrepte spre noi faţa senină,
ca să fie cunoscută pe pământ calea ta,
şi mântuirea ta, la toate popoarele! R.

Să se veselească 
şi să strige de bucurie neamurile,
pentru că judeci popoarele cu dreptate
şi călăuzeşti neamurile 

pe faţa pământului! R.

Să te laude popoarele, Dumnezeule,
toate popoarele să te laude!
Să ne binecuvânteze Dumnezeu
şi să se teamă de el 
toate marginile pământului! R.

LECTURA A II-A
Dumnezeu l-a trimis în lume pe Fiul său, 
născut din femeie.
Citire din Scrisoarea Sfântului Apostol Paul
către Galateni            4,4-7

Fraţilor, când a venit împlinirea timpului, 
Dumnezeu l-a trimis în lume pe Fiul său, 
născut din femeie, născut sub Lege, ca să-i 
răscumpere pe cei care sunt sub Lege, ca 
să primim înfierea. Şi pentru că sunteţi fii, 
Dumnezeu l-a trimis pe Duhul Fiului său în 
inimile noastre, care strigă: „Abba, Tată!” 
Aşa încât nu mai eşti sclav, ci fiu; iar dacă 
eşti fiu, eşti şi moştenitor prin Dumnezeu.

Cuvântul Domnului
ALELUIA                Evr 1,1-2a
(Aleluia) După ce în trecut a vorbit în multe 
rânduri şi în multe moduri părinţilor noştri 
prin profeţi, Dumnezeu, în aceste zile din 
urmă, ne-a vorbit nouă prin Fiul. (Aleluia)

Gândul săptămânii
Nimic nu ni-L apropie mai mult pe 
Dumnezeu decât aproapele. 

Fer. Vladimir Ghika

Sfânta Genoveva (c.422 - c.502)

Sfântul săptămânii

S-a născut la Nanterre (aproape de Paris). 
La 15 ani, Genoveva s-a consacrat lui 
Dumnezeu, intrând într-un grup de 
fecioare consacrate care nu trăiau în 
mănăstire, ci în casele lor, dedicându-
se faptelor de caritate şi pocăinţei. În 
451, când parisul era ameninţat de huni, 
locuitorii au vrut să fugă, dar Genoveva 
i-a convins să rămână. Mai apoi, pe timp 
de foamete, a mers cu vasul pe Sena 
adunând grâne de la ţărani, pe care apoi 
le-a împărţit parizienilor. S-a folosit de 
prietenia ei cu regii Cilderic şi Clodoveu 
pentru a obţine graţierea a numeroşi 
deţinuţi politici. A murit în jurul anului 
502. Este patroana orașului Paris.

1 ianuarie 2015
A 48-a Zi Mondială a Păcii
Nu mai sunteţi sclavi, ci fraţi

La începutul unui an nou, pe care-l primim ca 
pe un har şi un dar al lui Dumnezeu oferit ome-
nirii, doresc să adresez, fiecărui bărbat şi fiecă-
rei femei, precum şi fiecărui popor şi naţiuni 
din lume, conducătorilor de stat şi de guvern şi 
responsabililor diferitelor religii, urările mele 
de pace, pe care le însoţesc cu rugăciunea mea 
ca să înceteze războaiele, conflictele şi multele 
suferinţe provocate fie de mâna omului fie de 
epidemii vechi şi noi şi de efectele devastatoare 
ale calamităţilor naturale. Mă rog în mod deo-
sebit pentru ca, răspunzând la vocaţia noastră 
comună de a colabora cu Dumnezeu şi cu toţi 
oamenii de bunăvoinţă pentru promovarea în-
ţelegerii şi păcii în lume, să ştim să rezistăm 
tentaţiei de a ne comporta în mod nedemn de 
omenitatea noastră. [...]
Ştim că Dumnezeu ne va întreba pe fiecare din-
tre noi: „Ce ai făcut cu fratele tău?” (cf. Gen 
4,9-10). Globalizarea indiferenţei, care astăzi 
apasă asupra vieţilor atâtor surori şi fraţi, ne 
cere tuturor să deveni artizani ai unei globali-
zări a solidarităţii şi fraternităţii, care să le poată 
reda speranţa şi să-i facă să reia cu curaj dru-
mul prin greutățile timpul şi perspectivele noi 
pe care le aduce cu sine şi pe care Dumnezeu le 
pune în mâinile noastre.

Papa Francisc
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EVANGHELIA
I-au găsit pe Maria, pe Iosif şi copilul. 
Când s-au împlinit opt zile, i s-a pus nu-
mele Isus.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus 
Cristos după Sfântul Luca       2,16-21

În acel timp, păstorii au plecat în grabă şi i-au 
găsit pe Maria, pe Iosif şi copilul culcat în ies-
le. După ce l-au văzut, au făcut cunoscut cu-
vântul care le fusese spus despre acest copil. 
Toţi cei care auzeau se mirau de cele spuse lor 
de către păstori. Maria însă păstra toate aceste 
cuvinte, meditându-le în inima ei. Apoi păsto-
rii s-au întors, glorificându-l şi lăudându-l pe 
Dumnezeu pentru tot ce au auzit şi au văzut, 

după cum le-a fost spus. Când s-au împlinit 
opt zile pentru circumciderea lui, i s-a pus 
numele Isus, aşa cum a fost numit de înger 
mai înainte de a fi fost zămislit.

Cuvântul Domnului

04 ianuarie 2014 * Duminica a 2-a după Crăciun * Sf. Angela din Foligno, văduvă

LECTURA I
Înţelepciunea lui Dumnezeu şi-a stabilit 
locuinţa în mijlocul poporului ales.
Citire din cartea lui Ben Sirah 
            24,1-2.8-12 (1-4.12-16)

Înţelepciunea îşi laudă sufletul, şi în Dumne-
zeu îşi găseşte preamărirea, şi în mijlocul po-
porului său se preamăreşte. În adunarea Celui 
Preaînalt îşi deschide gura şi înaintea puterii 
sale se preamăreşte, şi în mijlocul poporului 
său este lăudată, şi în adunarea sfântă este 
admirată, şi în mulţimea celor aleşi îşi află 
lauda, şi între cei binecuvântaţi este binecu-
vântată, în timp ce zice: „Atunci, Creatorul a 
toate mi-a poruncit, şi cel care m-a creat mi-a 
stabilit cortul şi mi-a zis: «În Iacob să locu-
ieşti şi în Israel să ai moştenire! Înfigeţi rădă-
cinile tale între aleşii mei!» Înaintea veacului, 
de la început m-a creat şi până în veac nu voi 
înceta. În cortul sfânt, înaintea lui am slujit şi 
astfel m-am stabilit în Sion. În cetatea iubită, 

la fel, m-a făcut să locuiesc şi în Ierusalim 
este puterea mea. Mi-am pus rădăcinile într-
un popor glorios, în partea Domnului, moş-
tenirea sa şi în adunarea sfinţilor mi-am luat 
locuinţă”.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 146-147(147),12-13.14-15.19-20 
(R.: In 1,14a)

R.: Cuvântul s-a făcut trup şi a locuit între noi.
sau:
Aleluia.

Preamăreşte-l, Ierusalim, pe Domnul,
laudă-l, Sion, pe Dumnezeul tău!
Căci el întăreşte zăvoarele porţilor tale,
el îi binecuvântează pe fiii tăi 
în mijlocul tău. R.

El dă pace ţinutului tău
şi te satură cu cel mai bun grâu.

El îşi trimite cuvântul pe pământ,
cuvântul lui aleargă cu iuţeală mare. R.

El îi face cunoscut lui Iacob cuvântul său,
lui Israel, hotărârile şi judecăţile sale.
El n-a făcut aşa cu niciun alt popor
şi nu le-a făcut cunoscute judecăţile sale. R.

LECTURA A II-A
El ne-a rânduit de mai înainte spre înfi-
ere, prin Isus Cristos.
Citire din Scrisoarea sfântului apostol 
Paul către Efeseni           1,3-6.15-18

Fraţilor, binecuvântat este Dumnezeu şi Ta-
tăl Domnului nostru Isus Cristos, care ne-a 
binecuvântat cu orice binecuvântare spiritu-
ală în cele cereşti, în Cristos, întrucât ne-a 
ales în el mai înainte de întemeierea lumii, 
ca să fim sfinţi şi neprihăniţi înaintea lui! În 
iubire, el ne-a rânduit de mai înainte spre în-
fiere, prin Isus Cristos, după placul voinţei 
sale, spre lauda gloriei harului său, cu care 
ne-a copleşit în Fiul său preaiubit. De aceea, 
şi eu, auzind de credinţa voastră în Domnul 
Isus şi de iubirea pe care o aveţi faţă de toţi 
sfinţii, nu încetez să mulţumesc pentru voi, 
amintindu-vă în rugăciunile mele, pentru ca 
Dumnezeul Domnului nostru Isus Cristos, 
Tatăl gloriei, să vă dea Duhul înţelepciu-
nii şi al descoperirii, ca să-l cunoaşteţi pe 
deplin, luminându-vă ochii inimii voastre, 
ca să cunoaşteţi care este speranţa chemării 
sale,care este bogăţia gloriei moştenirii sale 
între cei sfinţi.

Cuvântul Domnului

ALELUIA         cf. 1Tim 3,16
(Aleluia) Mărire ţie, Cristoase, propovădu-
it neamurilor; mărire ţie, Cristoase, crezut 
în lume. (Aleluia)

EVANGHELIA
Cuvântul s-a făcut trup şi a locuit între noi.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus 
Cristos după Sfântul Ioan        1,1-18

La început era Cuvântul şi Cuvântul era 
la Dumnezeu şi Cuvântul era Dumnezeu. 
Acesta era la început la Dumnezeu. Toate au 
luat fiinţă prin el şi fără el nu a luat fiinţă ni-
mic din ceea ce există. În el era viaţa şi viaţa 
era lumina oamenilor, iar lumina în întuneric 
luminează, dar întunericul nu a cuprins-o. A 
fost un om, trimis de Dumnezeu, al cărui 
nume era Ioan. Acesta a venit spre mărturie, 
ca să dea mărturie despre lumină, pentru ca 
toţi să creadă prin el. Nu era el lumina, ci 
a venit să dea mărturie despre lumină. Cu-
vântul era lumina adevărată, care, venind în 
lume, luminează pe orice om. Era în lume şi 
lumea a luat fiinţă prin el, dar lumea nu l-a 
cunoscut. A venit la ai săi, dar ai săi nu l-au 
primit. Însă celor care l-au primit, celor care 
cred în numele lui, le-a dat puterea de a de-
veni copii ai lui Dumnezeu, care, nu din sân-
ge, nici din voinţa trupului, nici din voinţa 
bărbatului, ci din Dumnezeu s-au născut. Şi 
Cuvântul s-a făcut trup şi a locuit între noi, 
iar noi am văzut gloria lui, glorie ca a unicu-
lui născut din Tatăl, plin de har şi de adevăr. 
Ioan a dat mărturie despre el şi a strigat, zi-
când: „Acesta era cel despre care v-am spus: 
«Cel care vine după mine a fost înaintea mea 
pentru că era mai înainte de mine»”. Căci 
noi toţi am primit din plinătatea lui har după 
har. Pentru că Legea a fost dată prin Moise, 
harul şi adevărul au fost prin Isus Cristos. 
Nimeni nu l-a văzut vreodată pe Dumnezeu; 
Fiul unic al lui Dumnezeu, cel care este spre 
pieptul Tatălui, el l-a revelat.

Cuvântul Domnului


