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31 mai 2015 * Preasfânta Treime * Vizita Sf. Fecioare Maria

Calendarul săptămânii
31  D  + PREASFÂNTA TREIME
 Vizita Sf. Fecioare Maria; 
 Sf. Petronela, fc. m.
01  L Sf. Iustin, filozof m. **
02  M Ss. Marcelin şi Petru, m. *
03  M Ss. Carol Lwanga şi îns., m. **
04   J  + TRUPUL ŞI SÂNGELE  
 DOMNULUI;
 Sf. Francisc Caracciolo, pr.
05  V Sf. Bonifaciu, ep. m. **
06   S Sf. Norbert, ep. *
07   D  +  DUMINICA a 10-a d.p.a
 Sf. Robert, ab.

Gândul săptămânii
Încearcă să umpli de Dumnezeu trei lu-
cruri care, prin ele însele, nu-L cuprind, 
dar îl cheamă şi îl poartă până în pragul 
sufletului tău: munca, suferinţa şi moartea. 
(Fer. Vladimir Ghika)

Sf. Iustin (sec. II)

Sfântul săptămânii

Familia sa era probabil de origine romană şi 
trăia în  Samaria. Născut păgân, a studiat fi-
losofii greci, îndeosebi pe Platon. Mai apoi a 
fost atras de proţeii lui Israel, ajungând astfel 
să cunoască creştinismului şi să se boteze, la 
Efes, în jurul anului 130. După convertire s-a 
dedicat predicării Evangheliei. Şi deşi a pre-
dicat în diferite oraşe ale Imperiului roman, a 
murit la Roma. După ce a luat apărarea unor 
creştini condamnaţi de autorităţi la moarte, 
deoarece erau consideraţi „atei” (împotriva 
cultului de stat), Iustin însuşi este declarat 
ateu şi condamnat la moarte prin decapitare. 
A murit, alături de alţi şase creştini, în timpul 
Împăratului Roman Marcu Aureliu. Mai târ-
ziu, episcopii au stabilit la Conciliului Vati-
can I ca Sf. Iustin să fie comemorat în fiecare 
an. Mai multe pe www.sfinticatolici.ro
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„Regina Coeli”, cu papa (24.05.2015)

LECTURA I
Domnul este Dumnezeu sus în cer, ca 
şi jos pe pământ, şi nu este altul în 
afară de el.
Citire din cartea Deuteronomului 

4,32-34.39-40

În zilele acelea, Moise a vorbit către 
popor: „Întreabă timpurile de la început 
care au fost înaintea ta, din ziua în care 
l-a creat Dumnezeu pe om pe pământ, de 
la o margine până la alta a cerului: a fost 
ceva ca lucrul acesta mare sau s-a mai 
auzit ceva asemănător: a fost vreodată 
vreun popor care să fi auzit glasul lui 
Dumnezeu vorbind din mijlocul focu-
lui, cum l-ai auzit tu, şi să fi rămas viu? 
Sau a mai încercat vreun dumnezeu să 
vină să-şi ia un popor din mijlocul unui 
alt popor, cu încercări, cu semne, cu mi-
nuni, cu lupte, cu mână puternică şi braţ 
întins, cu fapte mari înfricoşătoare, cum 
a făcut pentru voi Domnul Dumnezeul 
vostru în Egipt, înaintea ochilor voştri? 
Să ştii astăzi şi meditează în inima ta 
că Domnul este Dumnezeu sus în cer şi 
jos pe pământ şi nu este altul! Păzeşte 
hotărârile şi poruncile lui pe care ţi le 
dau astăzi, ca să-ţi fie bine ţie şi copiilor 

tăi după tine şi ca să-ţi fie lungite zilele pe 
pământul pe care Domnul Dumnezeul tău 
ţi-l dă pentru totdeauna!”

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 32(33),4-5.6 şi 9.18-19.20 şi 22 (R.: 12b)

R.: Fericit este poporul pe care Domnul 
şi l-a ales ca moştenire.

Drept este cuvântul Domnului
şi toate lucrările sale 
sunt vrednice de crezare.
El iubeşte dreptatea şi judecata;
pământul este plin de bunătatea Domnului. R.

Prin cuvântul Domnului au fost făcute cerurile
şi prin suflarea gurii lui, toate oştirile sale.
Căci el a spus şi toate s-au făcut,
el a poruncit şi toate au fost create. R.

Iată, ochii Domnului sunt îndreptaţi
spre cei care se tem de el,
spre cei care nădăjduiesc în mila lui,
ca să scape de la moarte sufletul lor
şi să-i hrănească în timp de foamete! R.

Sufletul nostru îl aşteaptă pe Domnul;
pentru că el este scutul şi apărătorul nostru.
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Cutremurul din Nepal
După o lună...
Un cutremur a lovit Nepal în 25 aprilie, 
lăsând în urmă 8.000 de victime umane și 
sute de mii de persoane fără adăpost. Ime-
diat după cutremur, organizațiile Caritas au 
intervenit în diferite sectoare: adăpost, apă, 
canalizare și igienă, produse alimentare și 
de sănătate. Organizațiile Caritas din lume 
au venit în sprijinul a 100.000 de persoa-
ne (21.000 gospodării) în ultimele patru 
săptămâni. Circa 2.900 de gospodării au 
fost reabilitate și comunitățiile din Valea Ka-
thmandu au beneficiat de ajutor alimentar; 
8.800 de gospodării au primit folii de nailon 
și pături în Kavre, Okhaldunga, Nuwakot, 
Rasuwa; circa 10.000 de gospodării au 
beneficiat de adăpost, apă curată și kituri de 
igienă în Ghorka.

INTERvIU CU PR. PIUS PERUMANA,  
DIRECTOR AL CARITAS NEPAL

Ați văzut zonele devastate de cutremur. 
Ce va impresionat cel mai mult in timpul 
vizitelor de recunoastere?
Lucrul care m-a impresionat cel mai mult 
este capacitatea de rezistență a oamenilor. 
Există tragedie și suferință, dar oamenii nu 
si-au pierdut speranța. Acest lucru îmi dă 
multă curaj și sunt sigur că Nepal se va ridi-
ca din nou. Unele imagini care rămân încă în 
mintea mea foarte vii sunt cele de la 25 apri-
lie - oameni care aleargă în toate direcțiile și 
plâng după ajutor, case care se zguduie și se 
prăbușesc, cadavre pe strada când veneam la 
birou la câteva ore după primul cutremur.

Care a fost mesajul transmis către 
enoriași în timpul predicii din prima 
duminică de după cutremur?

Fie, Doamne, mila ta asupra noastră,
precum şi noi am sperat în tine! R.

LECTURA A II-A
Aţi primit Duhul înfierii, prin care strigăm: 
„Abba, Tată!”.
Citire din Scrisoarea sfântului apostol 
Paul către Romani      8,14-17

Fraţilor, toţi cei care sunt călăuziţi de Du-
hul lui Dumnezeu sunt fiii lui Dumnezeu, 
pentru că nu aţi primit un Duh de sclavie, 
ca să vă fie din nou teamă, ci aţi primit Du-
hul înfierii prin care strigăm: „Abba, Tată!” 
Însuşi Duhul dă mărturie duhului nostru că 
suntem fii ai lui Dumnezeu. Iar dacă sun-
tem fii, suntem şi moştenitori, moştenitori 
ai lui Dumnezeu şi împreună-moştenitori 
cu Cristos, dacă suferim cu el, ca împreună 
cu el să fim şi glorificaţi.

Cuvântul Domnului

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE
(Aleluia) Slavă Tatălui, şi Fiului, şi Sfân-
tului Duh, lui Dumnezeu care este, care 
era şi care vine! (Aleluia)

EVANGHELIA
Botezaţi în numele Tatălui şi al Fiului 
şi al Sfântului Duh!
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus 
Cristos după sfântul Matei            28,16-20 

În acel timp, cei unsprezece discipoli au 
mers în Galileea, pe muntele hotărât lor 
de Isus. Cum l-au văzut, s-au prosternat în 
faţa lui, dar unii se îndoiau. Apropiindu-
se, Isus le-a vorbit: „Mi-a fost dată toată 
puterea în cer şi pe pământ. Aşadar, mer-
gând, faceţi ucenici din toate neamurile, 
botezându-i în numele Tatălui şi al Fiului 
şi al Sfântului Duh, învăţându-i să ţină toa-
te câte v-am poruncit! Şi iată, eu sunt cu 
voi în toate zilele, până la sfârşitul lumii!”

Cuvântul Domnului

În prima mea predica de după cutremur am 
încercat să îndemn oamenii să nu-și piardă 
speranța. Să nu uite că Dumnezeu veghea-
ză asupra noastră.Am pierdut case, rude și 
prieteni, dar El ne-a mântuit. Este o misiune, 
trebuie să mergem mai departe, având încre-
dere în El.

A exista solidaritate din partea tuturor or-
ganizatiilor Caritas din lume. Ce a insem-
nat acest sprijin pentru oamenii din Nepal?
Aceasta este adevărata expresie a spiritului 
creștin, „ceea ce faci la unul din de frații mei 
și surorile mele, îmi faci mie.” Sunt foarte 
copleșit de generozitatea și angajamentul 
fraților și surorilor noastre din întreaga lume.

De ce este Biserica în măsură să răspundă 
la această criză?
Biserica Catolică este în măsură să răspundă 
în această situație pentru că nu există moti-
ve ascunse - altele decât de a ajuta pe frații 
și surorile noastre. În al doilea rând, avem 
contactele potrivite în cele mai multe dintre 
aceste domenii, precum instituțiile noastre, 
prieteni din ONG-uri, organizații comunitare, 
colectivități, absolvenți ai instituțiilor noastre 
și a altor prieteni.

Ce credeți că ar vrea familiile și 
comunitățile nepaleze să înțeleagă lumea 
despre situația lor?
Oamenii din Nepal au primit multă simpatie 
din întreaga lume. Ce simt încă că ar avea ne-
voie cel mai mult este sprijin, nu numai pentru 
nevoile imediate, dar și pentru reabilitarea pe 
termen lung și asistență la reconstrucție - cu 
respectul cuvenit și recunoașterea înțelepciunii 
și experienței locale. Și aș aprecia foarte mult 
ca agențiile să consulte oamenii cu privire la 
ceea ce au nevoie, înainte de a oferi ceea ce au 
la dispoziție.

La propunerea Confederației Cari-
tas România, episcopii membri ai 
Conferinței Episcopale din România 
a hotărât ca în 7 iunie a.c., în toate 
bisericile romano-catolice și greco-
catolice din România, colecta de 
la Sfintele Liturghii este oferită  
pentru victimele cutremurului din 
Nepal. 

COLECTĂ 
PENTRU NEPAL

duminică, 7 iunie 2015


