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27 septembrie 2015 * DUMINICA a 26-a d.p.a * Sf. Vincenţiu de Paul, pr.

 Calendarul săptămânii
27   D † DUMINICA a 26-a d.p.a.
 Sf. Vincenţiu de Paul, pr.
28   L Ss. Venceslau, m. *; Laurenţiu  
 Ruiz şi îns., m. *; Fer. Amalia, m.
29   M SS. MIHAIL, GABRIEL ŞI  
 RAFAEL, arhangheli
30   M Ss. Ieronim, pr. înv. **; 
 Grigore Luminătorul, ep.
01   J Ss. Tereza a Pruncului Isus, fc.  
 înv. **; Roman Melodul, diacon
02   V Ss Îngeri păzitori** 
03   S Ss. Martiri din Tomis**; Dioni-    
 sie Areopagitul; Candida, m.; 
 Fer. C-tin Bogdánffy, ep. m.
04   D † DUMINICA a 27-a d.p.a.
 Sf. Francisc din Assisi

Gândul săptămânii
Credinţa ne învaţă să aşezăm eternitatea în 
timp şi timpul în eternitate. 

(Fer. Vladimir Ghika)

Sfinţii martiri din Tomis (cca. 300)

Sfântul săptămânii

Evanghelia a fost propovăduită pe me-
leagurile noastre chiar în primul veac 
al creştinismului. Conform tradiţiei, Sf. 
Apostol Andrei a predicat în Dobrogea 
de astăzi. Prin comemorarea din 3 octom-
brie se aduce prinosul de cinstire şi recu-
noştinţă tuturor acelora care, prin sângele 
lor dăruit lui Cristos, au sfinţit începutu-
rile creştine pe pământul românesc. Nu-
mele celor mai mulţi ne sunt necunoscu-
te. Dintre cei menţionaţi în diferite acte 
martirice amintim: Sf. Efrem, Episcop de 
Tomis; Sf. martir Marcelin, ostaş în ar-
mata romană, și frații lui, Argeu şi Narcis.

LECTURA I
Voi aduna eu însumi restul oilor mele
şi voi pune păstori peste ele.
Citire din cartea profetului Ieremia 23,1-6

Vai de păstorii care fac să piară şi să se 
împrăştie turma păşunii mele – oracolul 
Domnul! De aceea, aşa spune Domnul 
Dumnezeul lui Israel împotriva păsto-
rilor care păstoresc poporul meu: „Voi 
împrăştiaţi turma mea, o alungaţi şi nu 
vă îngrijiţi de ea. Iată, eu vă voi pedepsi
pentru răutatea faptelor voastre – ora-
colul Domnului! Eu însumi voi aduna 
restul turmei mele din toate ţările unde 
le-am alungat, le voi face să se întoar-
că la staulul lor, vor fi rodnice şi se vor 
înmulţi. Voi stabili peste ele păstori care 
să le păstorească: nu se vor mai teme, nu 
se vor înspăimânta şi nu se vor rătăci” 
– oracolul Domnului. Iată, vin zile – ora-
colul Domnului – când îi voi ridica lui 
David o ordaslă dreaptă care va domni ca 
rege şi va avea succes; va face judecată 
şi dreptate în ţară! În zilele lui, Iuda va fi 
mântuit şi Israelul va locui în siguranţă. 
Acesta este numele cu care va fi chemat:
„Domnul este dreptatea noastră”.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 22(23),1-3a.3b-4.5.6 (R.: 1)

R.: Domnul este păstorul meu,
nu voi duce lipsă de nimic.

Domnul este păstorul meu, nu voi duce lip-
să de nimic;
el mă paşte pe păşuni verzi,
mă conduce la ape de odihnă,
îmi înviorează sufletul. R.

Mă călăuzeşte pe cărări drepte 
de dragul numelui său.
Chiar dacă ar fi să umblu 
prin valea întunecată a morţii,
nu mă tem de niciun rău, 
căci tu eşti cu mine,
toiagul şi nuiaua ta mă mângâie. R.

Tu pregăteşti masă pentru mine
în faţa celor care mă asupresc,
îmi ungi capul cu untdelemn
şi paharul meu e plin de se revarsă. R.

Da, fericirea şi îndurarea mă vor însoţi
în toate zilele vieţii mele
şi voi locui în casa Domnului
până la sfârşitul zilelor mele. R.

Cuba: „Îngerul Domnului”, cu Papa (20.09.2015)
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LECTURA A II-A
El este pacea noastră.
Citire din Scrisoarea Sfântului Apostol 
Paul către Efeseni 2,13-18

Fraţilor, acum, în Cristos Isus, voi, care 
odinioară eraţi departe, v-aţi apropiat prin 
sângele lui Cristos. Căci el este pacea 
noastră, cel care a făcut din două una şi 
a dărâmat zidul despărţitor, desfiinţând în 
trupul său ura, legea poruncilor cu prescri-
erile ei, pentru ca cei doi să fie un singur 
om nou, făcând pace, şi să-i împace pe 
amândoi cu Dumnezeu într-un singur trup
prin crucea prin care a nimicit ura. Venind, 
el a vestit pacea pentru voi care eraţi de-
parte şi pacea pentru cei care erau aproape,
căci, prin el, amândoi avem acces într-un 
singur Duh la Tatăl.

Cuvântul Domnului

ALELUIA In 10,27
(Aleluia) „Oile mele ascultă glasul meu”, 
spune Domnul; „eu le cunosc, iar ele mă 
urmează”. (Aleluia)

EVANGHELIA
Erau ca oile care nu au păstor.
Citire din Evanghelia Domnului nostru 
Isus Cristos după Sfântul Marcu 6,30-34

În acel timp, apostolii s-au adunat la Isus 
şi i-au povestit toate câte au făcut şi ce au 
învăţat. Atunci el le-a spus: „Veniţi deo-
parte, într-un loc retras, şi odihniţi-vă pu-
ţin!”; pentru că mulţi veneau şi plecau şi 
nu aveau timp nici măcar să mănânce. Au 
plecat cu o barcă spre un loc pustiu, ei sin-
guri. Mulţi i-au văzut plecând şi şi-au dat 
seama.

Afirmaţia sentenţioasă făcută de Isus 
în fragmentul evanghelic al duminicii 
trecute – Fiul Omului trebuie să sufe-
re multe, să fie respins de bătrâni, de 
arhierei şi cărturari, să fie ucis şi a treia 
zi să învie! – nu poate să nu ne intrige. 
În fond, de ce trebuie să sufere şi să fie 
ucis...? Este El oare predestinat la un 
astfel de destin?

Nu! Cristos, nu este predestinat în mod 
aprioric la un astfel de destin dureros. 
Şi totuşi, El, ca mulţi alţi profeţi ori ser-
vitori ai lui Dumnezeu, are o misiune de 
îndeplinit, misiune care, potrivit primei 
lecturi de duminica trecută, îi deranjea-
ză mai ales pe conducătorii poporului.

Lecturile din această duminică ne oferă 
câteva elemente atât ale profilului trimi-
sului lui Dumnezeu, cât şi ale misiunii 
sale.

Prima lectură pune în evidenţă modul 
în care Dumnezeu îi desemnează pe cei 
care vor profeţi în numele său: Dom-
nul... a luat din duhul care era peste el 
şi l-a pus peste cei şaptezeci de bătrâni. 
Când duhul s-a aşezat peste ei, au 
început să profeţească... Cu alte cuvinte, 
Domnul aşază Duhul Său asupra celor 
pe care îi alege şi îi trimite să vorbească 
în numele Lui. 

 Ceea ce surprinde este faptul că Duhul 
Domnului a coborât chiar şi asupra 
celor doi oameni, Eldad şi Medad, de-
semnaţi de Moise, dar care nu veniseră 
la Cortul întâlnirii. Altfel spus, alegerea 
fusese făcută şi nu mai exista cale de 
întoarcere. Misiunea trebuia împlinită.

O situaţie similară întâlnim şi în frag-
mentul evanghelic. Apostolul Ioan, ca şi 
tânărul din prima lectură care îi semna-
lează lui Moise comportamentul sur-
prinzător al celor doi oameni, îi atrage 
atenţia lui Isus că cineva, folosindu-se 
de numele Său, alungă diavoli fără să fie 
unul dintre ei. Isus l-a liniştit pe ucenicul 
său zelos zicându-i, pe bună dreptate, că: 
nimeni care face o minune în numele meu 
nu poate îndată să mă vorbească de rău, 
pentru că cine nu este împotriva noastră 
este pentru noi.

Textul evanghelic, însă, mai evidenţiază 
şi câteva elemente din mesajul ce trebu-
ie vestit: Oricine scandalizează pe unul 
dintre aceştia mai mici care cred în mine, 
ar fi mai bine pentru el dacă i s-ar lega 
de gât o piatră de moară trasă de măgar 
şi ar fi aruncat în mare... Dacă mâna ta 
te scandalizează, taie-o! Este mai bine 
pentru tine să intri ciung în viaţă decât, 
având amândouă mâinile, să mergi în 
Gheenă, în focul care nu se stinge... Şi 
lectura a doua ne propune un mesaj des-
tul de incomod pentru bogaţi: Bogaţilor! 
Plângeţi văitându-vă din cauza nenori-
cirilor care vor veni peste voi... plata pe 
care voi aţi reţinut-o de la lucrătorii care 
au secerat ogoarele voastre strigă, iar 
strigătele secerătorilor au ajuns până la 
urechile Domnului Sabaot. Voi aţi trăit pe 
pământ în lux şi în plăceri... L-aţi osândit 
şi l-aţi ucis pe cel drept, iar el nu vi s-a 
împotrivit.

Pentru astfel de denunţuri trebuiau să 
moară oamenii lui Dumnezeu.

Pr. dr. Tarciziu ŞERBAN

Deschiderea noului An Universitar
Bucureşti, 1 octombrie 2015

Au mers, deci, pe jos, din toate cetăţile şi, 
alergând într-acolo, au ajuns înaintea lor.  
Coborând, Isus a văzut o mare mulţime şi 
i s-a făcut milă de ei pentru că erau ca oile 
care nu au păstor; şi a început să-i înveţe 
multe.

Cuvântul Domnului

Program:

10.30 - Sfânta Liturghie solemnă* în 
Catedrala Sfântul Iosif, prezidată de 
Î.P.S. Prof. Dr. Ioan Robu, Arhiepiscop-
Mitropolit romano-catolic de Bucureşti;

11.30 - Lectio magistralis pe tema Şi 
cine este aproapele meu? Parabola 
Bunului Samaritean revizitată în contex-
tul actual, care va fi ţinută de Pr. Dr. 
Marius Taloş SJ, superior regional al 
iezuiţilor din România  (în sala Audito-
rium maximum, et. IV);

--------------------------- 
* Sfânta Liturghie va fi transmisă în 
direct pe www.catedralaonline.ro


