EVANGHELIA
Astăzi vi s-a născut Mântuitorul.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus
Cristos după Sfântul Luca 2,1-14

Fericitul Vladimir Ghika
(1873-1954)
Vladimir Ghika s-a născut în ziua de Crăciun a anului 1873 la Constantinopol în
familia de principi care a dat Moldovei şi
Valahiei zece domnitori. După ce a studiat literatură şi drept, medicină şi istorie în
Franţa, a stidiat la Roma filosofie şi teologie, la dominicani. În 1902 a intrat oficial
în Biserica Catolică.
Le-a adus la Bucureşti pe surorile Sfântului Vicenţiu de Paul şi cu ele a pus bazele
primului dispensar gratuit pentru săraci.
A creat un serviciu de ambulanţe pentru
victimele răscoalei din 1907 şi a îngrijit
soldaţii bolnavi în timpul războiului din
Balcani, ca şi în primul război mondial.
În 1923 a fost hirotonit preot la Paris, unde
a lucrat pentru străinii şi emarginaţii din
Villejuif. A fost numit de Sfântul Părinte
Protonotar Apostolic şi membru al comisiilor de pregătire a Congreselor Euharistice.
În această calitate a putut duce pe toate meridianele Pământului mărturia credinţei şi
a iubiri sale. A revenit în România în 1939,
unde a rămas până la sfârşitul vieţii. Pentru că a susţinut comuniunea cu Roma a
Bisericii Catolice în România a fost arestat
în 1952 şi condamnat un an mai târziu. A
murit în închisoarea Jilava la 16 mai 1954.
A fost declarat martir de Papa Francisc și
beatificat la 31 august 2013, la București.

În zilele acelea, a venit un decret din partea
lui Cezar August ca să se facă recensământ
pe tot pământul. Acest recensământ a fost
primul, pe când Quirinius era guvernator al
Siriei. Toţi mergeau să fie înscrişi, fiecare în
cetatea sa. Şi Iosif a urcat din Galileea, din
cetatea Nazaret, către Iudeea, în cetatea lui
David, care se numeşte Betleem – întrucât
era din casa şi din familia lui David – pentru
a se înscrie împreună cu Maria, logodnica lui,
care era însărcinată. Dar pe când erau ei acolo, s-au împlinit zilele ca Maria să nască şi
l-a născut pe fiul ei, primul născut, l-a înfăşat
şi l-a culcat în iesle, pentru că nu era loc de
găzduire pentru ei.
În acelaşi ţinut erau unii păstori care trăiau
pe câmp şi păzeau turmele pe timpul nopţii.
Şi le-a apărut un înger al Domnului şi gloria
Domnului i-a învăluit în lumină, iar ei au fost
cuprinşi de o mare spaimă. Îngerul le-a spus:
„Nu vă temeţi, căci, iată, vă vestesc o mare
bucurie care va fi pentru tot poporul: astăzi,
în cetatea lui David, vi s-a născut Mântuitorul, care este Cristos Domnul. Acesta este
semnul: veţi găsi un copil înfăşat şi culcat în
iesle”. Dintr-o dată, s-a unit cu îngerul o mulţime din oastea cerească, lăudându-l pe Dumnezeu şi spunând: „Mărire în înaltul cerurilor
lui Dumnezeu şi pe pământ pace oamenilor
pe care el îi iubeşte!”
Cuvântul Domnului
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Liturghia din Ajunul Crăciunului
Am încheiat alianţă cu alesul meu,
i-am promis cu jurământ
slujitorului meu David:
„îţi voi întări seminţia pe vecie,
din generaţie în generaţie,
îţi voi întemeia tronul tău de domnie”. R.

LECTURA I
Domnul şi-a găsit bucuria în tine.
Citire din cartea profetului Isaia 62,1-5
De dragul Sionului nu voi tăcea şi de dragul Ierusalimului nu voi sta liniştit până
când nu va răsări dreptatea lui ca aurora şi
mântuirea lui nu va arde ca o flacără. Vor
vedea neamurile dreptatea ta și toţi regii,
gloria ta; vei fi numit cu un nume nou, pe
care gura Domnului îl va indica. Vei fi o
cunună a frumuseţii în mâna Domnului şi
un turban regal în mâna Dumnezeului tău.
Nu ţi se va mai spune „Părăsită”, şi ţara ta
nu va mai fi numită „Devastată”, căci ţi se
va spune „Plăcerea mea este în ea” şi ţării
tale, „Măritată”, pentru că Domnul şi-a găsit plăcerea în tine şi ţara ta va avea un soţ.
Cum se căsătoreşte un tânăr cu o fecioară,
tot aşa se va căsători cu tine cel care te-a zidit. şi după cum se bucură mirele de mireasă, aşa se va bucura de tine Dumnezeul tău.
Cuvântul Domnului

Fericit este poporul care ştie să te aclame,
care umblă în lumina feţei tale, Doamne!
Ei se bucură neîncetat de numele tău
şi se mândresc cu dreptatea ta! R.
El îmi va spune: „Tu eşti tatăl meu,
Dumnezeul meu şi stânca mântuirii mele”.
Pentru el păstrez pe veci îndurarea mea
şi alianţa meu va rămâne
faţă de el neclintită. R.
LECTURA A II-A
Mărturia lui Paul despre Cristos, fiul lui
David.
Citire din Faptele Apostolilor
13,16-17.22b-25
În acel timp, venind la Antiohia Pisidiei,
Paul s-a ridicat în singogă şi, făcând semn
cu mâna, a zis: „Bărbaţi israeliţi şi voi, temători de Dumnezeu, ascultaţi! Dumnezeul acestui popor, Israel, i-a ales pe părinţii

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 88(89),4-5.16-17.27 şi 29 (R.: cf. 2a)
R.: În veci voi cânta, Doamne,
milostivirea ta.

Gândul zilei

Dumnezeu e în aşa măsură pretutindeni încât
chiar şi atunci când îi întoarcem spatele ne
aflăm faţă în faţă cu El.
Fer. Vladimir Ghika

Foaia duminicală este un instrument liturgic pus la dispoziție de Actualitatea Creștină,
revista Arhidiecezei Romano-Catolice de București / www.actualitatea-crestina.ro
4

1

ALELUIA
(Aleluia) Mâine se va şterge de pe pământ fărădelegea şi Mântuitorul lumii,
Cristos, va domni peste noi. (Aleluia)

noştri şi a înălţat poporul în timpul şederii
lor în ţara Egiptului şi după ce i-a scos de
acolo cu braţ puternic, l-a ridicat pentru ei
ca rege pe David, despre care a dat mărturie, spunând: «L-am aflat pe David, fiul
lui Iese, un om după inima mea», care va
împlini toată voinţa mea. Din descendenţa
acestuia, Dumnezeu a ridicat pentru Israel, după promisiunea sa, un mântuitor: pe
Isus. Înainte de venirea lui, Ioan a predicat
un botez al convertirii pentru tot poporul
lui Israel. Dar când Ioan era spre sfârşitul
călătoriei sale, spunea: «Eu nu sunt ceea ce
credeţi voi că sunt. Dar iată că vine după
mine unul căruia nu sunt vrednic să-i dezleg încălţămintea picioarelor»”.
Cuvântul Domnului

EVANGHELIA (forma prescurtată)
Maria va naşte un fiu şi-i vei pune numele Isus.
Citire din Evanghelia Domnului nostru
Isus Cristos după Sfântul Matei
1,18-25
Naşterea lui Isus Cristos a fost astfel:
mama lui, Maria, fiind logodită cu Iosif,
înainte ca ei să fi fost împreună, ea s-a
aflat însărcinată de la Duhul Sfânt. Iosif,
soţul ei, fiind drept şi nevoind s-o expună, a vrut să o lase în ascuns. Cugetând el
la acestea, iată că un înger al Domnului
i-a apărut în vis, spunându-i: „Iosif, fiul
lui David, nu te teme să o iei pe Maria,
soţia ta, căci ceea ce s-a zămislit în ea
este de la Duhul Sfânt. Ea va naşte un fiu
şi-i vei pune numele Isus, căci el va mântui poporul său de păcatele sale”.
Toate acestea s-au petrecut ca să se împlinească ceea ce fusese spus de Domnul,
prin profetul care zice: „Iată, fecioara va
zămisli şi va naşte un fiu şi îi vor pune
numele Emanuel”, care, tradus, înseamnă: „Dumnezeu-cu-noi”.
Trezindu-se din somn, Iosif a făcut după
cum i-a poruncit îngerul Domnului: a luat-o la sine pe soţia lui şi nu a cunoscut-o
până când ea a născut un fiu. Şi i-a pus
numele Isus.
Cuvântul Domnului

Liturghia din noaptea Crăciunului

LECTURA I
Un fiu ni s-a dat nouă.
Citire din cartea profetului Isaia

Vestiţi din zi în zi mântuirea lui!
Vestiţi printre neamuri gloria lui,
tuturor popoarelor, minunile sale! R.

9,1-6

Să se bucure cerurile
şi să se veselească pământul,
să vuiască marea şi tot ce cuprine ea!
Să se bucure câmpiile şi tot ce este pe ele,
să tresalte de bucurie
toţi copacii pădurilor. R.

Poporul care umbla în întuneric a văzut
o lumină mare, peste cei care locuiau în
ţinutul umbrei morţii a strălucit o lumină.
Ai înmulţit poporul lui, le-ai mărit bucuria: se bucură înaintea ta cum se veselesc
la seceriş şi se înveselesc ca la împărţirea prăzii. Căci tu ai sfărâmat jugul care-l
apăsa, toiagul de pe umerii săi şi nuiaua
celui care-l oprima ca în ziua de la Madian. Căci orice încălţăminte zgomotoasă
şi orice manta învăluită în sânge vor fi
arse, hrană pentru foc. Pentru că un copil ni s-a născut, un fiu ni s-a dat nouă.
Stăpânirea va fi pe umerii lui şi va fi numit sfetnic minunat, Dumnezeu puternic,
părinte veşnic, principe al păcii, ca întinderea stăpânirii lui şi a păcii să nu aibă
sfârşit pe tronul lui David şi, în regatul
lui, să-l întărească şi să-l facă stabil prin
judecată şi prin dreptate, de acum şi pentru totdeauna. Zelul Domnului Sabaot va
face aceasta.
Cuvântul Domnului

Să se bucure în faţa Domnului care vine,
pentru că vine să judece pământul!
El va judeca lumea cu dreptate
şi popoarele în adevărul său. R.
LECTURA A II-A
Harul lui Dumnezeu s-a arătat ca mântuitor pentru toţi oamenii.
Citire din Scrisoarea Sfântului Apostol
Paul către Tit 			
2,11-14
Preaiubitule, harul lui Dumnezeu s-a arătat
ca mântuitor pentru toţi oamenii, învăţându-ne să respingem nelegiuirea şi poftele
lumeşti, ca să trăim în veacul de acum cu
înţelepciune, cu dreptate şi cu evlavie, aşteptând speranţa fericită şi arătarea gloriei
marelui Dumnezeu şi a Mântuitorului nostru, Isus Cristos. El s-a dat pe sine însuşi
pentru noi, ca să ne răscumpere de orice
nelegiuire şi să cureţe pentru sine un popor
numai al său, plin de zel pentru fapte bune.
Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 95(96),1-2a.2b-3.11-12.13 (R.: Lc 2,11ac)
R.: Astăzi ni s-a născut Mântuitorul,
care este Cristos Domnul nostru.
Cântaţi-i Domnului un cântec nou!
Cântaţi-i Domnului,
toţi locuitorii pământului!
Cântaţi-i Domnului,
binecuvântaţi numele lui! R.

ALELUIA 		
Lc 2,10b.11ab
(Aleluia) Vă vestesc o mare bucurie: astăzi
ni s-a născut Mântuitorul, care este Cristos
Domnul nostru. (Aleluia)

Visul Sfântului Iosif, de Antonio Ciseri
Sec. XIX, ulei pe pânză, Florența
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