Şi la masa ta regească, ochii noştri
te-ntâlnească: cu toţi să ne veselim,
pe vecie-ai tăi să fim!
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15 D + PREASFÂNTA TREIME;
Ss. Amos, profet; Abraham, clg
ALELUIA In 6,51ab
16 L Ss. Benone, ep.; Iudita, văduvă, m.
(Aleluia) „Eu sunt pâinea cea vie care s-a 17 M Ss. Nicandru şi Marcian, m.
coborât din cer”, spune Domnul. Dacă mă- 18 M Ss. Marcu şi Marcelian, m.
nâncă cineva din această pâine, va trăi în 19 J + TRUPUL ŞI SÂNGELE
veci”. (Aleluia)
DOMNULUI; Ss. Romuald, ab.;
Iuliana Falconieri, fc.
EVANGHELIA
20 V Fer. Margareta Ball, văduvă, m.
Trupul meu este adevărată hrană, iar sân21 S Sf. Alois de Gonzaga, clg. **
gele meu este adevărată băutură.
22 D + DUMINICA A XII-A
Citire din Evanghelia
DE PESTE AN; Ss. Paulin
Domnului nostru Isus Cristos
de Nola, ep.; Ioan Fisher, ep.,
după Sfântul Ioan 6,51-58
şi Thomas Morus, m. *
În acel timp, Isus le-a zis iudeilor: „Eu
sunt pâinea cea vie care s-a coborât din
cer. Dacă mănâncă cineva din această
Gândul săptămânii
pâine, va trăi în veci, iar pâinea pe care
Adu-ţi aminte că prin Dumnezeu nu
o voi da eu este trupul meu pentru viaţa eşti faţă de nimeni şi de nimic străin.
lumii”. Atunci iudeii au început să discute
Vladimir Ghika
aprins între ei, spunând: „Cum poate
acesta să ne dea să mâncăm trupul său?”
Dar Isus le-a zis: „Adevăr, adevăr vă spun:
Sfântul săptămânii
dacă nu mâncaţi trupul Fiului Omului şi
Alois de Gonzaga, călugăr
nu beţi sângele lui, nu aveţi viaţă în voi.
(09.03.1568-21.06.1591)
Cine mănâncă trupul meu şi bea sângele
meu are viaţa veşnică şi eu îl voi învia La vârsta de 12 ani a primit pentru
în ziua de pe urmă. Pentru că trupul meu prima oară Sf. Împărtășanie de la Sf.
este adevărată hrană, iar sângele meu este Carol Boromeu. Mai târziu, fiind de
adevărată băutură. Cine mănâncă trupul viţă nobilă, a renunţat la titlu şi la moşmeu şi bea sângele meu rămâne în mine şi tenire şi a intrat în Societatea lui Isus
eu rămân în el. Aşa cum m-a trimis Tatăl, (iezuiţi), dedicându-se săracilor şi bolcare este viu, iar eu trăiesc prin Tatăl, la navilor. A studiat teologie şi filosofie la
fel şi cel care mă mănâncă pe mine va Roma, avându-l ca profesor şi îndrutrăi prin mine. Aceasta este pâinea care mător spiritual pe Sf. Robert Belarmin.
s-a coborât din cer; nu ca aceea pe care Îngrijind bolnavii de ciumă din Roma,
au mâncat părinţii voştri şi au murit. Cine în 1590, s-a molipsit şi a murit la vârsta
de 23 de ani. Este patronul tineretului
mănâncă această pâine va trăi în veci”.
catolic şi al studenţilor.
Cuvântul Domnului
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15 iunie 2014
Preasfânta Treime

Preasfânta Treime (A)
LECTURA I
Domnul, Domnul Dumnezeu, este bun şi îndurător
Citire din cartea Exodului 34,4b-6.8-9
În zilele acelea, Moise s-a sculat de dimineaţă şi
s-a suit pe muntele Sinai, după cum îi poruncise
Domnul; şi a luat în mână cele două table de piatră.
Domnul a coborât în nor, a stat acolo cu Moise şi
el a chemat numele Domnului. Domnul a trecut pe
dinaintea lui și a strigat: „Domnul, Domnul este un
Dumnezeu plin de îndurare și milostiv, încet la mânie, plin de bunătate şi de adevăr”. Imediat Moise
s-a plecat până la pământ şi l-a adorat. El a zis: „Doamne, dacă am aflat har în ochii
tăi, te rog, Doamne, să mergi în mijlocul nostru; într-adevăr, acest popor este încăpăţânat, dar iartă-ne fărădelegile şi păcatele şi fă-ne moştenirea ta”.
Cuvântul Domnului
PSALMUL RESPONSORIAL
Dan 3,52.53-54.55-56 (R. 52b)
R.: Vrednic de laudă eşti, Doamne,
şi preamărit în veci!
Binecuvântat eşti, Doamne Dumnezeul
părinţilor noştri, vrednic de laudă şi
preamărit în veci!
Binecuvântat este numele sfânt
al gloriei tale, vrednic de laudă și
preamărit în veci! R.
Binecuvântat ești în templul sfânt al
gloriei tale,

vrednic de laudă și preamărit în veci!
Binecuvântat ești
pe tronul domniei tale,
vrednic de laudă și preamărit în veci.
R.
Binecuvântat ești tu, care pătrunzi
abisurile şi stai pe heruvimi,
vrednic de laudă și preamărit în veci!
Binecuvântat ești
pe firmamentul cerului,
vrednic de laudă și preamărit în veci.
R.
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LECTURA A II-A
Harul Domnului nostru Isus Cristos și
dragostea lui Dumnezeu şi împărtăşirea
Duhului Sfânt să fie cu voi toți!
Citire din Scrisoarea a doua a Sfântului
Apostol Paul către Corinteni 13,11-13
În rest, fraţilor, bucuraţi-vă! Căutaţi
desăvârşirea! Îmbărbătaţi-vă! Să gândiţi
la fel, să trăiţi în pace şi Dumnezeul
iubirii şi al păcii va fi cu voi! Salutaţivă unii pe alţii cu sărutul cel sfânt. Vă
salută toţi sfinţii. Harul Domnului nostru
Isus Cristos şi dragostea lui Dumnezeu şi
împărtăşirea Duhului Sfânt să fie cu voi
toţi!
Cuvântul Domnului

În celebrările pascale, se reflectă cel
mai bine misterul lui Dumnezeu. Dumnezeu este unic şi totuşi, faţă de omenirea căzută în păcat, El se revelează ca
Tată care îşi trimite în lume Fiul ca preţ
de răscumpărare, iar Tatăl şi Fiul, îl trimit pe Duhul Sfânt ca Duh al adevărului
şi ca Apărător al celor ce cred în El. Cu
alte cuvinte, El este un singur Dumnezeu, întreit, însă, în persoane. De altfel,
prefaţa Liturghiei acestei sărbători îl
evocă în aceşti termeni: tu eşti un singur
Dumnezeu, un singur Domn; nu ca o
singură persoană, ci ca o singură fiinţă
în trei persoane... Şi mărturisind credinţa în Dumnezeul cel veşnic şi adevărat,
noi adorăm într-o singură natură, trei
persoane deosebite, dar egale în mărire.
Textele biblice ale acestei sărbători
nu privilegiază, totuşi, astfel de formulări doctrinale. Ele îi evocă, mai curând,
manifestările aşa cum au fost ele percepute de către figurile de seamă ale lumii
Sfintei Scripturi sau cum le-a revelat
Isus însuşi. Prin Isus Cristos, Sfântul
Paul a descoperit această identitate a lui
Dumnezeu: predicându-l corintenilor,
apostolul îl va prezenta ca pe Dumnezeul iubirii şi al păcii şi ca sursa oricărei
binecuvântări. El singur este sursa harului, a iubirii şi a comuniunii.
Aşadar, contemplându-L pe Dumnezeu, revelat ca unic, dar întreit în persoane, ne lăsăm şi noi binecuvântaţi cu
binecuvântarea apostolică: Harul Domnului nostru Isus Cristos, dragostea
lui Dumnezeu şi împărtăşirea Duhului
Sfânt să fie cu voi toţi!
Pr. dr. Tarciziu ŞERBAN

ALELUIA In 14,18
(Aleluia) Slavă Tatălui, şi Fiului, şi Sfântului Duh, lui Dumnezeu care este, care
era şi care vine! (Aleluia)
EVANGHELIA
Dumnezeu l-a trimis pe Fiul său în lume
ca lumea să fie mântuită prin el.
Citire din Evanghelia
Domnului nostru Isus Cristos
după Sfântul Ioan 3,16-18
În acel timp, Isus i-a spus lui Nicodim:
„Într-adevăr, atât de mult a iubit
Dumnezeu lumea, încât l-a dat pe Fiul
său, uicul născut, ca oricine crede în el să
nu piară, ci să aibă viaţa veşnică. Pentru
că Dumnezeu nu l-a trimis pe Fiul său
în lume ca să judece lumea, ci ca lumea
să fie mântuită prin el. Cine crede în
el nu este judecat, însă cine nu crede a
fost deja judecat pentru că nu a crezut în
numele Fiului unic al lui Dumnezeu”.
Cuvântul Domnului
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Trupul şi sângele Domnului (A)
LECTURA I
El ţi-a dat această hrană necunoscută
de părinţii tăi.
Citire din cartea Deuteronomului
8,2-3.14b-16a
În zilele acelea, Moise a vorbit către
popor: „Adu-ţi aminte de tot drumul
pe care Domnul Dumnezeul tău te-a
făcut să mergi în aceşti patruzeci de
ani în pustiu ca să te umilească şi să te
încerce, ca să cunoască ce este în inima ta: dacă păzeşti sau nu poruncile
sale! Te-a umilit, te-a lăsat să suferi
de foame, apoi te-a hrănit cu mană
pe care nu o cunoșteai nici tu și nu
o cunoșteau nici părinţii tăi, ca să te
învețe că nu numai cu pâine trăiește
omul, dar că omul trăiește cu tot ceea
ce iese din gura Domnului, care te-a
scos din țara Egiptului, din casa sclaviei; care te-a făcut să mergi prin
pustiul mare şi înfricoşător, cu şerpi
veninoşi şi scorpioni, uscăciune unde
nu este apă; care a făcut să iasă pentru tine apă din stânca de cremene și
care te-a hrănit în pustiu cu mana pe
care nu o cunoșteau părinții tăi, ca să
te umilească și să te încerce, ca să-ți
facă bine până la sfârșit!”.
Cuvântul Domnului

tale, el 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 judecățile sale.
El n-a făcut aşa cu niciun alt neam
şi nu le-a făcut cunoscute judecățile
sale. R.
LECTURA A II-A
Noi, cei mulţi, suntem un singur trup, căci
toţi ne împărtăşim din aceeaşi unică pâine.
Citire din Scrisoarea întâi a Sfântului
Apostol Paul către Corinteni 10,16-17
Fraţilor, potirul binecuvântării pe care îl
binecuvântăm nu este oare împărtăşire
cu sângele lui Cristos? Pâinea pe care
o frângem nu este oare împărtăşire
cu trupul lui Cristos? Pentru că este o
singură pâine, noi, cei mulți, suntem un
singur trup, căci toţi ne împărtăşim din
aceeaşi unică pâine.
Cuvântul Domnului
SECVENŢA (forma scurtă; facultativă)
Iată pâinea îngerească, hrană-n valea
pământească pentru vrednicii creştini,
nu de aruncat la câini.
În figuri el ni s-arată: Isaac cel jertfit de
tată, mielul cel nevinovat, mană ce-n
pustiu s-a dat.

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 147,12-13.14-15.19-20 (R.: cf. 12a)
R.: Laudă-l Ierusalime pe Domnul
Dumnezeul tău!
Preamărește-l, Ierusalim, pe Domnul,
laudă-l, Sion, pe Dumnezeul tău!
Căci el întăreşte zăvoarele porţilor

Bun păstor, Isuse bune, ca pe-a tale oi tu
du-ne spre livezile cereşti, unde milostiv
domneşti.
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