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Gândul săptămânii
Uitarea nu e tot una cu iertarea, nici ier-
tarea cu uitarea.

Vladimir Ghika

Sf. Pius din Pieltrelcina, pr.
(1887 - 1968)

Sfântul săptămânii
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Calendarul săptămânii
21   D  + Duminica a XXV-a de peste an
 Ss. Matei, ap. și ev.; Iona, profet
22    L Ss. Mauritius, ofițer, şi îns., m.;  
 Silvan, pustnic;
23    M Ss. Pius din Pietrelcina (Padre  
 Pio), pr.**; Zaharia și Elisabeta
24    M Sf. Gerard, ep. m. 
25    J Ss. Cleofa, ucenicul lui Isus;  
 Sergiu, clg.
26    V Ss. Cosma şi Damian, m. *;  
 Ghedeon
27    S Sf. Vincenţiu de Paul, pr. **
28    D  + Duminica a XXVI-a de peste an 
 Ss. Venceslau, m.; Laurenţiu  
 Ruiz şi îns., m.; Fer. Amalia, m.

Padre Pio (Francesco Forgione) a fost 
preot în Ordinul Fraților Minori Capu-
cini. La mănăstirea din San Giovanni Ro-
tondo s-a dedicat îndrumării spirituale a 
credincioșilor și apostolatului în scaunul de 
spovadă. În septembrie 1918 a primit stig-
matele, care au rămas deschise, dureroase 
și sângerânde timp de 50 de ani. În 1956 a 
înființat spitalul Casa Sollievo della Soffe-
renza (Casa uşurarea suferinţei), cu circa 
900 de paturi, care se bucură astăzi de re-
nume internaţional. Padre Pio a murit la 23 
septembrie 1968, la vârsta de 81 de ani. A 
fost beatificat în 1999 și canonizat în 2002. 

oferă şi ultimilor tocmiţi salariul unei zile de 
muncă. Dacă în parabola noastră apare un 
element de tensiune, el provine din modul în 
care ochiul rău al celor ce se consideră ne-
dreptăţiţi citeşte atitudinea bună a Stăpânu-
lui. Cu alte cuvinte, Stăpânul (Dumnezeu) 
rămânând mereu drept, ştie să înţeleagă situ-
aţia prin care trece fiecare dintre noi şi să-şi 
arate bunătatea şi milostivirea care să ne în-
curajeze şi să ne susţină în momentele grele.

Un astfel de mod de a fi al lui Dumnezeu 
îl determină pe profetul Isaia, potrivit primei 
lecturi, să îi îndemne pe contemporanii săi 
abătuţi de necazuri: Căutaţi-l pe Domnul cât 
timp îl mai puteţi găsi... Cel rău să-şi pără-
sească drumul lui... să se întoarcă la Dom-
nul nostru cel mult iertător. Căci „gându-
rile mele nu sunt gândurile voastre şi căile 
voastre nu sunt căile mele”, spune Domnul.

Lectura a doua ne oferă, în persoana 
sfântului Paul, un exemplu de ataşament 
faţă de Dumnezeul Domnului nostru Isus 
Cristos din momentul în care a cunoscut bu-
nătatea şi milostivirea sa. El îşi vrea experi-
enţa sa exemplară pentru creştinii din Filipi, 
pentru ca şi ei să ducă o viaţă vrednică de 
Cristos, Cel care şi-a arătat măreţia în tru-
pul său. Într-adevăr, după ce L-a cunoscut 
pe Fiul său pe drumul Damascului, pentru 
Paul a trăi înseamnă Cristos, iar a muri este 
un câştig. Prin urmare, viaţa lui pe pământ 
nu mai are alt rost decât să îi ajute pe oa-
meni să descopere aceeaşi bogăţie de iubire 
şi de milostivire a lui Dumnezeu revelată în 
mod desăvârşit prin Fiul său Isus Cristos.

Domnul să ne ajute şi pe noi să descope-
rim această bogăţie!

Pr. Dr. Tarciziu ȘERBAN

Iubiți frați și surori, 
atunci când ne mărturisim credința, 

afirmăm că Biserica este catolică și 
apostolică. Cuvântul catolic înseamnă 
universal. Adică Biserica este răspândită 
pretutindeni şi învaţă tot adevărul despre 
cele din cer şi cele de pe pământ. Semnul 
evident al catolicităţii Bisericii este fap-
tul că ea vorbeşte toate limbile, iar acest 
lucru nu este decât efectul Rusaliilor, 
când Duhul Sfânt le-a dat Apostolilor 
și întregii Biserici darul de a proclama 
Vestea cea Bună a răscumpărării și a iu-
birii lui Dumnezeu pentru toți, până la 
sfârșitul veacurilor. 

Biserica, așadar, este prin natura sa 
misionară, dedicată evanghelizării și în-
tâlnirii cu ceilalți; asta înseamnă că este 
apostolică. Întemeiată pe Apostoli și 
în continuitate cu ei, Biserica este che-
mată să proclame Evanghelia la toată 
lumea, și să arate iubirea plină de grijă 
și puterea lui Dumnezeu. Acestea două 
izvorăsc din Rusalii. Duhul Sfânt este 
cel care ne ține departe de tentația de a fi 
preocupaţi doar de noi înșine, de a con-
sidera că binecuvântarea lui Dumnezeu 
este numai pentru noi.  Dimpotrivă, Du-
hul ne îndrumă spre întâlnirea cu fraţii şi 

surorile noastre, chiar şi cu cei care se află 
departe de noi în orice fel, ne îndrumă să 
împărtăşim cu ei iubirea, pacea şi bucuria 
Domnului Înviat. 

Să ne ajute Dumnezeu să trăim în so-
lidaritate cu întreaga omenire, şi să nu ne 
închidem niciodată în noi înşine. Să ie-
şim, împreună cu Succesorii Apostolilor, 
ca să-L vestim tuturor pe Cristos şi iubi-
rea lui. Şi să ne ajute Dumnezeu să fim 
mereu un semn al Bisericii, Mama noas-
tră: sfântă, catolică şi apostolică.

Papa Francisc 

(Cateheză, 
miercuri, 17 septembrie 2014)
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Duminica a XXV-a de peste an (A) După ce în ultimele 
două duminici textele bi-
blice ale sfintei liturghii 
s-au preocupat de orga-
nizarea şi consolidarea 
comunităţii ecleziale prin 
propunerea de reguli fun-
damentale de comporta-
ment, cum ar fi atenţio-
narea celor care încalcă 
normele de conduită ori 
acordarea iertării celui 
care a greşi chiar de 70 
de ori câte şapte când îşi 
cere scuze, în următoarele 

trei duminici această învăţătură este com-
pletată prin intermediul unor parabole. Ele 
pun în scenă atitudini surprinzătoare (chiar 
paradoxale) ale personajelor principale prin 
care ni se revelează, mai întâi, ce simte şi 
ce face Dumnezeu în favoarea oamenilor şi, 
mai apoi, ne invită să ne însuşim această vi-
ziune şi această atitudine în relaţiile noastre 
cu semenii noştri.

În parabola evanghelică a acestei du-
minici comportamentul paradoxal al Stă-
pânului viei constă în faptul că El cere ad-
ministratorului ca toţi lucrătorii tocmiţi să 
muncească în via Sa să fie plătiţi cu un dinar 
(plata obişnuită pentru o zi de muncă), in-
diferent de ora la care şi-au început munca 
(ora întâia, a treia, a şasea, a noua şi chiar 
a unsprezecea, echivalentul a orei 5 după 
amiază). Această atitudine, împotriva căreia 
murmură cei angajaţi în primele ore ale zilei 
de muncă, cei care au dus greul zilei şi arşi-
ţa, revelează că Stăpânul este drept faţă de 
aceştia întrucât i-a plătit cu cât s-au tocmit 
şi tot odată este bun întrucât El vrea să le 

LECTURA I
Gândurile mele nu sunt gândurile voastre.
Citire din cartea profetului Isaia    55,6-9

Căutaţi-l pe Domnul cât timp se lasă găsit, 
chemaţi-l cât timp este aproape! Să-şi pă-
răsească nelegiuitul calea saşi păcătosul, 
gândurile sale! Să se întoarcă la Domnul 
şi el se va îndura de ei, la Dumnezeul nos-
tru, căci el este mărinimos în iertare. Căci 
gândurile mele nu sunt gândurile voastre 
şi căile voastre nu sunt căile mele – oraco-
lul Domnului. Cât de înălţate sunt cerurile 
faţă de pământ, la fel de înălţate sunt că-
ile mele faţă de căile voastre şi gândurile 
mele faţă de gândurile voastre.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 144(145),2-3.8-9.17-18 (R.: 18a)

R.: Domnul este alături 
de toţi cei care-l cheamă.

Te voi binecuvânta în toate zilele
şi voi lăuda numele tău în veac 
şi pentru totdeauna.
Domnul este mare şi preaînălţat,
măreţia lui este fără margini. R.

Domnul este îndurător şi plin de dragoste,
el este îndelung răbdător 
şi plin de îndurare;
Domnul este bun faţă de toţi,
el îşi arată dragostea faţă de orice făptură. R.

Drept este Domnul pe toate căile sale
şi credincios în toate lucrările sale.
Domnul este alături de toţi cei care-l cheamă,
de toţi cei care-l cheamă în adevăr. R.

LECTURA A II-A
Pentru mine, a trăi este Cristos.
Citire din Scrisoarea Sfântului Apostol 
Paul către Filipeni       1,20c-24.27a

Fraţilor, să fie preamărit Cristos în tru-
pul meu, fie prin viaţă, fie prin moarte, 
căci pentru mine a trăi este Cristos, iar 
a muri este un câştig. Dar dacă a trăi 
în trup îmi este de folos pentru lucra-
re, nu ştiu ce să aleg. Sunt constrâns de 
acestea două: am dorinţa să mă despart 
de viaţa aceasta şi să fiu cu Cristos, şi 
aceasta ar fi cu mult mai bine. Însă este 
mai necesar pentru voi să rămân în trup. 
Numai să vă purtaţi în chip vrednic de 
evanghelia lui Isus Cristos.

Cuvântul Domnului

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE
cf. Fap 16,14b

(Aleluia) Deschide, Doamne, inimile 
noastre, ca să pătrundă în ele cuvântul Fi-
ului tău! (Aleluia)

EVANGHELIA
Ochiul tău este rău pentru că eu sunt bun?
Citire din Evanghelia Domnului nostru 
Isus Cristos după Sfântul Matei   20,1-16a

În acel timp, Isus le-a spus discipolilor 
săi această parabolă: „Împărăţia cerurilor 
este asemenea stăpânului care a ieşit dis-
de-dimineaţă ca să tocmească lucrători în 
via sa. După ce s-a înţeles cu lucrătorii cu 
un dinar pe zi, i-a trimis în via lui.
Ieşind la ceasul al treilea, a văzut pe alţii  
stând în piaţă şi le-a spus: «Mergeţi şi voi 
în vie şi ceea ce este drept vă voi da!» Iar 

ei au plecat.
Din nou a ieşit pe 
la ceasul al şaselea 
şi la al nouălea şi a 
făcut la fel. 
Apoi a ieşit pe la 
ceasul al unspreze-
celea şi a găsit pe 
alţii stând şi le-a 
spus: «De ce staţi 
aici toată ziua de-
geaba?» I-au spus: 
«Pentru că nimeni 
nu ne-a tocmit». El 
le-a zis: «Mergeţi 
şi voi în vie!»
Când s-a lăsat seara stăpânul viei a spus 
administratorului său: «Cheamă lucrăto-
rii şi dă-le plata, începând de la cei din 
urmă şi până la cei dintâi». 
Venind cei de la ceasul al unsprezecelea, 
au primit câte un dinar. Venind apoi pri-
mii, se gândeau că vor primi mai mult, 
dar au primit şi ei câte un dinar. 
Primindu-l, murmurau împotriva stăpâ-
nului casei, zicând: «Aceştia din urmă au 
lucrat o oră, iar tu i-ai tratat ca pe noi, 
care am suportat greutatea zilei şi arşiţa». 
Dar el, răspunzând unuia dintre ei, a 
zis: «Prietene, nu te nedreptăţesc. Oare 
nu ne-am înţeles cu un dinar? Ia ceea 
ce este al tău şi du-te! Eu vreau să dau 
acestuia din urmă ca şi ţie. Nu-mi este 
permis oare să fac ceea ce vreau cu ceea 
ce este al mele? Sau ochiul tău este rău 
pentru că eu sunt bun?» 
Astfel, ultimii vor fi primii”.

Cuvântul Domnului


