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Calendarul săptămânii

Gândul săptămânii
Ca să fii sfânt nu aştepta să ajungi 

bătrân: ce eroare ai comite! Începe-ţi truda 
încă de pe acum, cu seriozitate şi elan, în 
îndatoririle tale actuale, în munca ta, în 
viaţa ta de toate zilele...

Josemaria Escriva

Josemaría Escrivá de Balaguer 
(09.01.1902-26.06.1975)

Sfântul săptămânii

A fost un preot spaniol, fondator al 
Prelaturii personale Opus Dei, al că-
rei scop este să contribuie la misiunea 
de evanghelizare a Bisericii. În mod 
concret, îşi propune să răspândească 
o conştientizare profundă a chemării 
universale la sfinţenie şi a puterii de 
sfinţire a muncii obişnuite. A fost ca-
nonizat de Papa Ioan Paul al II-lea în  
2002.
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22  D    + Duminica a XII-a de peste an;  
 Ss. Paulin de Nola, ep.; Ioan  
 Fisher, ep., şi Thomas Morus, m.*
23   L    Ss. Niceta de Remesiana, ep. **; 
 Iosif Cafasso, pr.
24  M   + Nașterea Sf. Ioan Botezătorul
25  M    Sf. Wilhelm, ab.
26    J    Ss. Ioan şi Paul, m.; Josemaria  
 Escrivá, pr.
27   V   + Preasfânta Inimă a lui Isus;  
 Sf. Ciril din Alexandria, ep. înv.
28   S    Inima Neprihănită a Psf. Fecioare  
 Maria*; Sf. Irineu de Lyon, ep. m.*
29   D  + Ss. Petru și Paul, Apostoli;  
 Emma

EVENIMENTE ÎN BUCUREŞTI
Procesiune cu 
Preasfântul Sacrament
Duminică, 22 iunie a.c., are 
loc tradiționala procesiune cu 
Preasfântul Sacrament, pe străzile 
capitalei. Procesiunea începe la 
Biserica Italiană, la ora 16.00 și se 
încheie la Catedrala Sf. Iosif, cu 
Sf. Liturghie, prezidată de IPS Ioan 
Robu, Arhiepiscop Mitropolit de 
Bucureşti.

Sfinţire de preoţi, în Catedrala Sf. Iosif
Vineri, 27 iunie a.c., în cadrul Sfintei 
Liturghii de la ora 10.30,  celebrată în 
Catedrala Sf. Iosif din Bucureşti, diaconii 
Ciprian Matei și Daniel Ioniță vor fi sfințiți 
preoți prin impunerea mâinilor IPS Ioan 
Robu, Arhiepiscop Mitropolit de Bucureşti.

Pr. Ciprian Matei va celebra prima Sfântă 
Liturghie duminică, 29 iunie, ora 10.30, în bi-
serica Înălţarea Sf. Cruci, din Bacău.
Pr. Daniel Ioniţă va celebra prima Sfântă 
Liturghie duminică, 6 iulie, ora 11.00, în bi-
serica Înălţarea Sf. Cruci, din Ploscuţeni 
(Vrancea). 

nilor, şi eu voi da mărturie despre el 
înaintea Tatălui meu... şi pe cel care 
mă va renega înaintea oamenilor, îl voi 
renega şi eu înaintea Tatălui meu...

Prima lectură de astăzi ne asigură 
faptul că opoziţia şi chiar persecuţia 
îndreptată împotriva vestitorilor Evan-
gheliei nu este o noutate. Dimpotrivă, 
mai toţi cei care au fost investiţăi cu 
misiunea predicării Cuvântului lui 
Dumnezeu au avut de suferit. Astfel, 
profetul Ieremia îşi strigă suferinţa 
pricinuită de prigoana venită de la 
oamenii de vază ai poporului şi chiar 
de la prieteni: prietenii mei pândesc 
să vadă dacă mă clatin şi zic: „Poate 
că se va lăsa prins, vom pune mâna pe 
el, şi ne vom răzbuna pe el...”, dar şi 
îşi strigă şi încredere în mântuirea lui 
Dumnezeu: Domnul este cu mine, ca 
un luptător puternic; de aceea prigoni-
torii mei se vor poticni şi nu vor birui. 

Cât priveşte lectura a doua de 
astăzi, ea scoate în evidenţă valoarea 
extraordinară a mesajului predicato-
rilor creştini. Mai precis, jertfa unui om 
[Isus Cristos] a obţinut lumii iertarea 
păcatelor şi împăcarea omului cu Dum-
nezeu. Pentru cei care mai înseamnă 
ceva acest lucru, vor şti că harul milos-
tivirii divine s-a revărsat asupra noastră 
a tuturor odată cu moartea şi învierea lui 
Cristos.

Pentru noi e important să primim 
acest mesaj dătător de pace şi chiar să-l 
transmitem celor ce nu au auzit de el.

Pr. dr. Tarciziu Şerban
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Duminica a XII-a de peste an (Anul A) 
LECTURA I
El eliberează sufletul slujitorului său 
sărman din mâna celor răi.
Citire din cartea profetului Ieremia 20,10-13
Ieremia a zis: „Am auzit calomniile 
multora,groază de jur împrejur: Învinuiţi-l 
şi-l vom învinui!» Toţi prietenii mei pân-
desc dacă mă clatin, poate va fi sedus 
şi vom putea să-l biruim şi ne vom lua 
răzbunarea faţă de el. Domnul este cu mine 
ca un luptător puternic, de aceea, cei care 
mă urmăresc se vor poticni şi nu vor reuşi 
să mă biruie; se vor ruşina foarte mult 
pentru că nu vor avea succes, iar înjosirea 
lor nu va fi uitată niciodată. Doamne Sa-
baot, tu care îl încerci pe cel drept, care 
observi rărunchii şi inima, fă-mă să văd 
răzbunarea ta împotriva lor, pentru că 
ţie ţi-am destăinuit cauza mea! Cântaţi 
Domnului, lăudaţi-l pe Domnul! Căci el 
eliberează sufletul celui nevoiaş din mâna 
răufăcătorilor”.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 68(69),8-10.14 şi 17.33-35 (R.: 14c)

R.: În marea ta bunătate,
răspunde-mi, Dumnezeule!

Pentru tine îndur batjocură şi umilirea îmi 
acoperă faţa.
Am ajuns un străin pentru fraţii mei,
un necunoscut pentru fiii mamei mele;
căci râvna casei tale mă mistuie,
insultele celor care te insultă au căzut 
asupra mea. R.

Dar eu către tine îmi înalţ rugăciunea, 
Doamne, în timpul bunăvoinţei tale;

în marea ta bunătate, răspunde-mi,  
Dumnezeule,
pentru fidelitatea mântuirii tale!
Răspunde-mi, Doamne;
căci îndurarea ta este mare
şi în milostivirea ta cea mare, întoarce-te 
spre mine! R.

Să vadă cei umili şi să se bucure!
Căutaţi-l pe Dumnezeu şi inimile voastre 
se vor bucura de viaţă.
Căci Domnul îi ascultă pe cei săraci
şi nu-i uită pe prizonierii săi care sunt în 
închisoare.
Să-l laude cerurile şi pământul,
mările şi tot ce mişună în ele! R.

LECTURA A II-A
Darul nu este la fel cu greşeala.
Citire din Scrisoarea Sfântului apostol 
Paul către Romani 5,12-15

Fraţilor, după cum printr-un singur om
a intrat păcatul în lume, şi, prin păcat, 
moartea şi astfel moartea a trecut la toţi 
oamenii, pentru că toţi au păcătuit...
De fapt, până la Lege, păcatul era în lume, 
dar păcatul nu este imputat cât timp nu 
este Legea. Totuşi, moartea a domnit de 
la Adam şi până la Moise chiar şi peste 
cei care nu păcătuiseră după exemplul 
căderii lui Adam, care este chipul celui 
care are să vină. Însă darul nu este la fel 
cu greşeala: căci dacă prin greşeala unuia 
singur au murit cei mulţi, cu atât mai mult 
harul lui Dumnezeu şi darul harului unui 
singur om, Isus Cristos, a fost revărsat cu 
prisosinţă asupra celor mulţi.

Cuvântul Domnului

ALELUIA In 15,26b.27a
(Aleluia) „Duhul adevărului, care purcede 
de la Tatăl, el va da mărturie despre mine”, 
spune Domnul. „Şi voi veţi da mărturie”. 
(Aleluia)

EVANGHELIA
Nu vă temeţi de cei care ucid trupul.
Citire din Evanghelia Domnului nostru 
Isus Cristos după Sfântul Matei 10,26-33
În acel timp, Isus i-a trimis pe cei dois-
prezece, poruncindu-le: „Nu vă temeţi de 
oameni, căci nu este nimic ascuns care nu 
va fi descoperit şi nimic secret care nu va 
fi cunoscut! Ceea ce eu vă spun în întuner-
ic spuneţi la lumină şi ceea ce vă spun la 
ureche predicaţi de pe acoperişuri! Nu vă 
temeţi de cei care ucid trupul, dar nu pot 
ucide sufletul! Temeţi-vă mai degrabă de 
cel care poate să piardă şi trupul, şi sufletul 
în Gheenă! Oare nu se vând două vrăbii pe 
un ban? Şi niciuna dintre ele nu cade pe 
pământ fără ştirea Tatălui vostru.  Vouă, 
însă, vă sunt numărate toate firele de păr de 
pe cap. Aşadar, nu vă temeţi! Voi valoraţi 
mai mult decât multe vrăbii. Oricine va da 
mărturie pentru mine înaintea oamenilor, 
voi da şi eu mărturie pentru el înaintea 
Tatălui meu cel din ceruri. Însă oricine mă 
va renega înaintea oamenilor îl voi renega 
şi eu înaintea Tatălui meu cel din ceruri”.

Cuvântul Domnului

Chemarea adresată de Isus 
vameşului Matei, relatată de fragmen-
tul evanghelic al duminicii a X-a de 
peste an, a fost urmată de o sărbătoare 
pe care viitorul apostol şi evanghelist 
a organizat-o înainte de a părăsi toate 
pentru a-L urma pe Cel ce l-a chemat. 
La acea sărbătoare au fost invitaţi să 
participe, pe lângă Isus şi ucenicii 
care îl urmau deja, mai mulţi prieteni 
ai vameşului chemat, prieteni care nu 
se bucurau de prea mare apreciere din 
partea „puritanilor religioşi” ai tim-
pului. Aceştia din urmă vor merge 
până acolo încât îi vor reproşa lui 
Isus că a acceptat să stea la masă cu 
vamişii şi păcătoşii. Atunci Isus Cris-
tos rosteşte un cuvânt, rămas celebru, 
nu am venit să-i chem pe cei drepți, ci 
pe cei păcătoși, cuvânt care defineşte 
cel mai bine misiunea pe care o are 
de îndeplinit. Mai apoi, potrivit evan-
gheliei din duminica a XI-a, Isus îi 
trimite şi pe ucenici să predice şi să 
vindece pe bolnavi: Vindecaţi pe cei 
neputincioşi, înviaţi pe cei morţi, 
curăţiţi pe cei leproşi, scoateţi dia-
volii... Dar, în evanghelia de astăzi, 
Isus le atrage atenţia celor trimişi că, 
la rândul lor vor fi contestaţi sau chi-
ar prigoniţi. De aceea îi avertizează: 
Nu vă temeţi de oameni... Ceea ce vă 
spun la întuneric, vestiţi la lumină şi 
ceea ce vă spun la ureche, predicaţi 
de pe acoperişuri. Să nu vă temeţi de 
cei care ucid trupul, dar nu pot ucide 
sufletul. Temeţi-vă mai curând de 
acela care poate să piardă şi sufletul 
şi trupul în Gheenă... Dacă cineva dă 
mărturie despre mine înaintea oame-


