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nu-L mai are decât pe Dumnevrea cineva să vină după mine, să renunţe
la el însuşi, să-şi ia crucea şi să mă ur- zeu, are totul.
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meze. Pentru că cine va voi să-şi salveze
viaţa, o va pierde; iar cine îşi va pierde
viaţa pentru mine, o va salva. Ce i-ar foSfântul săptămânii
losi omului de ar câştiga lumea întreagă,
Fer. Tereza de Calcutta, clg.
dacă apoi şi-ar pierde viaţa?” Or, Sfântul
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Petru îşi însuşeşte – e drept, pentru puţin
timp – această logică a salvării vieţii pe Albaneză prin naştere, la 18 ani Agnes a
care Isus o denunţă cu vehemenţă: Plea- intrat în Congregația Surorilor Misionare
că de la mine, Satano! Tu eşti o piedică ale Sf. Fecioare de la Loreto. În 1928 a
în calea mea, tu nu te gândeşti la ceea ce plecat în Irlanda, iar după un an în India.
vrea Dumnezeu, ci la ceea ce vor oamenii. În 1931 a depus primele voturi, luând nuÎn schimb, Sfântul Apostol Paul a înţeles mele de Sr. Maria Tereza a Pruncului Isus.
bine această exigenţă care culminează cu Timp de 25 de ani a predat istorie şi geoÎnvierea. De aceea îi îndeamnă pe creştinii grafie pentru eleve din familii bogate, în
din Roma: vă implor, pentru dragostea lui Colegiul surorilor, la Calcutta. La 10 sepDumnezeu, să-i oferiţi lui trupul vostru ca tembrie 1946 a simţit o nouă chemare: de
o jertfă vie, sfântă şi plăcută lui Dumne- a-i sluji pe cei mai săraci dintre săraci. În
zeu... Nu vă luaţi după exemplul pe care 1948 a părăsit congregaţia, iar un an mai
îl dă lumea aceasta, ci schimbaţi-vă şi re- târziu a fondat Congregaţia Misionarele
înnoiţi felul vostru de a gândi ca să puteţi Carităţii. În 1979 a primit Premiul Nobel
pentru pace. A fost în România, la Bucurecunoaşte care este voinţa lui Dumnezeu.
reşti, în 1990 şi 1992. În 2003 a fost dePr. Dr. Tarciziu ȘERBAN clarată fericită de Papa Ioan Paul al II-lea.
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Foaia duminicală
31 august 2014

Duminica a 22-a de peste an

31 august 2014 * 1 an de la

BEATIFICAREA FERICITULUI VLADIMIR GHIKA
Duminică, 31 august, ora 10.30
Sf. Liturghie solemnă, în Catedrala Sf. Iosif
prezidată de
Em. Sa Card. Leonardo Sandri
prefectul Congregației pentru Bisericile Orientale
Sf. Liturghie va fi transmisă în direct pe
www.catedralaonline.ro
*
Pe durata întregii zile de duminică, în Catedrala Sf. Iosif va fi expusă spre venerare
relicva Fericitului Vladimir Ghika.

Maria, Regina familiilor

Pelerinajul familiilor din Arhidieceză la
Sanctuarul marian de la Ciofliceni (Snagov)
5 septembrie 2014
Program:
* plecarea în pelerinaj:
ora 9.45, de la Biserica Franceză,
ora 10.00, de la mănăstirea din Ciofliceni;
* Sf. Liturghie solemnă
ora 15.30, în biserica mănăstirii.

Pentru înscrieri şi informaţii:
Pr. Fabian Măriuţ : tel. 0727 232 110, fabian.mariut@gmail.com
Foaia duminicală este un instrument liturgic pus la dispoziție de Actualitatea Creștină,
revista Arhidiecezei Romano-Catolice de București / www.actualitatea-crestina.ro
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Duminica a XXII-a de peste an (A)
LECTURA I
Cuvântul Domnului a devenit pentru
mine spre ocară.
Citire din cartea profetului Ieremia 20,7-9
M-ai sedus, Doamne, şi eu m-am lăsat sedus. M-ai prins cu putere şi ai fost mai puternic. Dar am devenit de batjocură toată
ziua, toţi râd de mine. Căci când vorbesc
trebuie să strig: „Violenţă, devastare!”
Astfel, cuvântul Domnului a devenit pentru mine spre ocară şi batjocură în fiecare
zi. Am spus: „Nu-mi voi mai aminti de el
şi nu voi mai vorbi în numele lui”. Dar în
inima mea era ca un foc aprins, închis în
oasele mele: am obosit purtându-l şi nu
mai pot.
Cuvântul Domnului
PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 62(63),2.3-4.5-6.8-9 (R.: 2b)
R.: Sufletul meu e însetat de tine,
Doamne, Dumnezeul meu!
Dumnezeule, tu eşti Dumnezeul meu,
pe tine te caut dis-de-dimineaţă.
Sufletul meu e însetat de tine,
pe tine te doreşte trupul meu,
ca un pământ pustiu, uscat şi fără apă. R.
Astfel m-am uitat după tine
în sanctuarul tău,
ca să contemplu puterea şi gloria ta.
Îndurarea ta este mai bună decât viaţa,
de aceea, buzele mele te laudă. R.
Aşa te voi binecuvânta toată viaţa mea
şi voi ridica mâinile mele
invocând numele tău.
Ca şi cum m-aş sătura cu măduvă

şi grăsime,
aşa se desfată buzele mele
când gura mea te laudă. R.
Pentru că ai fost ajutorul meu,
la umbra aripilor tale tresalt de bucurie.
Sufletul meu se alipeşte de tine
şi dreapta ta mă susţine. R.
LECTURA A II-A
Să vă oferiţi trupurile voastre ca jertfă vie!
Citire din Scrisoarea Sfântului Apostol Paul
către Romani 			
12,1-2
Vă îndemn deci, fraţilor, pentru îndurarea
lui Dumnezeu, să vă oferiţi trupurile voastre
ca jertfă vie, sfântă şi plăcută lui Dumnezeu:
acesta este cultul vostru spiritual. Nu vă
conformaţi lumii acesteia, ci schimbaţi-vă
prin înnoirea minţii, ca să discerneţi care
este voinţa lui Dumnezeu, ce este bun, ce
este plăcut, ce este desăvârşit!
Cuvântul Domnului
ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE
			
Cf. Ef 1,17-18
(Aleluia) Tatăl Domnului nostru Isus Cristos să lumineze ochii inimii noastre, ca să
cunoaştem care este speranţa chemării noastre. (Aleluia)
EVANGHELIA
Dacă cineva vrea să vină după mine,
să renunţe la sine.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus
Cristos după Sfântul Matei
16,21-27
În acel timp, Isus a început să le arate discipolilor săi că trebuie să meargă la Ierusalim şi
să sufere multe din partea bătrânilor, a arhie2

reilor şi a cărturarilor, să fie ucis, iar a treia
zi să învie. Atunci, Petru, luându-l deoparte, a început să-l certe, spunând: „Să te ferească Dumnezeu, Doamne! Asta nu ţi se
va întâmpla niciodată”. Dar el, întorcându-se, i-a spus lui Petru: „Mergi în urma
mea, Satană! Tu eşti o piatră de poticnire
pentru mine, pentru că nu te gândeşti la
cele ale lui Dumnezeu, ci la cele ale oamenilor”. Atunci Isus a spus discipolilor
săi: „Dacă cineva vrea să vină după mine,
să renunţe la sine, să-şi ia crucea şi să mă
urmeze! Căci cine vrea să-şi salveze viaţa
o va pierde; cine însă îşi pierde viaţa pentru mine, acela o va afla. Aşadar, ce i-ar
folosi omului de-ar câştiga lumea întreagă, dacă şi-ar pierde sufletul? Sau ce va da
omul în schimb pentru sufletul său? Căci
Fiul Omului va veni în gloria Tatălui cu
îngerii săi şi atunci va da fiecăruia după
ceea ce a făcut”.
Cuvântul Domnului

socială, eclezială, ele sunt şi exigente.
Or, tocmai această exigenţă a ridicat mereu probleme. La fel ca şi profetul Ieremia din prima lectură, care tocmai pentru că denunţa, în numele lui Dumnezeu,
abuzurile leaderilor religioşi şi politici
a fost persecutat toată viaţa lui, Isus ştie
că mesajul său evanghelic va fi respins,
iar El persecutat şi dat la moarte. Bietul
Ieremia, ca şi Isus în grădina măslinilor,
a simţit din plin gustul amar al fidelităţii
faţă de Dumnezeu şi faţă de mesajul său.
Gândul abandonului misiunii l-a frământat adesea, mai ales pentru că ea atrăgea
persecuţia: ori de câte ori vorbesc, trebuie
să strig: „Silnicie! Asuprire!”, aşa încât
cuvântul Domnului îmi aduce zilnic oca-

Evenimentele petrecute la Cezarea lui
Filip reprezintă, potrivit tuturor evangheliştilor sinoptici, un moment important în activitatea publică a lui Isus Cristos. La toată învăţătura propusă de-a
lungul predicării din Galilea, Mântuitorul adaugă, de acum, un element nou:
Din acel moment, Isus a început să le
spună deschis ucenicilor săi că trebuie
să meargă la Ierusalim, să sufere multe din partea bătrânilor, arhiereilor şi
cărturarilor, să fie ucis, iar a treia zi să
învie din morţi. Acest element nu este
independent de activitatea precedentă.
În fond, oricât de fireşti, de înţelepte,
de necesare ar fi toate prescrierile Evangheliei pentru viaţa noastră personală,
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