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Gândul săptămânii
Definiţia fericirii: ceea ce Dumnezeu 

vrea să împartă cu noi.
Vladimir Ghika

Fericitul Piergiorgio Frassati  
(06.04.1901 - 04.07.1925)

Sfântul săptămânii

S-a născut la Torino, într-o familie bur-
gheză: mama pictoriță, tatăl proprietar 
al cotidianului „La Stampa”, iar mai 
târziu senator și apoi ambasador al Ita-
liei la Berlin. Pergiorgio, în loc să se 
dedice unei cariere de succes, cum ar 
fi dorit tatăl lui, se dedică rugăciunii  și 
lecturii spirituale, participării zilnice la 
Sf. Liturghie, ajutorării celor bolnavi și 
marginalizați, frecventării asociațiilor de 
laici și a mănăstirii dominicanilor (deve-
nind dominican terțiar). A murit de poli-
omelită, la 24 de ani. A fost beatificat în 
1990 de Papa Ioan Paul al II-lea, care l-a 
numit „tânărul celor opt fericiri”.  Foaia duminicală este un instrument liturgic pus la dispoziție de Actualitatea Creștină, 

revista Arhidiecezei Romano-Catolice de București / www.actualitatea-crestina.ro

Obolul Sfântului Petru este ajutorul pe care credincioșii catolici îl oferă Sfântului Părinte 
Papa, în spirit de participare la preocuparea Urmașului lui Petru față de numeroasele necesități 
ale Bisericii Universale și la actele sale de caritate față de cei mai nevoiași.

Este o practică foarte veche, care s-a păstrat până în zilele noastre. Conform Faptelor 
Apostolilor (Fap 4,34; 11,29), de la începutul creștinismului se practica sprijinirea 
materială a celor care vesteau Evanghelia, ca să 
se poată dedica în mod deplin misiunii lor. La 
sfârşitul sec. al VIII-lea, anglosaxonii s-au simţit 
atât de legaţi de episcopul Romei, încât au decis 
să-i trimită Sfântului Părinte, în mod constant, o 
contribuţie anuală. Aşa a apărut Denarius Sancti 
Petri (Pomană pentru Sfântul Petru), o practică ce 
s-a răspândit repede în ţările europene şi pe care 
Papa Pius al IX-lea a binecuvântat-o în august 
1871, prin enciclica Saepe venerabilis. 

În zilele noastre această colectă specială are loc în întreaga lume catolică la data de 
29 iunie, în solemnitatea Sfinţilor Apostoli Petru şi Paul.

tolii, şi totodată fundamentul misiunii 
de întâistătător a lui Petru în Biserică: 
Tu eşti Petru şi pe această piatră voi zidi 
Biserica mea şi puterea Celui Rău nu o 
va birui. Ţie îţi voi da cheile împărăţiei 
cerurilor: orice vei lega pe pământ va fi 
legat şi în ceruri, şi orice vei dezlega pe 
pământ va fi dezlegat şi în ceruri. 

În ceea ce-l priveşte pe Paul, el se 
consideră apostol, nu pentru că l-ar fi 
urmat pe Isus Cristos, ci pentru faptul că 
exact în momentul în care, din zel pentru 
iudaism, prigonea Biserica, Dumnezeu... 
a găsit de cuviinţă să mi-l descopere pe 
Fiul său, pentru ca eu să-l vestesc pop-
oarelor păgâne. Această misiune, el a 
împlinit-o în mod eroic: Eu sunt deja 
oferit ca jertfă, clipa plecării mele a 
sosit. Am luptat lupta cea bună, am 
alergat şi am ajuns la ţintă... De acum 
nu-mi rămâne decât să primesc cununa 
învingătorului, pe care Domnul... mi-o 
va da, şi nu numai mie, ci şi tuturor ace-
lora care aşteaptă cu dragoste arătarea 
lui în mărire.

Amândoi apostolii au avut conştiinţa 
că Domnul le-a stat mereu alături în dif-
eritele momente critice – vezi eliberarea 
lui Petru din închisoare (Fap 12,1-11) 
ca şi mărturia lui Paul: Domnul mi-a 
stat alături; el m-a întărit ca să vestesc 
până la capăt evanghelia şi s-o audă 
toate popoarele păgâne (1Tim 4,17) – 
şi de aceea nu şi-au cruţat puterile şi 
nici măcar vieţiele, murind amândoi cu 
conştiinţa datoriei împlinite.

Pentru mărturia şi exemplul lor, Dum-
nezeu să fie mărit în vecii vecilor.

Pr. dr. Tarciziu Şerban

29   D   + SS. PETRU ŞI PAUL,  
 APOSTOLI; Emma
30   L Primii sfinţi martiri din Roma
1    M Sf. Aaron, fratele lui Moise
2    M Sf. Bernardin Realino, pr.
3     J SF. TOMA, APOSTOL
4     V Sf. Elisabeta a Portugaliei *;  
 Fer. Piergiorgio Frassati; Maria  
 Crocifixa Curcio, clg.
5     S Sf. Anton M. Zaccaria, pr. *
6     D   + Duminica a XIV-a de peste an;  
 Sf. Maria Goretti, fc. m.

Obolul Sf. Petru - Ss. Apostoli Petru şi Paul 
duminică, 29 iunie 2014

Obolul Sfântului Petru este expresia 
cea mai concretă a participării tuturor 
credincioșilor la inițiativele de bine-
facere ale Episcopului Romei pentru 
Biserica universală. Este un gest care 
are nu doar valoare practică, dar și o 
puternică semnificație, fiind semn de 
comuniune cu Papa și de atenție față 
de nevoile fraților.

Benedict al XVI-lea
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Ss. Petru şi Paul, Apostoli Această sărbătoare ne invită să 
evocăm personalităţile a doi dintre 

protagoniştii de seamă ai 
Bisericii primare. Rolul 

lor important este bine 
evidenţiat în textele 
celor două liturghii 
ale acestei sărbători, 
liturghia din ajun şi 

liturghia zilei. Ast-
fel, pe lângă faptul că  

Petru a făcut parte din-
tre apropiaţii permanenţi ai 

lui Isus şi a fost înscris drept cap de 
listă al grupului celor 12 apostoli, tex-
tul evanghelic al liturghiei din ajun ne 
descrie sentimentul şi ataşamentul lui 
profund faţă de Mântuitorul: „Simon, 
fiul lui Ioan, mă iubeşti?” Petru s-a 
întristat pentru că l-a întrebat a treia 
oară mă iubeşti şi i-a zis: „Doamne, 
tu toate le ştii; tu ştii că te iubesc”. 
Într-adevăr, Isus cunoştea bine atât 
sentimentul cât şi ataşamentul profund 
ale ucenicului său, în ciuda exaltărilor 
sale imprudente din timpul activităţii 
publice sau a renegării sale din noap-
tea cumplită a Pătimirii. De aceea, Isus 
Cristos nu va ezita să-i încredinţeze 
misiunea: Paşte oile mele! Dar, această 
misiune se fundamenta mai ales pe 
mărturia dată de Petru atunci când, la 
Cezarea lui Filip, Isus i-a întrebat pe 
toţi apostolii şi ucenicii prezenţi: „Cine 
spuneţi voi că este Fiul Omului?” 
Luând cuvântul, Simon Petru a zis: „Tu 
eşti Cristos, Fiul Dumnezeului celui 
viu!” Or, această declaraţie reprezenta 
esenţialul mesajului ce urma a fi vestit 
în lumea întreagă de către toţi apos-

LECTURA I
Acum ştiu, într-adevăr, că Domnul m-a 
scăpat din mâinile lui Irod.
Citire din Faptele Apostolilor 12,1-11

În acel timp, Irod a pus mâna pe unii din 
Biserică pentru a le face rău. Astfel, l-a 
ucis cu sabia pe Iacob, fratele lui Ioan. 
Când a văzut că aceasta este pe placul 
iudeilor, a decis să-l prindă şi pe Petru; 
erau atunci zilele Azimelor. L-a prins şi 
l-a aruncat în închisoare, încredinţându-l 
la patru grupe de câte patru soldaţi ca să-l 
păzească, voind să-l înfăţişeze poporului 
după Paşte. Aşadar, Petru era păzit în în-
chisoare; dar se făceau neîncetat rugăciuni 
de către Biserică, pentru el, la Dumnezeu.
Dar în noaptea dinaintea zilei în care Irod 
avea să-l înfăţişeze, Petru dormea între doi 
soldaţi, legat cu două lanţuri, iar în faţa uşii, 
nişte străjeri păzeau închisoarea. Şi iată că un 
înger al Domnului a venit la el şi o lumină 
a strălucit în încăpere! Îngerul l-a lovit în 
coastă pe Petru, l-a trezit şi i-a zis: „Scoală-te 
în grabă!” Iar lanţurile i-au căzut de la mâini. 
Atunci, îngerul i-a spus:
„Încinge-te şi leagă-ţi sandalele!” El a făcut 
astfel. Apoi i-a zis: „Pune-ţi mantia pe umeri 
şi urmează-mă!” El a ieşit şi l-a urmat, dar 
nu ştia că este adevărat ceea ce făcea îngerul. 
Credea că are o vedenie. Trecând de prima 
strajă şi de-a doua, au ajuns la poarta de fier 
care ducea în cetate. Aceasta s-a deschis de la 
sine înaintea lor. Ieşind, au mers pe o stradă 
şi, deodată, îngerul a plecat de la el. Atunci 
Petru, venindu-şi în fire, a zis: „Acum ştiu, 
într-adevăr, că Domnul l-a trimis pe îngerul 
său şi m-a scăpat din mâinile lui Irod şi de la 
tot ce aştepta poporul iudeilor”.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 33(34),2-3.4-5.6-7.8-9 (R.: 5)

R.: Domnul m-a eliberat de orice teamă.

Îl voi binecuvânta pe Domnul în orice timp, 
lauda lui va fi fără încetare în gura mea.
Să se laude sufletul meu în Domnul!
Să audă cei umili şi să se bucure! R.

Preamăriţi-l pe Domnul împreună cu mine,
să înălţăm numele lui împreună!
L-am căutat pe Domnul şi el mi-a răspuns
şi m-a eliberat de orice teamă. R.

Priviţi la el şi veţi fi luminaţi
şi feţele voastre nu se vor ruşina!
Acest sărac a strigat şi Domnul l-a ascultat
şi l-a scăpat din toate strâmtorările sale. R.

Îngerul Domnului veghează lângă cei ce 
se tem de el
şi-i scapă din primejdie.
Gustaţi şi vedeţi cât de bun este Domnul,
fericit omul care îşi caută în el refugiu! R.

LECTURA A II-A
De acum îmi este rezervată coroana 
dreptăţii.
Citire din Scrisoarea a doua a Sfântului 
Apostol Paul către Timotei 4,6-8.17-18

Preaiubitule, eu deja sunt oferit ca jertfă
şi timpul plecării mele a sosit. Am lup-
tat lupta cea bună, am ajuns la capătul 
alergării, mi-am păstrat credinţa. De 
acum îmi este rezervată coroana dreptăţii 
pe care mi-o va da în ziua aceea Domnul, 
Judecătorul cel drept; şi nu numai mie, 
ci şi tuturor acelora care au iubit arătarea 
lui. Domnul însă mi-a fost alături şi 
m-a întărit, pentru ca predicarea să se 
împlinească prin mine şi s-o audă toate 

popoarele. Şi am fost salvat din gura leu-
lui. Domnul mă va salva din orice lucrare 
rea şi mă va mântui pentru împărăţia lui, 
cea din ceruri. Lui să-i fie glorie în 
vecii vecilor! Amin!

Cuvântul Domnului

ALELUIA Mt 16,18b
(Aleluia) Tu eşti Petru şi pe 
această piatră voi zidi Biserica 
mea şi porţile iadului nu o vor 
birui. (Aleluia)

EVANGHELIA
Tu eşti Petru; ţie îţi voi da cheile 
împărăţiei cerurilor. 
Citire din Evanghelia Domnului nostru 
Isus Cristos după Sfântul Matei 16,13-19

În acel timp, venind în părţile Cezareii 
lui Filip, Isus i-a întrebat pe discipolii 
săi, zicând: „Cine spun oamenii că este 
Fiul Omului?” Ei i-au spus: „Unii, «Ioan 
Botezătorul», alţii, «Ilie», alţii, «Ieremia 
sau unul dintre profeţi»”. El le-a spus: 
„Dar voi cine spuneţi că sunt?” Atunci 
Simon Petru a luat cuvântul şi a zis: „Tu 
eşti Cristos, Fiul Dumnezeului cel viu!” 
Isus, luând cuvântul, a spus: „Fericit 
eşti, Simon, fiul lui Iona, căci nu carnea 
şi sângele ţi-au revelat aceasta, ci Tatăl 
meu care este în ceruri. Şi eu îţi zic: tu eşti 
Petru şi pe această piatră voi zidi Biserica 
mea şi porţile iadului nu o vor birui. Ţie îţi 
voi da cheile împărăţiei cerurilor: dacă vei 
lega ceva pe pământ, va fi legat în ceruri, 
iar dacă vei dezlega ceva pe pământ, va fi 
dezlegat în ceruri”.

Cuvântul Domnului


