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29 martie 2015 * Duminica Floriilor * Sf. Eustasie, ab.

Calendarul săptămânii
29   D  + DUMINICA FLORIILOR; 
 Sf. Eustasie, ep.
30   L Ss. Ioan Climac (Scărarul), ab;  
 Leonard Murialdo, pr.  
31  M Sf. Beniamin, diac. m.
01  M Sf. Hugo, ep.
02   J JOIA SFÂNTĂ (Cina Domnului)
 Sf. Francisc de Paola, pustnic
03  V VINEREA SFÂNTĂ (post şi ab.) 
 (Patima şi moartea Domnului)
 Ss. Alois Scrosoppi, pr.; Sixt I, pp.
04   S SÂMBĂTA SFÂNTĂ
 Sf. Isidor, ep. înv.
05    D  +  ÎNVIEREA DOMNULUI  
 (PAŞTELE); Ss. Vincenţiu  
 Ferrer, pr.; Irina, m.

Gândul săptămânii
Nu calea contează, ci cum o parcurgem.

(Fer. Vladimir Ghika)

Sf. Leonard Murialdo, pr. 

Sfântul săptămânii

Leonard Murialdo s-a născut la Torino la 26 
octombrie 1828 într-o familie burgheză. A 
studiat la Savona și apoi la Universitatea din 
Torino obținând licența îb teologie. A fost hi-
rotonit preot în 1851 și și-a dedicat primii 14 
ani de apostolat în slujba tinerilor din Tori-
no. În 1867 a înființat confraternitatea laicală 
a Sf. Iosif, pentru a-i ajuta pe adolescenții 
abandonați și săraci. În 1871 înființează 
Uniunea muncitorilor catolici, iar mai apoi 
Asociaţia „Presa bună”, fiind şi membru fon-
dator al cotidianului «La voce dell’operaio» 
[Vocea muncitorului]. A murit la 30 martie 
1900. A fost beatificat de Paul al VI-lea în 
1963 şi canonizat de acelaşi Pontif în 1970. 
Congregaţia „Sf. Iosif” (Iosefinii lui Murial-
do) este prezentă şi în România, la Popeşti-
Leordeni (din 1998) şi Roman (2001). 

LECTURA I
Nu mi-am ascuns faţa de la cei care mă 
insultau şi mă scuipau.
Citire din Cartea profetului Isaia   50,4-7

Domnul Dumnezeu mi-a dat o limbă de dis-
cipol ca să ştiu să vin în ajutor cu un cuvânt 
celui frânt; el mă trezeşte dimineaţa, de di-
mineaţă îmi deşteaptă urechea ca să ascult 
asemenea discipolilor. Domnul Dumnezeu 
mi-a deschis urechea şi eu nu m-am împo-
trivit, nu m-am dat înapoi. Spatele l-am dat 
celor care mă loveau, obrajii, celor care îmi 
smulgeau barba. Nu mi-am ascuns faţa de la 
cei care mă insultau şi mă scuipau. Domnul 
Dumnezeu mi-a venit în ajutor, de aceea nu 
am fost umilit; de aceea mi-am făcut faţa ca 
de cremene şi ştiu că nu voi fi făcut de ruşine.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 21(22),8-9.17-18a.19-20.23-24 (R.: 2a)
R.: Dumnezeul meu, Dumnezeul meu,
pentru ce m-ai părăsit?

Toţi care mă văd îşi bat joc de mine,
strâmbă din buze şi dau din cap:
„S-a încrezut în Domnul, să-l scape,
să-l mântuiască  
dacă şi-a găsit în el plăcerea!” R.

Iată, mă înconjoară câinii,
o bandă de răufăcători mă împresoară;
mi-au străpuns mâinile şi picioarele,
mi-au numărat toate oasele. R.

Îşi împart între ei hainele mele
şi pentru tunica mea au aruncat sorţii.
Dar tu, Doamne, nu sta deoparte,
ajutorul meu, grăbeşte-te să mă ajuţi! R.

Voi vesti numele tău fraţilor mei,
în mijlocul adunării te voi lăuda.
Cei care vă temeţi de Domnul, lăudaţi-l,
toată seminţia lui Iacob, preamăriţi-l;
să se teamă de el toată seminţia lui Israel! R.

LECTURA A II-A
S-a umilit pe sine. Pentru aceasta, şi 
Dumnezeu l-a înălţat.
Citire din Scrisoarea Sfântului Apostol Paul 
către Filipeni                       2,6-11

Fraţilor, Cristos Isus, fiind din fire Dumnezeu, 
nu a considerat un beneficiu propriu că e egal 
cu Dumnezeu, ci s-a despuiat pe sine luând fi-
rea sclavului, devenind asemenea oamenilor, 
iar, după felul lui de a fi, a fost aflat ca un om. 
S-a umilit pe sine făcându-se ascultător până 
la moarte, până la moartea pe cruce. Pentru 
aceasta, şi Dumnezeu l-a înălţat şi i-a dăruit 
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numele care este mai presus de orice nume, 
pentru ca în numele lui Isus să se plece tot ge-
nunchiul: al celor din ceruri, al celor de pe pă-
mânt şi al celor de dedesubt, şi orice limbă să 
dea mărturie că Isus Cristos este Domn, spre 
gloria lui Dumnezeu Tatăl.

Cuvântul Domnului

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE Fil 2,8-9
Cristos s-a umilit pe sine, făcându-se ascul-
tător până la moarte, până la moartea pe cru-
ce. Pentru aceasta, şi Dumnezeu l-a înălţat 
şi i-a dăruit numele care este mai presus de 
orice nume.

EVANGHELIA [forma prescurtată]
Pătimirea Domnului nostru Isus Cristos 
după Sfântul Marcu       15,1-39

Vreţi să vi-l eliberez pe regele iudeilor?
E Dis-de-dimineaţă, făcând consiliu, arhie-
reii, împreună cu bătrânii şi cărturarii şi tot 
Sinedriul, legându-l pe Isus, l-au dus şi l-au 
predat lui Pilat. Pilat l-a întrebat:
A „Tu eşti regele iudeilor?”
E El i-a răspuns:
+ „Tu zici”.
E Iar arhiereii îl acuzau de multe lucruri. Pi-
lat l-a întrebat din nou:
A „Nu răspunzi nimic? Iată de câte lucruri 
te acuză!”
E Dar Isus n-a mai răspuns nimic, încât Pilat 
se mira. Cu ocazia sărbătorilor, le elibera un 
deţinut pe care îl cereau ei. Pe atunci era în-
chis un oarecare Baraba, care, împreună cu 
nişte răzvrătiţi, în timpul unei revolte, comi-
seseră crimă. Mulţimea a urcat şi a început 
să ceară să le facă aşa cum făcea întotdeau-
na. Pilat le-a răspuns:

A „Vreţi să vi-l eliberez pe regele iudeilor?”
E Căci ştia că din invidie îl dăduseră ar-
hiereii pe mâna lui. Însă arhiereii instigau 
mulţimea ca să-l elibereze mai degrabă pe 
Baraba. Pilat le-a spus din nou:
A „Atunci ce să fac cu cel pe care îl nu-
miţi regele iudeilor?”
E Iar ei au strigat iarăşi:
P „Răstigneşte-l!”
E Pilat le-a spus:
A „Dar ce rău a făcut?”
E Însă ei strigau mai tare:
P „Răstigneşte-l!”
E Astfel, Pilat, voind să facă pe placul 
mulţimii, le-a eliberat pe Baraba, iar pe 
Isus, după ce a fost biciuit, l-a dat să fie 
răstignit. 

Împletindu-i o cunună, 
i-au pus-o pe cap. 

Soldaţii l-au adus în curte, adică în pre-
toriu, şi au adunat toată cohorta. L-au 
îmbrăcat cu o haină de purpură şi, împle-
tind o coroană de spini, i-au pus-o pe cap. 
Apoi au început să-l salute:
P „Bucură-te, rege al iudeilor!”
E Şi-l loveau peste cap cu o trestie, îl 
scuipau şi, căzând în genunchi, se pros-
ternau înaintea lui. Şi, după ce şi-au bătut 
joc de el, l-au dezbrăcat de haina de pur-
pură şi l-au îmbrăcat cu hainele lui. Apoi 
l-au dus afară ca să-l răstignească. 

L-au dus la locul numit Golgota. 
Au constrâns un trecător, un oarecare Si-
mon din Cirene, care venea de la câmp, 
tatăl lui Alexandru şi al lui Rufus, ca să 
ducă crucea lui Isus. L-au dus la locul 
numit „Golgota”, care, tradus, înseamnă 
„locul Craniului”. 

Duminica Floriilor este duminica dinaintea 
Paştelui. În această duminică, Biserica cele-
brează intrarea triumfală a lui Isus în Ierusa-
lim, aclamat de mulțime (In 12,12-15). 
Cu această duminică, începe Săptămâna Sfâ-
nă, dar nu încheie Postul Mare, care durează 
până în Joia Sfântă când, cu celebrarea Cinei 
Domnului, începe Triduum-ul Pascal. 
Duminica Floriilor mai este numită și 
Duminica Pătimirii Domnului (De Passione 
Domini), deoarece în această zi este citită în 
cadrul Liturghiei Patima Domnului nostru 
Isus Cristos, după unul dintre Evangheliștii 
sinoptici (în acest an, după Sf. Marcu).
În Duminica Floriilor, Biserica celebrează 
și Ziua Mondială a Tineretului, ajunsă în 
acest an la a XXX-a ediție. Mesajul pe care 
Papa Francisc l-a adresat tinerilor cu această 
ocazie are ca temă un verset din Evanghelia 
după Matei: „Fericiţi cei curaţi cu inima, 
pentru că ei îl vor vedea pe Dumnezeu” (5,8). 

A fost socotit cu cei fărădelege. 
Şi i-au dat vin înmiresmat, dar el nu a luat. 
Apoi l-au răstignit şi, împărţind hainele lui, 
au aruncat zarurile pentru ele, care ce să ia. 
Era ceasul al treilea când l-au răstignit. Era 
scrisă inscripţia condamnării lui: „Regele 
Iudeilor”. Împreună cu el au răstignit şi doi 
tâlhari, unul la dreapta şi altul la stânga lui.
Astfel s-a împlinit Scriptura care spune: 
„Şi a fost socotit cu cei fărădelege”. 

Pe alţii i-a salvat, 
dar pe sine nu se poate salva.

Cei care treceau rosteau blasfemii împotri-
va lui, clătinând din cap şi spunând:
A „Hei, tu, care dărâmi templul şi-l con-
struieşti în trei zile, salvează-te pe tine în-
suţi coborând de pe cruce!”
E La fel şi arhiereii, între ei, îl luau în râs 
împreună cu cărturarii şi spuneau:
A „Pe alţii i-a salvat, pe sine nu se poate 
salva. Cristos, regele Israelului, să coboare 
acum de pe cruce ca să vedem şi să credem!”
E Îl insultau şi cei răstigniţi cu el. 

Scoţând un strigăt puternic, 
Isus şi-a dat sufletul. 

Fiind ceasul al şaselea s-a făcut întuneric 
pe întreg pământul până la ceasul al nouă-
lea. La ceasul al nouălea, Isus a strigat cu 
glas puternic: 
+„Eloí, Eloí, léma sabactáni?”,
E care, tradus, înseamnă:
+ „Dumnezeul meu, Dumnezeul meu,
pentru ce m-ai părăsit?”
E Unii dintre cei care erau de faţă, auzindu-
l, spuneau:
A „Iată, îl cheamă pe Ilie!”
E Cineva, alergând, a înmuiat un burete în 
oţet şi, punându-l într-o trestie, i-a dat să 

bea, spunând:
A „Lăsaţi, să vedem dacă vine Ilie ca să-l 
ia jos!”
E Dar Isus, scoţând un strigăt puternic, şi-a 
dat sufletul. 

Aici se îngenunchează 
şi se face o pauză.

Atunci catapeteasma templului s-a sfâşiat în 
două, de sus până jos. Când centurionul care 
stătea în faţa lui a văzut cum şi-a dat sufletul, 
a spus:
A „Cu adevărat acest om era Fiul lui Dum-
nezeu!”

Cuvântul Domnului


