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09 august 2015 * DUMINICA a 19-a d.p.a * Sf. Tereza Benedicta a Crucii, fc. m.

 Calendarul săptămânii
09 D  + DUMINICA a 19-a d.p.a
 Sf. Tereza Benedicta a Crucii,  
 fc. m., patroană a Europei
10  L     SF. LAURENŢIU, diacon m.
11  M Ss. Clara, fc. **; Suzana, m.
12  M Sf. Ioana Francisca de Chantal
13   J     Ss. Ponţian, pp. m. şi Hipolit, pr. m.*; 
 Ioan Berchmans, student
14  V Sf. Maximilian Kolbe, pr. m. **
15  S  + ADORMIREA MAICII  
 DOMNULUI; Ss. Tarciziu, m.;  
 Iacint, pr.; Stanislau Kostka, clg.
16  D  +  DUMINICA a 20-a d.p.a
 Ss. Ştefan, rege; Rochus, pelerin

Gândul săptămânii
Orgoliul este o oglindă mult prea apropi-
ată, în care nu e uşor să vedem şi altceva 
decât pe noi înşine.

(Fer. Vladimir Ghika)

Sf. Tarciziu, m. 
(1170-1221)

Sfântul săptămânii

Tarciziu a murit ca martir în adoles-
cenţă, în timp ce le ducea în ascuns 
Sf. Împărtăşanie creştinilor aflaţi în 
închisoare, persecutați în timpul Îm-
păratului Aurelian. Când a fost dat în 
vileag, Tarciziu a strâns la piept Sfânta 
Taină, pentru a evita să fie profanată, 
dar a fost ucis. Martirologiul roman 
stabileşte ca dată a morţii sale ziua de 
15 august 257 d.C. Rămăşiţele sale 
pământeşti au fost așezate mai întâi în 
Catacombele Sf. Calixt, iar apoi mutate 
în Bazilica Sf. Silvestru in Capite, din 
Roma. Sfântul Tarciziu este patronul 
ministranților. Mai multe informații 
pe: www.sfinticatolici.ro .

LECTURA I
Cu puterea acelei hrane, a mers până 
la muntele lui Dumnezeu, Horeb.
Citire din cartea întâi a Regilor    19,4-8

În zilele acelea, Ilie a mers în pustiu cale 
de o zi; a ajuns şi a şezut sub un ienupăr.
Atunci a cerut să moară zicând: „Ajunge 
acum, Doamne, ia-mi viaţa, pentru că nu 
sunt mai bun decât părinţii mei!”
S-a întins şi a adormit sub ienupăr. Dar, 
iată, un înger l-a atins şi i-a spus: „Ridi-
că-te şi mănâncă!”
Atunci a văzut aproape de capul său o 
turtă coaptă pe pietre şi un urcior cu 
apă. A mâncat şi a băut; apoi s-a întins 
din nou. 
Dar îngerul Domnului s-a întors pentru a 
doua oară, l-a lovit şi i-a zis: „Ridică-te 
şi mănâncă, pentru că e lung pentru tine 
drumul!”
El s-a sculat, a mâncat şi a băut; şi, cu 
puterea acelei hrane, a mers patruzeci de 
zile şi patruzeci de nopţi până la muntele 
lui Dumnezeu, Horeb.

Cuvântul Domnului

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

R.: Gustaţi şi vedeţi
cât de bun este Domnul!

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 acoperi de ruşine!
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.

A apărut
ACTUALITATEA CREȘTINĂ
nr. 8/2015
Din cuprins:
* Călătoria apostolică a Sfântului Părinte în 
America Latină;
* Atotputernicia divină la Sf. Petru Damiani;
* Ella, sora lui Vladimir Ghika;
* Familia: remediu la cultura rebutului;
* „Înfrumuseţaţi-vă cu pudoare şi modestie!” 
sau despre vestimentaţia pentru biserică;
* DOSAR: Căutători de fericire.

Revista este disponibilă în parohii și la 
Librăria Sf. Iosif (www.librariasfiosif.ro) 
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LECTURA A II-A
Umblaţi în iubire după cum şi Cristos 
ne-a iubit pe noi!
Citire din Scrisoarea Sfântului Apostol 
Paul către Efeseni    4,30–5,2

Fraţilor, nu-l întristaţi pe Duhul cel Sfânt 
al lui Dumnezeu cu al cărui sigiliu aţi fost 
însemnaţi pentru ziua răscumpărării!
Să fie îndepărtate dintre voi orice amără-
ciune, furie, mânie, răcnet, blasfemie şi 
orice răutate!
Dimpotrivă, fiţi buni unii faţă de alţii, înţe-
legători, iertându-vă unii pe alţii, aşa cum 
şi Dumnezeu v-a iertat în Cristos!
Aşadar, fiţi imitatorii lui Dumnezeu, ca 
nişte copii iubiţi, şi umblaţi în iubire după 
cum şi Cristos ne-a iubit pe noi şi s-a ofe-
rit lui Dumnezeu pentru noi ca ofrandă şi 
jertfă de bună mireasmă!

Cuvântul Domnului

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE 
In 6,51ab

(Aleluia) Eu sunt pâinea cea vie care s-a 
coborât din cer, spune Domnul. Dacă mă-
nâncă cineva din această pâine, va trăi în 
veci. (Aleluia)
 
EVANGHELIA
Eu sunt pâinea cea vie care s-a cobo-
rât din cer.
Citire din Evanghelia Domnului nostru 
Isus Cristos după Sfântul Ioan       6,41-51

În acel timp, iudeii murmurau împotriva 
lui Isus, pentru că spusese: „Eu sunt pâinea 
care s-a coborât din cer”, şi spuneau: „Nu 
este oare acesta Isus, fiul lui Iosif, pe ai 

cărui tată şi mamă îi cunoaştem? Cum de 
spune acum: «M-am coborât din cer»?”
Isus a răspuns şi le-a zis: „Nu mai mur-
muraţi între voi! Nimeni nu poate să vină 
la mine dacă nu-l atrage Tatăl care m-a 
trimis şi eu îl voi învia în ziua de pe urmă.
Este scris în profeţi: «Şi toţi vor fi învă-
ţaţi de Dumnezeu». Oricine a auzit şi a 
învăţat de la Tatăl vine la mine. Nu că 
l-a văzut cineva pe Tatăl, decât numai cel 
care este de la Dumnezeu: acesta l-a vă-
zut pe Tatăl.
Adevăr, adevăr vă spun: cine crede are 
viaţa veşnică. Eu sunt pâinea vieţii. Pă-
rinţii voştri au mâncat mană în pustiu şi 
au murit. Aceasta este pâinea care se co-
boară din cer, ca, dacă mănâncă cineva 
din ea, să nu moară. Eu sunt pâinea cea 
vie care s-a coborât din cer. Dacă mă-
nâncă cineva din această pâine, va trăi în 
veci, iar pâinea pe care o voi da eu este 
trupul meu pentru viaţa lumii”.

Cuvântul Domnului

Faptul că Isus a acordat 
atenţie mulţimilor care îl 
urmau peste tot, că le-a 
povăţuit, că le-a vindecat 
bolnavii şi le-a hrănit cu 
pâine în pustiu, le-a câşti-
gat încrederea şi, mai ales, 
ataşamentul. Foarte curând, 
însă, ataşamentul mulţimilor 
se va dovedi a fi interesat. 
Fragmentul evanghelic al 
duminicii trecute se termina 
cu evocarea reacţiei mulţi-
milor după ce a fost săturată 
cu pâinea înmulţită de Isus 
în pustiu: Văzând semnul pe 

care îl făcuse, oamenii spuneau: „Cu 
adevărat, acesta este profetul care vine 
în lume!” Aşadar, cunoscând că au 
să vină şi să-l ia cu forţa ca să-l facă 
rege, Isus s-a retras din nou pe munte, 
el singur. Cu alte cuvinte, mulţimile 
voiau să facă din Isus acel conducător 
care să le ofere totul de-a gata. Acest 
lucru este confirmat de începutul dia-
logului din fragmentul evanghelic de 
astăzi: mă căutaţi nu pentru că aţi vă-
zut semne, ci pentru că aţi mâncat din 
pâini şi v-aţi săturat... Or, atitudinea 
lor semăna foarte mult, potrivit primei 
lecturi de astăzi, cu cea a strămoşilor 
lor. Aceştia, de curând ieşiţi din Egipt, 
au murmurat şi i-au reproşat lui Moise 
(şi implicit lui Dumnezeu) că suferă de 
foame şi că mai bine ar fi rămas în ţara 
sclaviei, căci acolo aveau oalele pline 
cu carne şi pâine pe săturate. Dumne-
zeu le va oferi evreilor carne şi mană 
în pustiu conducându-i însă treptat să 

înţeleagă că libertatea presupunea şi 
asumarea responsabilităţilor ce le revin. 
O astfel de asumare trebuia să aibă la 
bază o corectă percepţie a lui Dumne-
zeu şi a vocaţiei lor la libertate. Acelaşi 
lucru va încerca să le sugereze şi Isus 
interlocutorilor săi: Lucraţi nu pentru 
hrana pieritoare, ci pentru hrana care 
rămâne spre viaţa veşnică... Atunci i-au 
zis: „Ce să facem ca să săvârşim faptele 
lui Dumnezeu?” Isus a răspuns şi le-a 
zis: „Aceasta este lucrarea lui Dumne-
zeu: să credeţi în cel pe care l-a trimis 
el”. În aceste afirmaţii ale lui Isus un 
accent deosebit cade pe acea hrană care 
rămâne spre viaţa veşnică. Omul poate 
dobândi acestă hrană numai dacă crede 
în Isus Cristos. Această ultimă expresie 
devine perfect sinonimă cu a mânca 
Pâinea vieţii: Eu sunt pâinea vieţii. 
Celui care vine la mine nu-i va mai fi 
foame şi celui care crede în mine nu-i 
va mai fi sete niciodată. Să remarcăm, 
totuşi, că aici Pâinea vieţii nu face încă 
trimitere la Sfânta Euharistie, ci la toată 
învăţătura evanghelică predicată de El. 
Cu alte cuvinte, a mânca înseamnă aici 
a medita şi a pune în practică Cuvântul 
evanghelic. În acest sens se exprimă şi 
Sfântul Paul atunci când, în lectura a 
doua, îi îndeamnă pe locuitorii din Efes 
(dar şi pe noi): Dacă l-aţi ascultat pe el 
şi aţi fost învăţaţi în el, lăsaţi deoparte 
purtarea de mai înainte, omul cel vechi 
supus putrezirii din cauza poftelor amă-
gitoare! Înnoiţi-vă duhul minţii voastre 
şi îmbrăcaţi-vă cu omul cel nou.

Pr. dr. Tarciziu ŞERBAN

Eu sunt 
pâinea 
cea vie care 
s-a coborât 
din cer. 
Dacă 
mănâncă 
cineva 
din această 
pâine, va 
trăi în veci.
In 6,51


