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01 noiembrie 2015 * TOȚI SFINȚII 

 Calendarul săptămânii
01   D † TOȚI SFINȚII
02   L POMENIREA TUTUROR  
 CREDINCIOŞILOR RĂPOSAŢI
03   M Ss. Martin de Porres, clg.*;  
 Silvia, mamă
04   M Ss. Carol Borromeu, ep. **;  
 Felix de Valois, pustnic
05   J Sf. Grigore Lakota, ep. m.
06   V Sf. Leonard, pustnic 
07   S Sf. Villibrord, ep.
08   D † Duminica a 32-a d.p.a.
 Sf. Adeodat, pp.; 
 Fer. Ioan Duns Scotus, pr.

Gândul săptămânii

Cel ce nu se mortifică, nu va şti să moară. 
(Fer. Vladimir Ghika)

Sf. Silvia, mamă (sec. VI)

Sfântul săptămânii

Silvia a fost mama Sf. Grigore cel Mare, 
papă şi învăţător al Bisericii. Au trăit la 
Roma, într-un ambient creştin exemplar. 
Familia era înstărită, soţul Silviei, Gor-
diano, fiind senator, devenit şi el creştin. 
Silvia a ştiut să îmbine viaţa de familie 
cu exigenţele radicalităţii evanghelice. 
Sfinţenia ei s-a reflectat asupra fiului său, 
Grigore. Exemplul și învățătura mamei au 
avut  un impact deosebit asupra lui. Când 
fiii au devenit independenți, Silvia a aban-
donat lumea și s-a retras în viață de cla-
uzură la bazilica San Paolo fuori le mura. 
A murit în jurul anului 590, dar a apucat 
să-l vadă pe Grigore papă. Cultul Sfintei 
Silvia - soție, mamă și văduvă - s-a răs-
pândit încet-încet în Biserică, comemora-
rea ei fiind stabilită la 3 noiembrie.

LECTURA I
Am văzut o mulţime mare din toate na-
ţiunile, triburile, popoarele şi limbile.
Citire din Apocalipsul Sfântului Apostol 
Ioan             7,2-4.9-14

Eu, Ioan, am văzut un alt înger ridicându-
se de la răsăritul soarelui şi având sigiliul 
Dumnezeului cel viu. El a strigat cu glas 
puternic către cei patru îngeri cărora le fu-
sese dat să dăuneze pământului şi mării, 
spunând: „Nu dăunaţi pământului, nici 
mării şi nici copacilor, până când nu vom 
pune sigiliul pe fruntea slujitorilor Dum-
nezeului nostru!” Şi am auzit numărul 
celor care au fost însemnaţi cu sigiliul: o 
sută patruzeci şi patru de mii de însem-
naţi, din toate triburile fiilor lui Israel. 
După acestea, am văzut şi, iată, o mulţime 
mare pe care nimeni nu putea să o nume-
re, din toate neamurile, triburile, popoare-
le şi limbile. Ei stăteau în picioare în faţa 
tronului şi în faţa Mielului, îmbrăcaţi cu 
haine albe şi cu ramuri de palmier în mâi-
ni. Ei strigau cu glas puternic: „Mântui-
rea aparţine Dumnezeului nostru, cel care 
şade pe tron, şi Mielului”. Şi toţi îngerii 
stăteau în picioare în jurul tronului, al bă-
trânilor şi al celor patru fiinţe, cădeau cu 

faţa la pământ înaintea tronului şi-l adorau 
pe Dumnezeu şi spuneau: „Amin! Binecu-
vântarea, gloria, înţelepciunea, mulţumirea, 
cinstea, puterea şi tăria să fie Dumnezeului 
nostru în vecii vecilor! Amin!”
Unul dintre bătrâni a luat cuvântul şi mi-a 
zis: „Cine sunt şi de unde vin cei care sunt 
îmbrăcaţi cu haine albe?” I-am zis: „Dom-
nul meu, tu ştii”. 
Iar el mi-a spus: „Aceştia sunt cei care vin 
din strâmtorarea cea mare. Ei şi-au spălat 
hainele şi le-au albit în sângele Mielului”.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 23(24),1-2.3-4ab.5-6 (R.: cf. 6)

R.: Aceasta este generaţia
celor care caută faţa ta, Doamne.

Al Domnului este pământul 
şi tot ce este pe el,
lumea şi cei care locuiesc în ea.
Căci el l-a întemeiat pe mări
şi l-a stabilit peste râuri. R.

Cine va urca pe muntele Domnului?
Cine se va ridica în locul său cel sfânt?
Cel care are mâinile nepătate 
şi inima curată,

Îngerul Domnului, cu Papa (25.10.2015)
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cel care nu-şi înalţă sufletul 
spre lucruri deşarte. R.

Acesta va primi binecuvântare de la Domnul
şi dreptate de la Dumnezeu, 
mântuitorul său.
Aceasta este generaţia 
celor care-l caută pe el, a celor care caută 
faţa Dumnezeului lui Iacob. R.

LECTURA A II-A
Îl vom vedea pe Dumnezeu aşa cum este.
Citire din Scrisoarea întâi a Sfântului 
Apostol Ioan            3,1-3

Iubiţilor, vedeţi câtă iubire ne-a dăruit Ta-
tăl: să ne numim copii ai lui Dumnezeu! Şi 
suntem. De aceea, lumea nu ne cunoaşte, 
pentru că nu l-a cunoscut pe el. Iubiţilor, 
acum suntem copii ai lui Dumnezeu, dar 
nu s-a arătat încă ce vom fi. Ştim că, atunci 
când se va arăta, vom fi asemenea lui, pen-
tru că îl vom vedea aşa cum este. Oricine 
are această speranţă în el devine curat, aşa 
cum el este curat.

Cuvântul Domnului

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE Mt 11,28
(Aleluia) „Veniţi la mine toţi cei osteniţi şi 
împovăraţi şi eu vă voi da odihnă”, spune 
Domnul! (Aleluia)

Înscriindu-se în linia sărbă-
torii Paştelui, care cele-
brează victoria Domnului 
nostru Isus Cristos asu-
pra morţii şi glorificarea 
lui la dreapta Tatălui, şi 
a sărbătorii Adormirea 
Maicii Domnului (15 
august), care evocă glori-
ficarea primei fiinţe umane 
în Împărăţia lui Dumnezeu, 
Sărbătoarea Tuturor Sfinţilor afirmă 
destinul fericit rezervat tuturor celor 
care caută faţa lui Dumnezeu (Psalmul 
responsorial). Într-adevăr, atât „tablo-
ul” luminos, descris în prima lectură 
de astăzi, cât şi adevărurile proclamate 
în celelalte lecturi, au menirea să ne 
prezinte acel „itinerariu” pe care îl au 
de străbătut cei care caută iubirea lui 
Dumnezeu. Astfel, toţi cei care citesc ori 
ascultă viziunea lui Ioan se încântă să 
vadă acea mulţime imensă de oameni 
din toate neamurile, triburile, popoa-
rele şi limbile, îmbrăcaţi în haine albe 
şi ţinând în mâini ramuri de palmier, 
care îi aduc laudă şi mulţumire, împre-
ună cu miile de îngeri, Celui care şade 
pe tron şi Mielului, pentru că  i-a scos 
din strâmtorarea cea mare. O astfel de 
viziune le dă speranţă şi curaj în a dori 
şi a se angaja pe calea care conduce în 
casa Tatălui. Dar, Cine poate urca pe 
muntele Domnului, pe locul cel sfânt 
al lui?, se întreabă psalmistul. Autorul 
Apocalipsului spune că sunt cei care 
şi-au spălat hainele şi le-au albit în 
sângele Mielului, mai precis cei care 
şi-au asumat programul de viaţă evocat 
în Predica de pe Munte: Fericiţi sunt 

cei săraci în duh..., cei care 
plâng..., cei blânzi..., cei că-

rora le este foame şi sete 
de dreptate..., cei care 
au de îndurat insultele şi 
minciunile persecutorilor, 
aidoma lui Cristos etc. 

La rândul său, psalmistul 
afirmă că doar cel care are 

mâinile nepătate şi inima cu-
rată, cel care nu îşi înalţă sufletul 

spre lucruri deşarte... primeşte binecu-
vântare de la Domnul şi dreptate de la 
Dumnezeu, devenind apt să fie primit în 
marea familie a fiilor lui Dumnezeu. Or, 
autorul lecturii a doua ne oferă câteva 
precizări fundamentale pentru a înţelege 
în ce fel devine cineva copil al lui Dum-
nezeu şi ce presupune această identitate 
nouă. La originea acestei identităţi se 
află întotdeauna iubirea Tatălui: Iubiţi-
lor, vedeţi câtă iubirea ne-a dăruit Tatăl, 
să ne numim copii ai lui Dumnezeu şi 
suntem... Acum suntem copii ai lui Dum-
nezeu, dar nu s-a arătat încă ce vom fi. 
Ştim că, atunci când se va arăta, vom fi 
asemenea lui pentru că îl vom vedea aşa 
cum este. Oricine are această speranţă 
în el devine curat, aşa cum el este curat.
Cine are convingerea că viaţa omului 
nu se poate desăvârşi decât alături de 
Dumnezeu, că sfinţenia reprezintă condi-
ţia de a face parte din rândul celor care 
se pot bucura în preajma Lui, va trăi cu 
bucurie această Sărbătoare, iar pe cei 
îmbrăcaţi în haine albe îi va simţi încă 
de pe acum ca fraţi alături de care va 
dori să trăiască veşnic.

Pr. dr. Tarciziu ŞERBAN

EVANGHELIA
Bucuraţi-vă şi tresăltaţi de veselie, căci 
răsplata voastră mare este în ceruri!
Citire din Evanghelia Domnului nostru 
Isus Cristos după Sfântul Matei   5,1-12a

În acel timp, văzând mulţimile, Isus s-a 
urcat pe munte şi, după ce s-a aşezat, 
s-au apropiat de el discipolii săi. 
Şi, deschizându-şi gura, îi învăţa zicând: 
„Fericiţi cei săraci în duh, pentru că a lor 
este împărăţia cerurilor! Fericiţi cei care 
plâng, pentru că ei vor fi mângâiaţi! Fe-
riciţi cei blânzi, pentru că ei vor moşteni 
pământul! Fericiţi cei cărora le este foa-
me şi sete de dreptate, pentru că ei se vor 
sătura! Fericiţi cei milostivi, pentru că ei 
vor afla milostivire! Fericiţi cei curaţi la 
inimă, pentru că ei îl vor vedea pe Dum-
nezeu! Fericiţi făcătorii de pace, pentru 
că ei vor fi numiţi fiii lui Dumnezeu! Fe-
riciţi cei persecutaţi din cauza dreptăţii,
pentru că a lor este împărăţia cerurilor! 
Fericiţi sunteţi când vă vor insulta, vă 
vor persecuta şi, minţind, vor spune îm-
potriva voastră tot răul din cauza mea. 
Bucuraţi-vă şi tresăltaţi de veselie, căci 
răsplata voastră mare este în ceruri!”

Cuvântul Domnului

6 noiembrie - ziua de naștere a ÎPS Ioan Robu

Joi, 5 noiembrie, ora 10.30
Sf. Liturghie solemnă în Catedrala Sf. Iosif (București)

Păstorului Arhidiecezei noastre îi dorim
La mulți ani rodnici și binecuvântați 

de păstorire și de viață!


