să urmărească în mod deschis
formarea, întărirea și promovarea
unei opinii publice conforme cu
dreptul natural și cu doctrina și
morala catolică și să difuzeze și să
explice corect faptele care privesc
viața Bisericii. Credincioșii să fie
conștientizați de necesitatea de a citi
și răspândi presa catolică în scopul
formării unei judecăți creștine
asupra tuturor evenimentelor.
b) Cinematografia
Se va promova și se va asigura, prin
toate mijloacele adecvate,
producerea și difuzarea unor filme
utile pentru o destindere onestă și
având o reală valoare culturală și
artistică: e vorba, în primul rând, de
filmele destinate tineretului. Acest
lucru se realizează mai ales
susținând și coordonând mijloacele
și inițiativele unor producători și
difuzori bine intenționați,
recomandând filmele care merită,
prin sprijinul criticii și prin premii,
susținând și grupând sălile de
spectacol gestionate de catolici
serioși.
c) Radioul și televiziunea
Același ajutor eficace să li se dea
emisiunilor de radio și televiziune
oneste și, în primul rând, acelora
care sunt potrivite pentru mediul
familial. Să se promoveze activ
emisiunile catolice prin care
ascultătorii și telespectatorii sunt
făcuți să participe la viața Bisericii
și sunt hrăniți cu adevăruri
religioase. Acolo unde este nevoie,
trebuie să se creeze posturi de radio
și televiziune catolice, dar să se aibă
grijă ca emisiunile lor să se distingă
prin perfecțiune și eficacitate.
d) Teatrul
Să se ia măsuri și în privința vechii și
nobilei arte teatrale care, de altfel,

este propagată pe scară largă prin
mijloacele de comunicare socială, ca
ea să contribuie la formarea
culturală și morală a spectatorilor.
[...] 17. Ar fi de neconceput ca fiii
Bisericii să permită ca, din cauza
unor dificultăți tehnice sau a
cheltuielilor, ce-i drept uneori extrem
de mari, pe care le implică folosirea
acestor mijloace, cuvântul mântuirii
să fie împiedicat să se răspândească.
De aceea, Conciliul le amintește că
au datoria să susțină și să ajute
ziarele și periodicele catolice,
inițiativele cinematografice, posturile
și emisiunile de radio și televiziune
ce au ca scop principal răspândirea
și apărarea adevărului și înzestrarea
societății umane cu o formație
creștină. Totodată, Conciliul invită
insistent asociațiile și persoanele
care dispun de o mare influență pe
plan economic sau tehnic să susțină
prin resursele și competența lor
aceste mijloace, în măsura în care ele
servesc adevărata cultură și
apostolatul.
18. Pentru a spori eficacitatea
multiplelor forme de apostolat al
Bisericii în ce privește mijloacele de
comunicare socială, se recomandă
sărbătorirea, în toate diecezele lumii,
după aprecierea episcopilor, a unei
zile pe an în care să li se explice
credincioșilor îndatoririle pe care le
au în acest domeniu, să fie invitați să
se roage cu această intenție și să
verse contribuții care vor fi folosite
cu scrupulozitate pentru susținerea și
dezvoltarea instituțiilor și
inițiativelor promovate de Biserică pe
acest plan.
[Din Decretul asupra mijloacelor de
comunicare socială Inter mirifica, 4
decembrie 1963]
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LECTURA I
În timp ce erau cu ochii aţintiţi spre
cer, el s-a înălţat.
Citire din Faptele Apostolilor 1,1-11

l-a ascuns din ochii lor. În timp ce erau
cu ochii aţintiţi spre cer şi el se înălţa,
iată că le-au apărut doi bărbaţi în haine
albe şi le-au spus: "Bărbaţi galileeni,
de ce staţi privind la cer? Acest Isus,
care a fost înălţat de la voi la cer, va
veni tot aşa cum l-aţi văzut mergând
spre cer".
Cuvântul Domnului

În prima carte, o, Teofil, am tratat
despre tot ce a făcut şi a învăţat Isus de
la început până în ziua în care a fost
înălţat, după ce, prin Duhul Sfânt, i-a
instruit pe apostolii pe care îi alesese.
După pătimirea sa, el li s-a prezentat
viu, cu multe dovezi, arătându-li-se
timp de patruzeci de zile şi vorbindu-le despre cele privitoare la
împărăţia lui Dumnezeu. Şi în timp ce
era cu ei, le-a poruncit să nu se
îndepărteze de Ierusalim, ci să aştepte
promisiunea Tatălui "pe care - zicea el
- aţi auzit-o de la mine: Ioan a botezat
cu apă, dar voi veţi fi botezaţi în Duhul
Sfânt, nu după multe zile". Atunci, cei
care se adunaseră l-au întrebat, zicând:
"Doamne, în acest timp vei restabili
împărăţia lui Israel?" Dar el le-a zis:
"Vouă nu vă este dat să cunoaşteţi
timpurile sau momentele pe care Tatăl
le-a stabilit prin propria autoritate.
Însă când va veni Duhul Sfânt asupra
voastră, voi veţi primi o putere şi îmi
veţi fi martori în Ierusalim, în toată
Iudeea şi Samaria şi până la marginile
pământului". Şi spunând acestea, sub
privirile lor, el a fost înălţat şi un nor

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 46(47),2-3.6-7.8-9 (R.: 6)
R.: Dumnezeu se înalţă în strigăte
de bucurie, Domnul se înalţă în
sunete de trâmbiţă.
sau:
Aleluia.
Toate popoarele, bateţi din palme,
aclamaţi-l pe Dumnezeu cu strigăte
de bucurie!
Căci Domnul Preaînalt este
înfricoşător,
mare rege peste tot pământul. R.
Dumnezeu se înalţă în strigăte de
bucurie,
Domnul se înalţă în sunete de
trâmbiţă.
Cântaţi-i psalmi lui Dumnezeu,
cântaţi-i!
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Cântaţi-i regelui nostru, cântaţi-i! R.

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE
Mt 28,19a.20b
(Aleluia) "Mergând, faceţi ucenici din
toate neamurile, spune Domnul; eu
sunt cu voi în toate zilele, până la
sfârşitul lumii!" (Aleluia)

Căci Dumnezeu este rege peste tot
pământul,
cântaţi-i cu măiestrie!
Dumnezeu stăpâneşte peste neamuri,
Dumnezeu stă pe tronul său cel sfânt. R.

EVANGHELIA
În timp ce îi binecuvânta, a fost
ridicat la cer.
Citire din Evanghelia Domnului
nostru Isus Cristos după sfântul Luca
24,46-53

LECTURA A II-A
Cristos a intrat chiar în cer.
Citire din Scrisoarea către Evrei 9,2428; 10,19-23
Fraţilor, Cristos nu a intrat într-un
sanctuar făcut de mână de om,
prefigurare a celui adevărat, ci chiar în
cer, ca să se arate acum înaintea feţei lui
Dumnezeu în favoarea noastră, şi nu ca
să se aducă pe sine de mai multe ori, aşa
cum marele preot intră în sanctuar în
fiecare an, cu sângele altcuiva, căci ar fi
trebuit să sufere de mai multe ori de la
întemeierea lumii. Dar acum, la
împlinirea timpurilor, el s-a arătat o
singură dată ca să distrugă păcatul prin
jertfa lui. Şi după cum oamenilor le este
dat să moară o singură dată, iar după
aceasta este judecata, tot la fel şi
Cristos, după ce s-a jertfit o dată ca să ia
asupra sa păcatele celor mulţi, se va
arăta a doua oară, fără păcat, pentru a-i
mântui pe cei care îl aşteaptă. Aşadar,
fraţilor, având încredere că vom intra în
sanctuar datorită sângelui lui Isus pe
calea cea nouă şi vie pe care ne-a
deschis-o prin catapeteasmă, adică prin
trupul său, şi având un mare preot peste
casa lui Dumnezeu, să ne apropiem cu
inimă sinceră în plinătatea credinţei,
curăţindu-ne prin stropire inimile de
conştiinţa rea şi spălându-ne trupul cu
apă curată! Să ţinem cu neclintire
mărturisirea speranţei, pentru că cel
care a promis este demn de încredere!
Cuvântul Domnului

În acel timp, Isus le-a spus discipolilor
săi: "Aşa este scris: Cristos trebuia să
sufere şi să învie din morţi a treia zi şi
să fie predicată convertirea în numele
lui spre iertarea păcatelor la toate
neamurile. Începând din Ierusalim,
voi veţi fi martorii acestor lucruri. Şi,
iată, eu îl trimit asupra voastră pe acela
pe care Tatăl
l-a promis, însă
voi să rămâneţi
în cetate până
când veţi fi
îmbrăcaţi cu
putere de sus!"
Apoi i-a scos
până spre
Betania şi,
ridicându-şi
mâinile, i-a
binecuvântat,
iar în timp ce îi
binecuvânta,
s-a îndepărtat de ei şi a fost ridicat la
cer. Iar ei, adorându-l, s-au întors la
Ierusalim cu bucurie mare şi stăteau
tot timpul în templu binecuvântându-l
pe Dumnezeu.
Cuvântul Domnului
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3. Întrucât Biserica Catolică a fost
instituită de Cristos Domnul pentru a
aduce mântuirea tuturor oamenilor și
de aceea este presată de necesitatea de
a le vesti evanghelia, ea consideră de
datoria ei să predice vestea mântuirii și
cu ajutorul mijloacelor de comunicare
socială și să-i învețe pe oameni
folosirea dreaptă a acestor mijloace.
Biserica are, așadar, dreptul înnăscut
de a folosi și de a poseda orice mijloc
de acest fel în măsura în care e necesar
sau util pentru educația creștină și
pentru întreaga ei operă de mântuire a
sufletelor. E de datoria păstorilor să-i
educe și să-i orienteze pe credincioși
astfel încât aceștia să urmărească și cu
ajutorul acestor mijloace mântuirea și
desăvârșirea proprie și a întregii familii
umane. Le revine mai ales laicilor să
însuflețească de spirit uman și creștin
aceste mijloace pentru ca ele să
răspundă pe deplin marii așteptări a
comunității umane și planului lui
Dumnezeu.
4. Pentru o dreaptă folosire a acestor
mijloace este absolut necesar ca toți
aceia care le utilizează să cunoască
normele ordinii morale și să le aplice
cu fidelitate în acest domeniu. Să țină,
așadar, seama de conținutul
comunicării, în funcție de natura
proprie a fiecărui mijloc; totodată să
nu scape din vedere condițiile și
împrejurările în care se realizează
comunicarea: scopul, persoanele, locul,
timpul etc., căci acestea îi pot modifica
valoarea morală, ba chiar o pot
schimba total. În acest sens, trebuie
avut în vedere și modul propriu de
acțiune al fiecăruia dintre mijloace,
adică puterea lui de convingere;
aceasta poate fi atât de mare încât
oamenii, mai ales cei care nu sunt
pregătiți, reușesc cu greu să o observe,
să o domine și, dacă e cazul, să o
respingă.

[...] 11. Principala răspundere morală
în privința dreptei folosiri a mijloacelor
de comunicare socială le revine
ziariștilor, scriitorilor, actorilor,
regizorilor, producătorilor, editorilor,
impresarilor, distribuitorilor și
proprietarilor de săli de spectacol,
vânzătorilor, criticilor și tuturor celor
care contribuie în vreun fel la
elaborarea și difuzarea comunicațiilor.
Este evident că numeroase și grave
îndatoriri le revin în condițiile actuale
ale omenirii întrucât, prin activitatea
lor de informare și influențare, pot duce
neamul omenesc la bine sau la rău.
Ei sunt datori să reglementeze
interesele economice, politice și
artistice de așa manieră încât acestea
să nu se opună niciodată binelui
comun. Pentru a realiza mai ușor
aceasta, este de dorit ca ei să se afilieze
asociațiilor profesionale care impun
membrilor – solicitându-le, dacă e
cazul, angajamentul de a respecta
codul moral – păstrarea legilor morale
în activitățile și îndatoririle lor
profesionale. Să-și amintească, de
asemenea, că cea mai mare parte a
cititorilor și spectatorilor e formată din
tineri care au nevoie de o presă și de
spectacole care să le ofere o destindere
onestă și să le îndrepte mintea spre
idealuri nobile. În sfârșit, să aibă grijă
ca tot ce se difuzează în legătură cu
religia să fie încredințat spre elaborare
unor persoane demne și competente și
să fie realizat cu respectul cuvenit.
[...] 14. Directive speciale
a) Presa
În primul rând trebuie încurajate, în
general, publicațiile oneste. Iar pentru
a-i hrăni pe deplin pe cititori cu spirit
creștin, se va crea și se va răspândi o
presă specific catolică. Aceasta, editată
și dependentă fie direct de autoritatea
bisericească, fie de persoane catolice,
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