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Calendarul săptămânii
DUMINICA 16 D.P.A.;
Ss. Alexie; Marcelina, fc.
L
Ss. Emilian din Durostorum,
m. *; Frederic, ep.; Sf. Fc.
Maria a Libertăţii
M Ss. Epafra, ep. m.; Macrina,
clg.
M Ss. Ilie, proroc*; Apolinar
din Ravenna, ep. m. *;
Aurel, ep.
J
Sf. Laurenţiu din Brindisi,
pr. înv. *
V Sf. Maria Magdalena **
S
SS. BRIGITA, CLG.; Ezechiel,
profet
D

S-a născut la Finstad, în Suedia, într-o 19
familie nobilă. Părinţii ei s-au remarcat
printr-o viaţă de credinţă deosebită. Ea 20
însăşi a primit o bună educaţie
religioasă. S-a căsătorit de timpuriu şi a
avut 8 copii, printre care şi Sf. Ecaterina 21
a Suediei. Rămasă văduvă a întemeiat un
22
ordin religios numit al brigitinelor sau al
Sfântului Mântuitor. A fost beneficiara 23
unor revelaţii speciale care au făcut-o să
intre în legătură cu diverse personalităţi 24 D DUMINICA 17 D.P.A.; Ss.
Şarbel Makluf; Cristina, fc. m.
ale timpului cărora le trimitea scrisori şi
mesaje.
Gândul săptămânii
A fost canonizată de Papa Bonifaciu al
IX-lea în 1391.
“Într-o alegere, cel mai delicat, mai
În anul 1999, Papa Ioan Paul al II-lea o dureros şi mai plin de risc nu este faptul
numeşte patroană a Europei.
de a alege, ci de a exclude.” (Fericitul
Vladimir Ghika)

Îngerul Domnului cu Papa (10.07.2016)
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LECTURA I
Doamne, dacă am aflat
bunăvoinţă în ochii tăi, nu trece
fără să te opreşti la slujitorul tău!
Citire din cartea Genezei 18,1-10a

servitorului care s-a grăbit să-l
pregătească. A luat unt, lapte şi
viţelul pe care îl pregătise şi le-a pus
înaintea lor, iar ei au mâncat în timp
ce el stătea lângă ei sub copac. Ei
l-au întrebat: "Unde este Sara, soţia
ta?" El le-a răspuns: "Iat-o, în cort!"
Şi a spus: "Mă voi întoarce la tine la
anul pe vremea aceasta şi atunci
Sara, soţia ta, va avea un fiu".
Cuvântul Domnului

În zilele acelea, Domnul i s-a arătat
lui Abraham la terebinţii din
Mambre, pe când el şedea la intrarea
în cort, în timpul arşiţei zilei. Şi-a
ridicat ochii, a privit şi, iată, trei
bărbaţi stăteau în picioare aproape
de el. I-a văzut şi a alergat de la
intrarea în cort ca să-i întâmpine şi
s-a prosternat până la pământ şi a
zis: "Doamne, dacă am aflat har în
ochii tăi, nu trece pe lângă slujitorul
tău! Să se aducă puţină apă! Vă veţi
putea spăla picioarele şi să vă
întindeţi sub copac. Eu voi lua o
bucată de pâine ca să vă întăriţi, apoi
veţi trece mai departe, de vreme ce
aţi trecut pe la slujitorul vostru". Ei
i-au zis: "Fă aşa cum ai spus!"
Abraham s-a dus în grabă la Sara, în
cort, şi i-a zis: "Ia repede trei măsuri
din făina aleasă, frământă şi fă
turte!" Abraham a alergat la cireadă,
a luat un viţel fraged şi bun şi l-a dat

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 14(15),2-3a.3bc-4ab.5 (R. cf. 1a)
R.: Cei cu inima curată vor locui
în casa Domnului.
Cel care umblă fără prihană,
face dreptatea şi spune adevărul din
inimă;
cel care nu calomniază cu limba. R.
Nu face rău semenului său,
nici nu aruncă ocară asupra
aproapelui.
În ochii săi, cel nelegiuit e vrednic
de dispreţ,
dar îi cinsteşte pe cei care se tem de
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(Aleluia) Fericiţi sunt cei care
păstrează cuvântul lui Dumnezeu
într-o inimă bună şi aduc roade întru
răbdare. (Aleluia)

Domnul. R.
Nu-şi împrumută banii pentru
dobândă
şi nu ia mită împotriva celui fără
vină.
Cel care face acestea
nu se va clătina în veci! R.

EVANGHELIA
L-a primit în casa ei o femeie cu
numele de Marta. Maria a ales
partea cea bună.
Citire din Evanghelia Domnului
nostru Isus Cristos după sfântul
Luca 10,38-42

LECTURA A II-A
Vă vestesc misterul ascuns de
veacuri şi de generaţii, dar acum
descoperit sfinţilor săi.
Citire din Scrisoarea sfântului
apostol Paul către Coloseni 1,24-28

În acel timp au intrat într-un sat. O
femeie cu numele de Marta l-a
primit pe Isus în casa ei. Aceasta
avea o soră numită Maria care, stând

Fraţilor, acum mă bucur în
pătimirile mele pentru voi şi
împlinesc ceea ce lipseşte
suferinţelor lui Cristos în trupul meu
pentru trupul său, care este Biserica,
căreia i-am devenit slujitor după
misiunea pe care mi-a dat-o
Dumnezeu pentru voi, ca să se
împlinească cuvântul lui
Dumnezeu, misterul ascuns de
veacuri şi de generaţii, dar acum
descoperit sfinţilor săi, cărora
Dumnezeu a voit să le facă cunoscut
care este bogăţia gloriei acestui
mister între neamuri, adică Cristos
în voi, speranţa gloriei. Pe el îl
proclamăm îndemnând pe orice om
şi învăţând pe orice om în toată
înţelepciunea, ca să prezentăm pe
orice om desăvârşit în Cristos.
Cuvântul Domnului

la picioarele Domnului, asculta
cuvântul lui. Însă Marta era ocupată
cu multele griji ale casei. Venind la
el, i-a zis: "Doamne, nu-ţi pasă că
sora mea m-a lăsat singură să
servesc? Spune-i să mă ajute!"
Domnul, răspunzând, i-a zis:
"Marta, Marta, pentru multe te mai
îngrijeşti şi te frămânţi, însă un lucru
este necesar: Maria a ales partea cea
bună, care nu-i va fi luată".
Cuvântul Domnului

ACLAMAŢIE LA
EVANGHELIE
cf. Lc 8,15
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Acest episod al Evangheliei provoacă
în noi o reacţie spontană de genul:
Adică cum?! Cea care se străduieşte
să îi facă lui Isus o primire cât mai
bună nu merită altceva decât
reproşuri? Şi apoi, prin laudele aduse
Mariei, Isus nu încurajează oare
lenea? Or, atunci când se nasc în
mintea noastră astfel de întrebări,
oricât de spontane ar fi ele, se impune
să refacem cu mai multă atenţie
lectura textului. Evenimentul, relatat
doar de Sfântul Luca, se situează la
începutul călătoriei lui Isus către
Ierusalim (Lc 9, 51 - 19, 28). În prima
parte, evanghelistul reuneşte diferite
elemente care privesc misiunea
ucenicilor (Lc 9, 51 - 10, 20),
învăţături referitoare la identitatea şi
exigenţele condiţiei de ucenic (Lc 10,
21 - 11, 13). În acest context, parabola
bunului samaritean (Lc 10, 25-37),
care ilustrează modul de a-l iubi pe
aproapele, cunoaşte o completare în
relatarea vizitei făcute de Isus celor
două surori, Marta şi Maria. Acest
episod din urmă pune în valoare
ascultarea Cuvântului Domnului.
Textul nu precizează nici locul şi nici
momentul în care are loc evenimentul.
Dimpotrivă, el ne oferă încă de la
început numele celor două surori,
Marta şi Maria, lucru mai puţin
obişnuit, dar care ne sugerează un
interes aparte al Sfântului Luca faţă
de ele (v. şi In 11, 1 - 12, 11).
Întreaga scenă este centrată asupra
modului în care cele două surori îl
primesc pe Isus. Atitudinile lor sunt
foarte diferite, fapt care o determină
pe cea dintâi să formuleze un reproş.
Povestirea culminează odată cu
răspunsul lui Isus care aşează
lucrurile la locul lor. Acest răspuns
constituie cheia povestirii, mai exact
învăţătura pe care evanghelistul Luca

vrea să o transmită cititorilor săi.
Prima parte a textului descrie modul
în care cele două surori înţeleg să-l
primească pe Isus. Astfel, Maria
adoptă atitudinea de ucenic: aşezată
la picioarele Domnului (Lc 8, 35; Fap
22, 3) şi ascultând cuvântul său (Lc 6,
47; 8, 21; 11, 28). Ea este cea care
primeşte de la Isus. Marta, în schimb,
se preocupă să ofere o ospitalitate cât
mai generoasă lui Isus. Ea este cea
care oferă lui Isus. Iar Luca
marchează contrastul dintre
simplitatea Mariei, pe de o parte, şi
agitaţia Martei, de cealaltă parte. În
final, intervenţia Martei vizavi de Isus
denotă faptul că ea subestimează atât
modul surorii ei de a sluji cât şi
ascultarea Cuvântului Domnului.
În partea a doua a textului ne este
oferit răspunsul lui Isus. El nu
condamnă ospitalitatea şi nici slujirea
aproapelui (v. parabola bunului
samaritean sau Mt 25, 40-45). Ceea
ce i se reproşează Martei este agitaţia
şi neliniştile ei. Acest lucru ne
reaminteşte cuvintele lui Isus care îi
invită pe misionari să nu se preocupe
de apărarea lor în faţa persecutorilor
(Lc 12, 11), pe ucenici să nu se
neliniştească la gândul ce vor mânca
sau cu ce se vor îmbrăca (Lc 12, 2226). Astfel de nelinişti îi îndepărtează
de mărturisirea Fiului Omului (Lc 12,
8), de căutarea Împărăţiei lui
Dumnezeu (Lc 12, 31), de primirea
Cuvântului (Lc 8, 11-15). Neliniştile
Martei, efortul pe care îl face,
enervarea ei o îndepărtează de ceea
ce este cu adevărat necesar.
Fără îndoială că ospitalitatea este
apreciată, în schimb pe Isus îl slujim
mult mai bine dacă îi ascultăm
cuvântul şi ne străduim să-l şi punem
în practică.
Pr. dr. Tarciziu Şerban
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