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Sf. Dezideriu, ep. m.
Sf. Fc. Maria, Ajutorul
creştinilor; Ss. Donaţian şi
Rogaţian, m.
Ss. Beda Venerabilul, pr. înv.*;
Grigore VII, pp.*; Maria
Magdalena de’ Pazzi, fc. *

S-a născut la Florenţa, oraş pe care îl va
părăsi la 18 ani când se va stabili pentru
scurt timp la Campania şi apoi la Roma 25 M
pentru restul vieţii. A fost hirotonit în anul
1551. Apostolatul său s-a îndreptat către
bolnavi, către pelerini, şi către tineri.
TRUPUL ŞI SÂNGELE
Pentru aceştia din urmă a creat cea dintâi 26 J
DOMNULUI; Sf. Filip Neri,
şcoală organizată. A întemeiat Congregaţia
pr. **
Oratoriului, din care făceau parte persoane
aparţinând unor stări de viaţă diferite (laici, 27 V Sf. Augustin de Canterbury, ep. *
preoţi, săraci, nobili). Obiectivul
congregaţiei era de a-i familiariza pe 28 S Sf. Gherman de Paris, ep.
credincioşi cu frecventarea sacramentelor 29 D DUMINICA 9 D.P.A;
Sf. Maxim, ep.
şi cu lectura Sfintei Scripturi. A fost
beatificat în 1615 de Papa Paul al V-lea şi
canonizat în 1622 de Papa Grigore al XVGândul săptămânii
lea. Datorită caracterului său vesel, a fost
supranumit “Sfântul bucuriei”. Este “Nu ne putem cunoaşte cu adevărat decât
cu ajutorul lui Dumnezeu şi în lumina
patronul oraşului Roma şi al tinerilor.
lui.” (Fericitul Vladimir Ghika)

Regina Caeli cu Papa (15.05.2016)
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22 mai 2016 * PREASFÂNTA TREIME * Ss. Rita din Cascia, clg.; Emil, m.

LECTURA I

temeliile pământului, eu eram
lângă el de încredere, preferată zi
de zi, bucurându-mă înaintea lui tot
timpul. Mă bucuram pe rotocolul
pământului şi preferinţa mea erau
fiii oamenilor".
Cuvântul Domnului

Înţelepciunea a fost plăsmuită
înainte de a fi fost făcut
pământul.
Citire din cartea Proverbelor 8,2231

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 8,4-5.6-7.8-9 (R.: 2a)

Aşa vorbeşte Înţelepciunea
Domnului: "Domnul m-a creat ca
început al căii sale, înaintea
faptelor sale de odinioară. Din
veşnicie am fost plăsmuită, dintru
început, înainte de a se fi născut
pământul. Când nu erau abisurile
eu am fost născută, când nu erau
izvoarele pline de apă. Înainte să
fie fondaţi munţii, înaintea
colinelor am fost născută. Când
încă nu făcuse pământul şi
câmpiile, nici cele dintâi pulberi
ale lumii, când a stabilit cerurile, eu
eram acolo; când a stabilit bolta
deasupra abisului, când a întărit
norii deasupra şi când a fixat
izvoarele abisului, când a pus mării
o limită ca apele să nu treacă peste
porunca lui, când a hotărât

R.: Doamne, Dumnezeul nostru,
cât de minunat este numele tău
pe tot pământul!
Când privesc cerurile tale, lucrările
mâinilor tale,
luna şi stelele pe care le-ai creat,
mă întreb: "Ce este omul, că te
gândeşti la el,
sau fiul omului, că-l iei în seamă?" R.
L-ai făcut cu puţin mai mic decât
pe îngeri,
l-ai încununat cu cinste şi măreţie.
L-ai făcut să stăpânească lucrările
mâinilor tale,
toate le-ai pus la picioarele sale. R.
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EVANGHELIA

Oile şi boii laolaltă,
precum şi animalele câmpului,
păsările cerului şi peştii mării,
tot ce străbate căile apelor. R.
LECTURA A II-A

Toate câte le are Tatăl sunt ale
mele; de aceea v-am spus că
Duhul ia dintr-al meu şi vă va
vesti.

Iubirea lui Dumnezeu a fost
revărsată în inimile noastre prin
Duhul Sfânt care ne-a fost dat.

Citire din Evanghelia Domnului
nostru Isus Cristos după sfântul
Ioan 16,12-15

Citire din Scrisoarea sfântului
apostol Paul către Romani 5,1-5
Fraţilor, justificaţi prin credinţă,
avem pace de la Dumnezeu prin
Domnul nostru Isus Cristos, prin
care am obţinut, în credinţă,
posibilitatea de a ajunge la acest
har în care ne aflăm şi ne lăudăm în
speranţa gloriei lui Dumnezeu. Dar
nu numai atât, ci ne lăudăm în
suferinţă, ştiind că suferinţa aduce
răbdare, răbdarea - virtute, virtutea
- speranţă, iar speranţa nu înşală,
pentru că iubirea lui Dumnezeu a
fost revărsată în inimile noastre
prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat.
Cuvântul Domnului

În acel timp, Isus a zis: "Mai am
multe să vă spun, dar acum nu le
puteţi purta. Însă când va veni el,
Duhul adevărului vă va călăuzi în
tot adevărul, căci nu va vorbi de la
sine, ci va spune ceea ce va auzi şi
vă va vesti lucrurile care vor veni.
El mă va glorifica pe mine pentru
că dintr-al meu va lua şi vă va vesti
vouă. Toate câte le are Tatăl sunt
ale mele; de aceea v-am spus că ia
dintr-al meu şi vă va vesti".
Cuvântul Domnului

ACLAMAŢIE LA
EVANGHELIE
Ap 1,8
(Aleluia) Slavă Tatălui, şi Fiului, şi
Sfântului Duh, lui Dumnezeu care
este, care era şi care vine! (Aleluia)
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Celebrăm astăzi solemnitatea
Preasfintei Treimi. După timpul
pascal, după ce am retrăit
evenimentul Rusaliilor, care
reînnoieşte Botezul Bisericii în
Duhul Sfânt, ne întoarcem privirea
către „cerurile deschise”, pentru a
intra cu ochii credinţei în
profunzimea misterului lui
Dumnezeu, unul în substanţă şi
întreit în persoane: Tatăl, Fiul şi
Duhul Sfânt.
În prima lectură, luată din Cartea
Proverbelor, intră în scenă
Înţelepciunea, care se găseşte
alături de Dumnezeu. „Viziunea
panoramică” asupra universului
observată prin ochii ei este
minunată. Înţelepciunea însăşi
mărturiseşte: „Mă bucuram pe
rotocolul pământului şi preferinţa
mea erau fiii oamenilor” (8, 31).
Înţelepciunii îi place să rămână în
mijlocul oamenilor, pentru că
recunoaşte în ei imaginea şi
asemănarea Creatorului.
Înţelepciunea lui Dumnezeu se
manifestă în univers, în varietatea
şi frumuseţea elementelor sale, dar
capodoperele ei în care apare mai
mult frumuseţea şi măreţia ei o
reprezintă sfinţii.
În pasajul din Scrisoarea
Apostolului Paul către Romani,
găsim o imagine asemănătoare:
cea a iubirii lui Dumnezeu
„revărsată în inimile sfinţilor”,
adică ale celor botezaţi „de către
Duhul Sfânt” care le-a fost dat (cf.
Rom 5,5). Prin Cristos trece darul
Duhului, „Persoană-iubire,

Persoană-dar”, aşa cum l-a definit
Ioan Paul al II-lea. Prin Cristos,
Duhul lui Dumnezeu ne este dăruit
ca principiu de viaţă nouă,
„sfântă”. Duhul așază iubirea lui
Dumnezeu în inima credincioşilor
sub forma concretă care era şi în
omul Isus din Nazaret.
În aceeaşi perspectivă, a
înţelepciunii lui Dumnezeu
întrupate în Cristos şi comunicate
prin Duhul Sfânt, Evanghelia ne-a
sugerat că Dumnezeu Tatăl
continuă să manifeste planul său
de iubire prin intermediul sfinţilor.
Şi aici, se produce ceea ce am
subliniat deja cu privire la
Înţelepciune: Duhul adevărului
revelează planul lui Dumnezeu în
mulţimea elementelor universului suntem recunoscători pentru
această manifestare vizuală a
frumuseţii şi a bunătăţii lui
Dumnezeu în elementele
universului - , şi face aceasta în
special prin intermediul bărbaţilor
şi al femeilor, în care transpare cu
o mare putere lumina sa, adevărul
său şi iubirea sa. Isus vrea să facă
din noi prietenii săi. Să ne
deschidem inima ca, şi în viaţa
noastră, să crească prietenia
pentru Isus, să putem da mărturie
despre sfinţenia sa, despre
bunătatea sa şi despre adevărul
său.
Din Omilia
Papei Benedict al XVI-lea în
Solemnitatea Sfintei Treimi,
3 iunie 2007
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