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D. 5 A PAŞTELUI;
Ss. Fidelis din Sigmaringen,
pr. m.; Maria a lui Cleofa şi
Salomea; Egbert, clg.
L
SF. MARCU, EVANGHELIST
M Sf. Anaclet, pp.
D

S-a născut într-o familie numeroasă, a fost
caracterizat întreaga viaţă de spiritul de 27 M Sf. Zita, fc.
sărăcie şi de dragostea pentru săraci. Şi-a 28 J
Ss. Petru Chanel, pr. m. *;
urmat studiile mai întâi la iezuiţi, la Rennes,
Ludovic Maria Grignion de
apoi s-a pregătit pentru a deveni preot la
Montfort, pr. *; Valeria, m.
Paris. A fost hirotonit în anul 1700. S-a
29
V
SF. ECATERINA DIN SIENA,
dedicat apostolatului din mediul rural. În
FC. ÎNV., PATROANĂ A
anul 1703 a întemeiat împreună cu MarieEUROPEI
Louise Trichet congregaţia “Fiicele
înţelepciunii”. În 1706 a primit din partea 30 S
Ss. Pius V, pp. *; Iosif
Papei titlul de misionar apostolic, având
Cottolengo, pr.; Sofia, fc. m.
drept misiune evanghelizarea Franţei.
A fost un important autor de spiritualitate, 1 D D. 6 A PAŞTELUI; Sf. Iosif
Muncitorul; Ieremia, profet
cea mai cunoscută lucrare a sa fiind
“Tratatul despre adevărata evlavie către
Gândul săptămânii
Sfânta Fecioară Maria”.
A fost beatificat în 1888 de Papa Leon al
XIII-lea şi canonizat în 1947 de Pius al XII- “Tăcerea lui Dumnezeu e, înainte de
toate, o tăcere a iubirii…” (Fericitul
lea.
Vladimir Ghika)

Regina Caeli cu Papa (17.04.2016)
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24 aprilie 2016 * DUMINICA A 5 A PAŞTELUI * Ss. Fidelis din Sigmaringen, pr. m.;
Maria a lui Cleofa şi Salomea; Egbert, clg.

LECTURA I
Au adunat comunitatea şi au
relatat tot ceea ce făcuse
Dumnezeu cu ei.
Citire din Faptele Apostolilor
14,21b-27

şi cum le-a deschis şi păgânilor
poarta credinţei.
Cuvântul Domnului
PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 144(145),8-9.10-11.12-13ab
(R.: cf. 1)

În acel timp, Paul şi Barnaba s-au
întors la Listra, la Iconiu şi la
Antiohia. Ei au întărit inimile
discipolilor şi i-au încurajat să
rămână statornici în credinţă,
spunând: "Trebuie să trecem prin
multe necazuri, ca să intrăm în
împărăţia lui Dumnezeu". Ei le-au
hirotonit prezbiteri în fiecare
comunitate şi, după ce s-au rugat şi
au postit, i-au încredinţat
Domnului în care crezuseră.
Trecând prin Pisidia, au ajuns în
Pamfilia. După ce au vestit
cuvântul în Perga, au coborât la
Atalia; de acolo s-au îmbarcat
pentru Antiohia, de unde fuseseră
încredinţaţi harului lui Dumnezeu
pentru lucrarea pe care o
împliniseră. Când au ajuns acolo,
au adunat comunitatea şi au relatat
tot ceea ce făcuse Dumnezeu cu ei

R.: Voi binecuvânta în veci
numele tău, Doamne,
Dumnezeul meu!
sau:
Aleluia.
Domnul este îndurător şi plin de
dragoste,
el este îndelung răbdător şi plin de
îndurare;
Domnul este bun faţă de toţi,
el îşi arată dragostea faţă de orice
făptură. R.
Să te laude pe tine, Doamne, toate
lucrările tale
şi credincioşii tăi să te
binecuvânteze;
să facă cunoscută gloria domniei
tale
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şi să vorbească despre puterea ta!
R.

ACLAMAŢIE
LA EVANGHELIE
In 13,34
(Aleluia) "Vă dau o poruncă nouă,
spune Domnul: să vă iubiţi unii pe
alţii, aşa cum eu v-am iubit pe voi".
(Aleluia)

Credincioşii tăi să facă cunoscute
tuturor oamenilor faptele puterii
tale
şi gloria plină de strălucire a
domniei tale.
Împărăţia ta este împărăţia tuturor
veacurilor
şi stăpânirea ta va dăinui din
generaţie în generaţie. R.

EVANGHELIA
Vă dau o poruncă nouă: să vă
iubiţi unii pe alţii.
Citire din Evanghelia Domnului
nostru Isus Cristos după sfântul
Ioan 13,31-33a.34-35

LECTURA A II-A
El va şterge orice lacrimă din
ochii lor.
Citire din Apocalipsul sfântului
apostol Ioan 21,1-5a

În acel timp, după ce a ieşit Iuda,
Isus a spus: "Acum a fost glorificat
Fiul Omului şi Dumnezeu a fost
glorificat în el, iar dacă Dumnezeu
a fost glorificat în el, şi Dumnezeu
îl va glorifica în el însuşi şi-l va
glorifica îndată. Copilaşi, încă
puţin mai sunt cu voi. Vă dau o
poruncă nouă: să vă iubiţi unii pe

Eu, Ioan, am văzut un cer nou şi un
pământ nou, căci cerul dintâi şi
pământul dintâi au trecut, iar marea
nu mai este. Şi am mai văzut
cetatea cea sfântă, Ierusalimul cel
nou, coborând din cer de la
Dumnezeu, pregătită ca o mireasă
împodobită pentru mirele ei.
Atunci am auzit un glas puternic de
la tron, spunând: "Iată cortul lui
Dumnezeu împreună cu oamenii!
El va locui împreună cu ei, iar ei
vor fi poporul lui şi el, Dumnezeu
cu ei, va fi Dumnezeul lor. El va
şterge orice lacrimă din ochii lor,
iar moarte nu va mai fi. Nu va mai
fi nici plâns, nici ţipăt, nici durere,
pentru că lucrurile dintâi au trecut".
Cel care şade pe tron a zis: "Iată, le
fac pe toate noi!"
Cuvântul Domnului

alţii! Aşa cum eu v-am iubit pe voi,
aşa să vă iubiţi unii pe alţii! Prin
aceasta vor recunoaşte toţi că
sunteţi discipolii mei: dacă aveţi
dragoste unii faţă de alţii".
Cuvântul Domnului
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După ce a ieşit Iuda din cenacol,
Isus a zis: „Acum a fost preamărit
Fiul Omului şi Dumnezeu a fost
preamărit în El... Copilaşii mei, încă
puţin timp mai sunt cu voi. Poruncă
nouă vă dau: să vă iubiți unii pe alţii
precum şi Eu v-am iubit, aşa şi voi
să vă iubiţi unii pe alții. După
aceasta vor cunoaşte toţi că sunteţi
ucenicii mei, dacă veți avea iubire
unii faţă de alții” (In 13,31.33-35).
Fragmentul evanghelic care se
citeşte în duminica a V-a a Paştelui
relatează un eveniment petrecut nu
după Învierea glorioasă a lui Isus
Cristos, ci în timpul ultimei Cine pe
care El a luat-o împreună cu
ucenicii săi. Textul ne readuce în
atmosfera tensionată a ajunului
Pătimirii Mântuitorului şi totuşi, în
centrul lui, porunca pe care Isus o
dă ucenicilor - precum şi Eu v-am
iubit, aşa şi voi să vă iubiți unii pe
alţii - ni se înfățișează ca o rază de
lumină şi de speranţă. Cuvintele lui
Isus sunt cuvinte testamentare, de
care ucenicii îşi vor aduce aminte,
cu drag, mai târziu, după Învierea
Preaslăvită. Şi aceste cuvinte revin
ca un ecou suav în urechile
ucenicilor (şi ale noastre) atunci
când Cristos îşi va anunţa glorioasa
înălţare la cer (eveniment pe care şi
noi ne pregătim să-l celebrăm). Mai
mult, împlinirea acestei porunci
conferă o dimensiune identitară şi
misionară ucenicilor, de vreme ce
după aceasta vor cunoaşte toţi că
sunt ucenicii Lui. În sfârşit, şi nu în
ultimul rând, trăirea acestei porunci
deschide perspectivele unei înnoiri
nu doar la nivel social ci chiar

cosmic, de vreme ce iubirea care l-a
purtat în Pătimire era iubirea cu
care însuși Tatăl ne-a iubit.
„Eu, Ioan, am văzut un cer nou şi un
pământ nou, pentru că cerul cel
dintâi şi pământul cel dintâi au
trecut, si marea nu mai este.
Şi eu, Ioan, am văzut cetatea sfântă,
Ierusalimul cel nou, coborând din
cer, de la Dumnezeu, gătită ca o
mireasă împodobită pentru mirele ei.
Şi am auzit un glas puternic
răsunând de pe tron: «Iată locuinţa
lui Dumnezeu cu oamenii! El va
locui în mijlocul lor şi ei vor fi
poporul său, iar El va fi Dumnezeul
lor. Şi va şterge toată lacrima din
ochii lor şi moarte nu va mai fi...»”
(Ap 21,1-4).
Transfigurarea pământului dintâi şi
a cerului dintâi despre care vorbeşte
sfântul Ioan este lucrarea
restauratoare înfăptuită de Cristos,
Mielul jertfit, care a biruit moartea.
În această nouă creaţie Ierusalimul
transfigurat capătă chip de mireasă
frumos gătită şi adună pe cei care
şi-au spălat veştmintele în sângele
Mielului şi care îl urmează cu
fidelitate. Or fidelitatea şi-au
dovedit-o atunci când i-au împlinit
poruncile şi mai ales atunci când au
dovedit, în ciuda tuturor
persecuţiilor şi suferinţelor, că
iubesc şi se iubesc unii pe alţii.
Pr. dr. Tarciziu ŞERBAN
Duminică, 24 aprilie 2016, colectă
specială în toate bisericile din
Arhidieceză pentru Ucraina.
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