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PREASFÂNTA TREIME;
Ss. Rita din Cascia, clg.;
Emil, m.
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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)

Îngerul Domnului cu Papa (22.05.2016)

foaia
duminicala

26 mai 2016 * TRUPUL ŞI SÂNGELE DOMNULUI * Sf. Filip Neri, pr. **

LECTURA I

până îi voi pune pe duşmanii tăi
scăunel picioarelor tale!" R.

A oferit pâine şi vin.

Domnul va întinde din Sion
sceptrul puterii tale:
"Domneşte în mijlocul duşmanilor
tăi!" R.

Citire din cartea Genezei 14,18-20
În zilele acelea, Melchisedec,
regele din Salem, a adus pâine şi
vin; el era preot al Dumnezeului
celui Preaînalt. El l-a binecuvântat
şi a spus: "Binecuvântat să fie
Abram de Dumnezeul cel
Preaînalt, Creatorul cerului şi al
pământului, şi binecuvântat să fie
Dumnezeu cel Preaînalt care te-a
eliberat din mâinile asupritorilor
tăi!"

În ziua puterii tale,
tu domneşti strălucind de sfinţenie;
din sânul aurorei, ca roua te-am
născut. R.
Domnul s-a jurat şi nu-i va părea
rău:
"Tu eşti preot în veci,
după rânduiala lui Melchisedec". R.

Cuvântul Domnului

LECTURA A II-A

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 109(110),1.2.3.4 (R.: 4bc)

Ori de câte ori mâncaţi din
pâinea aceasta şi beţi din potirul
acesta, vestiţi moartea
Domnului.

R.: Preot în veci eşti tu, după
rânduiala lui Melchisedec.

Citire din Scrisoarea întâi a
sfântului apostol Paul către
Corinteni 11,23-26

Oracolul Domnului către Domnul
meu:
"Şezi la dreapta mea
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împărăţia lui Dumnezeu
vindecându-i pe bolnavi. Începuse
să se lase înserarea; atunci,
apropiindu-se cei doisprezece, i-au
spus: "Dă drumul mulţimii pentru
ca, mergând prin satele şi ţinuturile
dimprejur, să-şi găsească adăpost
şi de mâncare, pentru că aici
suntem într-un loc pustiu!" El însă
le-a spus: "Daţi-le voi să
mănânce!" Dar ei au răspuns: "Nu
avem mai mult de cinci pâini şi doi
peşti. Doar dacă ne-am duce noi să
cumpărăm de mâncare pentru tot
poporul acesta!" Erau cam cinci
mii de bărbaţi. Atunci le-a zis
discipolilor săi: "Puneţi-i să se
aşeze în grupuri de câte cincizeci!"

Fraţilor, eu am primit de la
Domnul ceea ce v-am transmis: că
Domnul Isus, în noaptea în care
era vândut, a luat pâinea şi,
mulţumind, a frânt-o şi a zis:
"Acesta este trupul meu cel care
este pentru voi. Faceţi aceasta în
amintirea mea!" De asemenea,
după cină, a luat potirul, spunând:
"Acesta este potirul noului
legământ în sângele meu. Faceţi
aceasta ori de câte ori beţi în
amintirea mea!" Căci ori de câte ori
mâncaţi din pâinea aceasta şi beţi
din potirul acesta, vestiţi moartea
Domnului până când va veni.
Cuvântul Domnului
ACLAMAŢIE LA
EVANGHELIE
In 6,51ab
(Aleluia) "Eu sunt pâinea cea vie
care s-a coborât din cer, spune
Domnul. Dacă mănâncă cineva din
această pâine, va trăi în veci".
(Aleluia)

Ei au făcut astfel şi i-au aşezat pe
toţi. Atunci, luând cele cinci pâini
şi cei doi peşti, a privit spre cer, le-a
binecuvântat, le-a frânt şi le-a dat
discipolilor ca să le pună înaintea
mulţimii. Toţi au mâncat şi s-au
săturat şi au adunat din ceea ce a
prisosit pentru ei, din bucăţile de
pâine douăsprezece coşuri.

EVANGHELIA
Toţi au mâncat şi s-au săturat.
Citire din Evanghelia Domnului
nostru Isus Cristos după sfântul
Luca 9,11b-17

Cuvântul Domnului

În acel timp, Isus a primit
mulţimile şi le-a vorbit despre
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Celebrările din Săptămâna Sfântă
au rezervat un loc important Cinei
de Taină, acelei Cine pe care Isus a
luat-o împreună cu ucenicii săi şi în
timpul căreia El a făcut câteva
gesturi care aveau să rămână
gravate în memoria lor (şi în
memoria Bisericii) pentru
totdeauna: le-a spălat ucenicilor
picioarele, arătând astfel în ce
consta mesianitatea şi senioria sa slujire şi dăruire - şi a instituit
sfânta Euharistie ca memorial al
Morţii si Învierii sale.
Sărbătoarea Preasfântului Trup şi
Sânge al lui Cristos, revenind
asupra temei Cinei euharistice, îi
aprofundează semnificaţia şi îi
stabileşte locul în viaţa noastră
creştină.
Pentru a aprofunda misterul
Euharistiei, să remarcăm în textele
propuse pentru această sărbătoare,
strânsa legătură dintre un
eveniment şi elementele care vor
constitui baza unei cine.
În textul din Geneză evenimentul
evocat este victoria lui Abraham
împotriva regilor coalizaţi
împotriva cetăţii Sodomei, regi care
l-au luat captiv pe Lot. Victoria lui
Abraham a însemnat şi eliberarea
lui Lot şi a tuturor bunurilor sale.
Pâinea şi vinul sunt acele elemente
oferite de Melchisedec care, din
acest moment, capătă o forţă
evocatoare a acestui eveniment
victorios şi eliberator din viaţa lui
Abraham. Oferirea pâinii şi a
vinului începe astfel să asimileze şi
să evoce o victorie şi o eliberare.

În evanghelie, evenimentul evocat
este Predica despre Împărăţia lui
Dumnezeu şi mulţimea vindecărilor
săvârşite de Isus, ambele
vindecătoare (şi eliberatoare) atât
ale sufletului cât şi ale trupului.
Cele cinci pâini şi cei doi peşti
binecuvântați şi înmulţiţi de
Mântuitorul reprezintă acele
elemente cu care Isus hrăneşte
mulţimea venită la El.
Asocierea,însă, dintre predica şi
vindecările săvârşite şi înmulţirea
pâinii şi a peştilor face ca, de aici
înainte, evocarea acestei mese luate
de mulţime în pustiu să reprezinte şi
suportul prin care se reiterează şi se
perpetuează vindecările săvârșite
de Isus.
Sfântul Paul stabileşte foarte clar, în
ultimul verset, legătura dintre
evenimentul morţii şi evocarea (şi
perpetuarea) lui în cadrul Cinei
euharistice.
Aceste conexiuni stabilite de textele
sărbătorii din Joia Verde, ne ajută
să înţelegem că celebrarea
Euharistiei nu ne pune în prezenţa
doar a Trupului, a Sângelui, a
dumnezeirii lui Cristos etc., ci şi a
evenimentelor reale al căror suport
memorial au devenit pâinea şi vinul
oferite la altar. În plus, participând
la celebrarea euharistică şi
împărtăşindu-ne, noi devenim
„contemporani” cu aceste
evenimente şi ne facem părtaşi de
roadele ei de vindecare, de
eliberare, de mântuire.
Pr. dr. Tarciziu Şerban
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