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Sf. Irineu de Lyon, ep. m. **

S-a născut în Spania. A primit o educaţie
profund creştină din partea părinţilor. 29 M SS. PETRU Ş I PAUL, AP.;
Emma,
Simţind chemarea din partea lui
Dumnezeu, se decide să devină preot.
Primii sfinţi martiri din
Urmează şi studii de drept. Este hirotonit 30 J
Roma *
în anul 1925. În 1928, întemeiază Opus
Dei, o instituţie care pune accentul pe 1 V Sf. Aaron, fratele lui Moise
sfinţirea vieţii prin intermediul lucrurilor
obişnuite: muncă, cultură, familie. Când 2 S Sf. Bernardin Realino, pr.
începe războiul civil, părăseşte oraşul
Madrid, în care se reîntoarce în 1939. În 3 D DUMINICA 14 D.P.A.;
Sf. Toma, ap.
1946 se stabileşte la Roma, unde rămâne
până la moarte. S-a preocupat ca
membrii Operei să aibă o pregătire solidă
Gândul săptămânii
doctrinară, ascetică şi apostolică.
“Lucrurile şi fiinţele din afară sunt
A fost beatificat în anul 1992 şi canonizat făcute
să ne apropie de Dumnezeu; iar
în 2002 de Papa Ioan Paul al II-lea.
noi le folosim pentru a ne îndepărta de
El!” (Fericitul Vladimir Ghika)

Îngerul Domnului cu Papa (19.06.2016)
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LECTURA I
Elizeu a mers după Ilie şi a început
să-i slujească.
Citire din cartea întâi a Regilor
19,16b.19-21

R.: Tu, Doamne, eşti partea mea de
moştenire.
Păzeşte-mă, Dumnezeule, pentru că
îmi caut refugiu în tine!
I-am spus Domnului: "Tu eşti
Dumnezeul meu!”
Domnul este partea mea de moştenire
şi cupa mea cu sorţi,
tu eşti acela care ai în mână soarta
mea. R.

În zilele acelea, Domnul i-a spus
profetului Ilie: pe Elizeu, fiul lui Şafat
din Abel-Mehola unge-l profet în
locul tău! Ilie a plecat de acolo şi l-a
găsit pe Elizeu, fiul lui Şafat. El ara cu
douăsprezece perechi de boi înaintea
lui, iar el era cu a douăsprezecea
pereche. Ilie a trecut pe lângă el şi şi-a
aruncat mantaua peste el. Elizeu a
părăsit boii, a alergat după Ilie şi i-a
zis: "Lasă-mă să-i sărut pe tatăl meu şi
pe mama mea şi voi veni după tine!"
Ilie i-a răspuns: "Mergi şi întoarce-te,
căci ştii ce ţi-am făcut!" S-a întors din
urma lui, a luat o pereche de boi, i-a
înjunghiat, iar cu plugul de la aceşti
boi le-a fiert carnea, a dat-o poporului
şi au mâncat. Apoi s-a ridicat, a mers
după Ilie şi i-a slujit.
Cuvântul Domnului

Îl binecuvântez pe Domnul, care m-a
sfătuit,
la aceasta până şi noaptea mă
îndeamnă inima.
Îl am mereu în faţa ochilor pe Domnul;
dacă el este la dreapta mea, nu mă
clatin. R.
De aceea, inima mea se bucură
şi sufletul meu tresaltă de bucurie;
ba chiar şi trupul meu se va odihni în
siguranţă,
deoarece nu vei lăsa sufletul meu în
locuinţa morţilor,
nici nu vei îngădui ca cel credincios al
tău să vadă putrezirea. R.
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vieţii;
în faţa ta sunt bucurii depline
şi desfătări veşnice la dreapta ta. R.

Citire din Evanghelia Domnului
nostru Isus Cristos după sfântul Luca
9,51-62

LECTURA A II-A
Voi aţi fost chemaţi la libertate.
Citire din Scrisoarea sfântului apostol
Paul către Galateni 5,1.13-18

În acel timp, când s-au împlinit zilele
înălţării sale, Isus s-a îndreptat cu
hotărâre spre a merge la Ierusalim şi a
trimis soli înaintea sa. Şi, mergând, au
intrat într-un sat al samaritenilor ca să
pregătească pentru el. Însă nu l-au
primit pentru că se îndrepta spre
Ierusalim. Văzând aceasta, discipolii
Iacob şi Ioan i-au spus: "Doamne, vrei
să cerem ca focul să coboare din cer
să-i consume?" Dar, întorcându-se, el
i-a mustrat. Şi au mers într-un alt sat.
În timp ce mergeau pe drum, cineva i-a
spus: "Te voi urma oriunde te vei
duce". Dar Isus i-a răspuns: "Vulpile
au vizuini, păsările cerului au cuiburi,
însă Fiul Omului nu are unde-şi
rezema capul". Altuia i-a spus:
"Urmează-mă!" Acela a răspuns:
"Doamne, lasă-mă să merg mai întâi
să-l îngrop pe tatăl meu!" Dar el i-a
spus: "Lasă morţii să-şi îngroape
morţii lor, dar tu, mergi şi vesteşte
împărăţia lui Dumnezeu!" Un altul i-a
zis: "Doamne, te voi urma, însă mai
întâi lasă-mă să mă întorc să-mi iau
rămas bun de la cei din casa mea!" Dar
Isus i-a spus: "Nimeni care pune mâna
pe plug şi priveşte înapoi nu este
vrednic de împărăţia lui Dumnezeu".
Cuvântul Domnului

Fraţilor, pentru libertate ne-a eliberat
Cristos. Aşadar, rămâneţi tari şi nu
luaţi din nou jugul sclaviei! Voi,
fraţilor, aţi fost chemaţi la libertate;
numai ca această libertate să nu fie
ocazie pentru a sluji trupului, ci slujiţi-vă prin iubire, unii pe alţii! Căci
toată Legea este împlinită într-o
singură poruncă: "Să-l iubeşti pe
aproapele tău ca pe tine însuţi!" Dar
dacă voi vă muşcaţi şi vă mâncaţi între
voi, aveţi grijă să nu vă nimiciţi unii pe
alţii! Aşadar, vă spun: umblaţi în duh
şi nu împliniţi poftele trupului! Căci
trupul doreşte împotriva duhului, iar
duhul, împotriva trupului: acestea se
împotrivesc unul altuia aşa încât nu
puteţi face tot ceea ce voiţi. Căci dacă
sunteţi conduşi de Duh, nu mai sunteţi
sub Lege.
Cuvântul Domnului
ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE
1Sam 3,9c; In 6,68b
(Aleluia) Vorbeşte, Doamne, căci
slujitorul ascultă; tu ai cuvintele vieţii
veşnice. (Aleluia)

Miercuri, 29 iunie 2016,
Sărbătoarea Sf. Petru şi Paul,
colectă în toate parohiile
Arhidiecezei - Obolul Sfântului
Petru.

EVANGHELIA
Isus s-a îndreptat cu hotărâre spre
Ierusalim. Te voi urma oriunde te
vei duce.
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Fragmentul evanghelic al acestei a
treisprezecea duminici de peste an
ne relatează momentul de început al
celei de-a doua părţi importante a
Evangheliei după Luca (Lc 9, 51-19,
18). Or, trebuie remarcat imediat
faptul că evanghelistul şi-a
organizat naraţiunea activităţii lui
Isus în funcţie de un plan geografic
ale cărui etape mai importante sunt
structurate de câteva localităţi de
referinţă: Nazaret, Cafarnaum,
Ierihon şi Ierusalim. Într-adevăr,
istoria lui Isus este prezentată sub
forma unei călătorii, iar ucenicul lui
Isus este cel care îl urmează aidoma
celor doisprezece apostoli sau a lui
Simon din Cirene (Lc 23, 26).
Într-un mod similar, istoria Bisericii
din epoca apostolică va fi
prezentată, în Faptele Apostolilor, ca
o înaintare către Roma, iar viaţa
creştină a lui Luca este, la rândul ei,
descrisă ca o călătorie în urma
Sfântului Paul.
Pentru a pune mai bine în evidență
exigenţele vieţii creştine, autorul o
descrie ca pe o urcare către Calvar
împreună cu Isus (Lc 9, 23) insistând
cu tărie şi asupra unei teme de
predilecţie, cea a bucuriei creştine.
În fragmentul propus spre meditare,
trei cuvinte ale lui Isus ne descriu
trei aspecte ale vieţii celui care îl
urmează pe El: 1. Este o viaţă grea
(Vulpile au vizuini, păsările cerului
au cuiburi, dar Fiul Omului nu are
unde să-şi plece capul…). Apostolul
(şi chiar ucenicul) este adesea
respins de oameni aşa cum şi Isus a
fost respins, de exemplu, în Samaria,
şi, dând deoparte orice gând de
răzbunare, el trebuie să-şi
amintească mereu că misiunea sa

este aceea de a salva. Prin urmare,
el trebuie să fie gata să accepte totul
pentru Cristos. În aceste condiţii,
mai înainte de a se angaja în
lucrarea de evanghelizare, apostolul
trebuie să se gândească bine şi, ca şi
Isus, trebuie să-şi întărească faţa;
2. În faţa chemării lui Cristos, orice
alt imperativ (Îngăduie-mi, Doamne,
să mă duc mai întâi să-l îngrop de
tatăl meu…) trebuie să se
subordoneze. Într-adevăr, sarcina
încredinţată de El este deosebit de
urgentă şi de aceea în faţa unei
astfel de situaţii apostolul trebuie să
fie capabil să renunţe chiar şi la
legăturile de afecţiune familială (Te
voi urma, Doamne, dar mai întâi
lasă-mă să-mi iau rămas bun de la ai
mei…); 3. Atunci când se face
simţită chemarea lui Isus Cristos,
nicio întârziere şi nicio revenire
asupra deciziei nu este admisă
(Nimeni dintre cei care pun mâna pe
plug şi se uită înapoi nu este bun
pentru împărăţia lui Dumnezeu…)
„Da”-ul trebuie să fie absolut, o
dăruire totală. În zilele noastre,
această învăţătură se dovedeşte a fi
pe cât de serioasă, pe atât de
importantă, dat fiind faptul că mulţi
creştini renunţă la exigenţele
evanghelice, făcând astfel pasul
înapoi.
Mulţi se întreabă care a fost
deznodământul celor trei persoane
dispuse să-l urmeze pe Isus. Sfântul
Luca se pare că nu a voit să facă
astfel de precizări pentru a nu ne
distrage nouă atenţia de la propriul
nostru răspuns.

Pr. dr. Tarciziu Şerban
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