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Această eroină a Franţei a crescut asemenea 31 M VIZITA SF. FEC. MARIA;
Sf. Petronela, fc.
tinerilor de la ţară din vremea ei. Îşi petrecea
timpul cu treburile casnice, învăţând să coasă 1
M Sf. Iustin, m. **
şi să ţeasă, păzind turmele. Mama ei i-a
asigurat o bună educaţie religioasă. Ioana 2
J
Ss. Marcelin şi Petru, m. *
d’Arc s-a arătat de timpuriu interesată de
V PSF. INIMĂ A LUI ISUS;
evenimentele politice din ţara ei, cărora le 3
Ss. Carol Lwanga şi îns., m.
dădea o interpretare religioasă. Începând cu
vârsta de 13 ani, prin intermediul unor voci pe 4
S
Inima Neprihănită a Mariei**;
care le aude, se simte chemată de Dumnezeu
Ss. Zotic, Atal, Camasie şi
să-şi intensifice viaţa creştină pentru a se
Filip de la Niculiţel, m.;
angaja personal pentru eliberarea poporului
Francisc Caracciolo, pr.
de sub dominaţia engleză. Capturată de
D DUMINICA 10 D.P.A;
duşmani, a fost timp de mai multe luni supusă 5
unui proces care s-a terminat cu arderea ei pe
Sf. Bonifaciu, ep. m.
rug. După 25 de ani a început un proces de
Gândul săptămânii
reabilitare care a anulat condamnarea ei. A
fost beatificată în 1909 de Papa Pius al X-lea “Încearcă să umpli de Dumnezeu trei lucruri care,
şi canonizată în 1920 de Papa Benedict al XV- prin ele însele, nu-L cuprind, dar îl cheamă şi îl
poartă până în pragul sufletului tău: munca,
lea. Este patroană secundară a Franţei.
suferinţa şi moartea”. (Fericitul Vladimir
Ghika)

Îngerul Domnului cu Papa (22.05.2016)

foaia
duminicala
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LECTURA I
Doamne, împlineşte-i celui străin
toate cererile!
Citire din cartea întâi a Regilor 8,4143

sau:
Aleluia.
Lăudaţi-l pe Domnul, toate
neamurile,
preamăriţi-l, toate popoarele! R.

În zilele acelea, Solomon a stat
înaintea altarului Domnului şi a zis:
"Când străinul care nu este din
poporul tău, Israel, va veni dintr-o
ţară îndepărtată pentru numele tău căci se va auzi de numele tău cel
mare, de mâna ta cea puternică şi de
braţul tău cel întins - când va veni să
se roage în casa aceasta, ascultă-l din
ceruri, din sălaşul locuinţei tale şi fă
după cum străinul a strigat către tine,
pentru ca să cunoască toate popoarele
pământului numele tău şi să se teamă
de tine ca şi poporul tău, Israel, şi să
se ştie că numele tău este invocat
asupra acestei case pe care am
construit-o!"
Cuvântul Domnului

Căci mare este îndurarea lui asupra
noastră
şi adevărul Domnului rămâne în
vecie. R.
LECTURA A II-A
Dacă aş căuta să plac oamenilor,
n-aş fi slujitorul lui Cristos.
Citire din Scrisoarea sfântului
apostol Paul către Galateni 1,1-2.610
Paul, apostol, nu din partea
oamenilor, nici prin mijlocirea
vreunui om, ci prin Isus Cristos şi
Dumnezeu Tatăl, care l-a înviat din
morţi; şi toţi fraţii care sunt cu mine,
către Bisericile din Galaţia. Mă mir
că aţi trecut atât de repede de la cel
care v-a chemat, prin harul lui
Cristos, la o altă evanghelie. De fapt,
nu este alta, ci sunt doar unii care vă
tulbură şi vor să schimbe evanghelia
lui Cristos. Dar chiar dacă noi sau un

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 116(117),1.2 (R.: Mc 16,15)
R.: Mergând în toată lumea,
predicaţi evanghelia la toată
făptura!
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departe de casă când centurionul a
trimis câţiva prieteni spunându-i:

înger din cer v-ar predica o altă
evanghelie în afară de aceea pe care
v-am predicat-o, să fie anatema! Aşa
cum am mai spus, o spun acum din
nou: dacă cineva vă predică o altă
evanghelie în afară de aceea pe care
aţi primit-o, să fie anatema! Caut eu
oare acum bunăvoinţa oamenilor?
Sau a lui Dumnezeu? Ori caut eu să
plac oamenilor? Dacă aş căuta să plac
oamenilor, n-aş fi slujitorul lui
Cristos.
Cuvântul Domnului
ACLAMAŢIE LA
EVANGHELIE
In 3,16
(Aleluia) Atât de mult a iubit
Dumnezeu lumea, încât l-a dat pe
Fiul său, unic născut, ca oricine crede
în el să nu piară, ci să aibă viaţa
veşnică. (Aleluia)
EVANGHELIA
Vă spun că nici în Israel nu am
găsit aşa o credinţă.
Citire din Evanghelia Domnului
nostru Isus Cristos după sfântul Luca
7,1-10

"Doamne, nu te deranja, căci nu sunt
vrednic să intri sub acoperişul meu!
De aceea nu m-am considerat vrednic
să vin eu însumi la tine, dar spune un
cuvânt şi servitorul meu va fi
vindecat! Căci, deşi sunt un om supus
autorităţii, am sub comanda mea
soldaţi; şi spun unuia «Du-te!» şi se
duce, iar altuia «Vino!» şi vine; şi
servitorului meu «Fă aceasta!» şi
face". Isus s-a mirat auzind aceasta şi,
întorcându-se către mulţimea care-l
urma, a spus: "Vă spun că nici în
Israel nu am găsit aşa o credinţă".
Întorcându-se acasă, cei trimişi, l-au
găsit pe servitor sănătos.
Cuvântul Domnului

În acel timp, când a terminat de spus
toate aceste cuvinte în auzul
poporului, Isus a intrat în Cafarnaum.
Un centurion avea un servitor la care
ţinea mult şi care, fiind bolnav, trăgea
să moară. Auzind despre Isus, a
trimis la el pe unii bătrâni dintre iudei
ca să-l roage să vină să-i salveze
servitorul. Ajungând la Isus, aceştia îl
implorau, zicând: "Este vrednic ca
să-i faci aceasta, căci iubeşte neamul
nostru, iar sinagoga el ne-a construit-o". Isus a mers cu ei şi nu era
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Mergând pe firul evenimentelor relatate
de către Sfântul Evanghelist Luca,
această duminică aduce în centrul
atenţiei o temă nouă, deosebit de
interesantă şi importantă, şi anume aceea
a locului pe care îl atribuie Sfânta
Scriptură, în general, şi Noul Testament,
în special, ne-evreilor în sânul poporului
ales şi, respectiv, în Biserică.
Prima lectură de astăzi ne oferă un scurt
fragment din rugăciunea splendidă pe
care regele Solomon a rostit-o cu ocazia
consacrării Templului de la Ierusalim. În
această rugăciune, regele, după ce se
roagă pentru sine, ca să poată conduce
regatul lui Israel, pentru dinastia
davidică şi pentru popor, el îi cere
Domnului ca să asculte şi să împlinească
toate rugăciunile chiar şi pe cele ale
străinului care nu aparţine poporului
Său. Motivul invocat de Solomon este
acela că faima lui Dumnezeu va ajunge
într-o zi la toate popoarele, care,
asemenea poporului ales, vor recunoaşte
numele tău şi te vor adora... (1Reg 8,43).
Aşadar, atitudinea ne-evreilor de a se
ataşa şi de a se ruga lui Iahve
presupunea ca, în prealabil, să
recunoască în El pe singurul Dumnezeu
care poate mântui.
Fragmentul evanghelic de astăzi ni-L
prezintă pe Isus ca fiind ultima speranţă
de salvare pentru un om aflat în pragul
morţii. E drept că până în acest moment,
în Evanghelia a treia au mai fost relatate
şi alte vindecări, dintre cele mai
deosebite (a unui paralitic, a unui lepros
etc.). De aceea, o nouă vindecare n-ar
trebui să ne mai surprindă. Însă,
originalitatea acestei vindecări vine, mai
întâi, din aceea că ea este cerută în
favoarea sclavului unui ofiţer roman
care, deşi străin şi reprezentant al puterii
cotropitoare, a reuşit să se distingă prin
simpatia sa faţă de poporul în mijlocul
căruia se află şi chiar prin ataşamentul
faţă de religia acestuia (semnificată prin

faptul că a dispus reconstruirea sinagogii
din localitate). Originalitatea vindecării
este dată şi de cererea surprinzătoare,
izvorâtă dintr-o credinţă neegalată,
potrivit spuselor Mântuitorului, de
nimeni dintre evrei: centurionul roman
este convins că Isus poate săvârşi
vindecarea fără a mai fi nevoit să intre în
casa lui (întrucât, el se consideră
nevrednic de o astfel de onoare), ci doar
prin rostirea cuvântului vindecător. Cât
despre forţa cuvântului vindecător,
centurionul ne oferă o admirabilă lecţie
născută din experienţa lui cotidiană. De
aceea, plin de admiraţie, Isus va aduce
omului suferind vindecarea atât de mult
dorită, întrucât ea avea la bază o
credinţă atât de mare cum nu a mai
întâlnit la nimeni în Israel.
O astfel de credinţă a sădit Sfântul Paul,
potrivit lecturii a doua, şi în sufletele
celor cărora le-a predicat Evanghelia şi
care, pe lângă faptul că au fost
îndreptăţiţi înaintea lui Dumnezeu, au
devenit şi concetăţeni ai sfinţilor, mai
precis membrii cu statut deplin ai
poporului lui Dumnezeu, ai Bisericii. Or,
Sfântul Paul, constată cu durere că cei
care au beneficiat de un astfel de
privilegiu s-au lăsat seduşi, într-o zi, de o
„predică” ce, în loc de libertatea fiilor
lui Dumnezeu, le-a adus „înrobirea” în
tot soiul de practici religioase ale legii
vechi de care apostolul a voit să-i
elibereze.
Am putea reţine, din textele acestei
duminici, forţa de vindecare a Cuvântului
Evangheliei, dar şi demnitatea pe care
ne-o obţine prin credinţă şi prin trăirea
exigenţelor sale. Totodată, putem reţine
şi faptul că această demnitate şi această
libertate se pot pierde atunci când
credinţa şi fidelitatea noastră faţă de
Cristos şi faţă de exigenţele Evangheliei
se sting.
Pr. dr. Tarciziu Şerban
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