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Sfântul săptămânii
Anton Durcovici
(1888-1951)
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D. 2 DIN ADVENT;
Ss. Ioan Damaschin, pr. înv.;
Varvara, fc. m.
Sf. Sava, ab.

S-a născut în Austria, de unde, după 6 M Sf. Nicolae, ep. (*)
moartea tatălui în 1895 emigrează cu 7 M Sf. Ambrozie, ep. înv. (*)
familia în România, la Iaşi. În 1898 se mută
NEPRIHĂNITA ZĂMISLIRE
la Bucureşti. După studii la Bucureşti şi 8 J
A SF. FECIOARE MARIA;
Roma este hirotonit preot în 1910 la Roma.
Sf. Narcisa, fc.
După întoarcerea în ţară, are diferite funcţii
la Seminarul Arhiepiscopal, unde este şi 9 V Sf. Juan Diego
Cuauhtlatoatzin (*)
profesor. Între 1916 şi 1918 este internat
într-un lagăr din cauza originii sale 10 S FER. ANTON DURCOVICI, EP.
austriece. În anul 1930 obţine naturalizarea
M.; Ss. Eulalia, fc. m.;
română. În 1948 este consacrat episcop de
Maur, m.
Iaşi, iar în anul următor este numit 11 D D. 3 DIN ADVENT;
administrator apostolic al Arhidiecezei de
Sf. Damasus I, pp.
Bucureşti. În iunie 1949 este arestat. Moare
în închisoarea din Sighetu Marmaţiei ca
Gândul săptămânii
martir pentru credinţa în Cristos şi pentru
fidelitatea faţă de Biserică.
A fost beatificat de Papa Francisc la 17 mai “Despre moarte putem şti câte ceva
numai dacă am înţeles bine viaţa.”
2014.
(Fericitul Vladimir Ghika)

Îngerul Domnului cu Papa (04.12.2016)
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8 decembrie 2016 * NEPRIHĂNITA ZĂMISLIRE A SF. FECIOARE MARIA *
Sf. Narcisa, fc.

LECTURA I
Voi pune duşmănie între tine şi
femeie.
Citire din cartea Genezei 3,9-15.20

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 97(98),1.2-3ab.3c-4 (R.: 1a)
R.: Cântaţi Domnului un cântec
nou, pentru că a făcut lucruri
minunate!

După ce Adam a mâncat din pom,
Domnul Dumnezeu l-a chemat pe om
şi i-a zis: "Unde eşti?" El a răspuns:
"Am auzit glasul tău în grădină şi mi-a
fost frică, pentru că sunt gol, şi m-am
ascuns". Şi el a zis: "Cine ţi-a făcut
cunoscut că eşti gol? Nu cumva ai
mâncat din pomul din care îţi
poruncisem să nu mănânci?" Omul a
răspuns: "Femeia pe care mi-ai dat-o
ca să fie cu mine, ea mi-a dat din pom
şi am mâncat". Domnul Dumnezeu i-a
zis femeii: "De ce ai făcut aceasta?"
Femeia i-a răspuns: "Şarpele m-a
amăgit şi am mâncat". Domnul
Dumnezeu i-a zis şarpelui: "Fiindcă ai
făcut aceasta, blestemat să fii mai mult
decât toate animalele şi toate fiinţele
câmpului; pe pântece să umbli şi
ţărână să mănânci în toate zilele vieţii
tale! Duşmănie voi pune între tine şi
femeie, între descendenţa ta şi
descendenţa ei. Acesta îţi va pândi
capul şi tu îi vei pândi călcâiul". Şi
omul a dat femeii sale numele de Eva,
pentru că ea a devenit mama tuturor
celor vii.
Cuvântul Domnului

Cântaţi Domnului un cântec nou,
pentru că a făcut lucruri minunate;
dreapta şi braţul lui cel sfânt
i-au venit în ajutor! R.
Domnul şi-a făcut cunoscută
mântuirea
şi-a descoperit dreptatea înaintea
neamurilor,
şi-a adus aminte de îndurarea şi
fidelitatea lui
faţă de casa lui Israel. R.
Toate marginile pământului
au văzut mântuirea Dumnezeului
nostru!
Strigaţi de bucurie către Domnul,
toţi locuitorii pământului!
Aclamaţi, cântaţi psalmi şi tresăltaţi
de bucurie! R.
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LECTURA A II-A
Ne-a ales în Cristos mai înainte de
întemeierea lumii.
Citire din Scrisoarea sfântului apostol
Paul către Efeseni 1,3-6.11-12
F r a ţ i l o r, b i n e c u v â n t a t s ă f i e
Dumnezeu şi Tatăl Domnului nostru
Isus Cristos, care ne-a binecuvântat cu
orice binecuvântare spirituală în cele
cereşti, în Cristos, întrucât ne-a ales în
el mai înainte de întemeierea lumii, ca
să fim sfinţi şi neprihăniţi înaintea lui!
În iubire el ne-a rânduit de mai înainte
spre înfiere, prin Isus Cristos, după
placul voinţei sale, spre lauda gloriei
harului său cu care ne-a copleşit în
Fiul său preaiubit. În el, în care am fost
chemaţi, am fost rânduiţi de mai
înainte după planul aceluia care
lucrează toate după hotărârea voinţei
sale, ca noi, care mai dinainte am
sperat în Cristos, să fim spre lauda
gloriei sale.
Cuvântul Domnului

David. Iar numele fecioarei era Maria.
Şi, intrând la ea, i-a spus: "Bucură-te,
o, plină de har, Domnul este cu tine!"
Ea s-a tulburat la acest cuvânt şi
cugeta în sine ce fel de salut ar putea fi
acesta. Însă îngerul i-a spus: "Nu te
teme, Marie, pentru că ai aflat har la
Dumnezeu! Vei zămisli şi vei naşte un
fiu şi-l vei numi Isus. Acesta va fi
mare: va fi numit Fiul Celui Preaînalt
şi Domnul Dumnezeu îi va da tronul
lui David, tatăl său; şi va domni peste
casa lui Iacob pe veci, iar domnia lui
nu va avea sfârşit". Maria a spus către
înger: "Cum va fi aceasta, din moment
ce nu cunosc bărbat?" Răspunzând,
îngerul i-a spus: "Duhul Sfânt va veni
asupra ta şi puterea Celui Preaînalt te
va umbri; de aceea, sfântul care se va
naşte va fi numit Fiul lui Dumnezeu.
Iată, Elisabeta, ruda ta, a zămislit şi ea
un fiu la bătrâneţe şi aceasta este luna a
şasea pentru ea, care era numită
sterilă, pentru că la Dumnezeu nimic
nu este imposibil! Atunci, Maria a
spus: "Iată slujitoarea Domnului: fie
mie după cuvântul tău!"
Cuvântul Domnului

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE
Lc 1,28a.42b
(Aleluia) Bucură-te, Marie, cea plină
de har, Domnul este cu tine!
Binecuvântată eşti tu între femei!
(Aleluia)
EVANGHELIA
Bucură-te, o, plină de har, Domnul
este cu tine!
Citire din Evanghelia Domnului
nostru Isus Cristos după sfântul Luca
1,26-38
În acel timp, îngerul Gabriel a fost
trimis de Dumnezeu într-o cetate din
Galileea, al cărei nume era Nazaret, la
o fecioară logodită cu un bărbat al
cărui nume era Iosif, din casa lui

Duminică, 11 decembrie
2017 - Colectă în toate
parohiile Arhidiecezei pentru
Caritas.
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[...] Dar acum trebuie să ne întrebăm: Ce
înseamnă “Maria Neprihănita?” Ce are
să ne spună acest titlu? Liturgia de astăzi
ne desluşeşte conţinutul acestui titlu prin
intermediul a două imagini. Mai întâi este
relatarea minunată a vestirii făcute
Mariei, Fecioara din Nazaret, cu privire
la venirea lui Mesia. Salutul îngerului
este ţesut din fire din Vechiul Testament,
în special din profetul Sofonia. Acesta
arată că Maria, femeia umilă [...]
descendentă dintr-o linie sacerdotală şi
care poartă în ea marele patrimoniu
sacerdotal al lui Israel, este “restul
sfânt” al lui Israel, la care profeţii, de-a
lungul tuturor perioadelor de încercări şi
de tenebre, au făcut referinţă. În ea este
prezent adevăratul Sion, cel care este pur,
lăcaşul viu al lui Dumnezeu. În ea
locuieşte Domnul, în ea să găseşte locul
odihnei Sale. Ea este casa cea vie a lui
Dumnezeu, care nu locuieşte în
construcţii de piatră, ci în inima omului
viu. [...] În simplitatea casei de la
Nazaret trăieşte Israelul sfânt, restul pur.
Dumnezeu a salvat şi salvează poporul
său. [...] Maria este Israelul sfânt; ea
spune “da” Domnului, se pune cu totul la
dispoziţia lui şi devine astfel templul viu
al lui Dumnezeu.
Cea de-a doua imagine este mult mai
dificilă şi obscură. Această metaforă,
luată din cartea Genezei, ne vorbeşte de
la o mare depărtare istorică, şi nu poate
fi clarificată decât cu multă dificultate;
numai de-a lungul istoriei a fost posibil
să se dezvolte o înţelegere profundă a
ceea este relatat acolo. Este vestit
dinainte că de-a lungul întregii istorii,
lupta între om şi şarpe va continua, adică
lupta între om şi puterile răului şi ale
morţii. Dar totodată este vestit dinainte şi
că “descendenţa” femeii va învinge într-o
zi şi va sfărâma capul şarpelui, al morţii;
este vestit dinainte că descendenţa femeii
- şi în ea femeia şi mama - va învinge şi
că astfel, prin intermediul omului, va

învinge Dumnezeu. Dacă ascultăm cu
atenţie acest text împreună cu Biserica şi
în rugăciune, putem înţelege ce este
păcatul originar, păcatul ereditar, şi ce
înseamnă a fi salvat de păcatul ereditar,
ce înseamnă răscumpărarea.
Ce situaţie ne este prezentată în această
pagină? Omul nu are încredere în
Dumnezeu. Ispitit de cuvintele şarpelui,
are bănuiala că Dumnezeu, de fapt, l-a
lipsit de ceva în viaţa sa, că Dumnezeu
este un adversar care ne limitează
libertatea [...] Omul trăieşte cu bănuiala
că iubirea lui Dumnezeu crează o
dependenţă şi că are nevoie să se
debaraseze de această dependenţă pentru
a fi el însuşi pe deplin. [...] Omul se
încrede mai mult în minciună decât în
adevăr şi aceasta face ca viaţa lui să se
prăbuşească în vid, în moarte. Iubirea nu
e o dependenţă, ci un dar care ne face să
trăim. Trăim aşa cum trebuie dacă trăim
potrivit cu adevărul fiinţei noastre, adică
după voinţa lui Dumnezeu.
[...] În sărbătoarea Neprihănitei
Zămisliri trebuie să învăţăm aceasta:
omul care se abandonează cu totul în
mâinile lui Dumnezeu nu devine o
marionetă a lui Dumnezeu, o persoană
plicticoasă care consimte; nu îşi pierde
libertatea. Numai omul care se
încredinţează cu totul lui Dumnezeu
găseşte libertatea adevărată. [...] Cu cât
omul este mai aproape de Dumnezeu cu
atât este mai aproape de oameni. Vedem
aceasta în Maria. Faptul că este cu totul
lângă Dumnezeu este motivul pentru care
este atât de aproape de toţi oamenii. De
aceea, poate fi Mama care mângâie şi
care ajută [...]
În această zi de sărbătoare, vrem să-i
mulţumim Domnului pentru marele semn
al bunătăţii sale pentru că ne-a dat în
Maria pe Mama sa şi pe Mama Bisericii.
Din omilia Papei Benedict al XVI-lea,
8 decembrie 2005
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