Calendarul săptămânii

Sfântul săptămânii
Sf. Angela din Foligno
(1248-1309)
S-a născut într-o familie bogată la
Foligno, în Umbria. Căsătorită de
tânără, a avut mai mulţi copii. La
vârsta de 37 de ani, în urma unei
spovezi decide să-şi schimbe viaţa
frivolă de până atunci. După ce
rămâne văduvă şi fără copii intră în
ordinul terţiar franciscan, trăind
după exemplul Sf. Francisc din
Assisi, practicând penitenţa şi
imitarea lui Isus, în special
meditând asupra Pătimirii sale. A
fost o mare mistică. A fost
beatificată în anul 1693 de Papa
Inocenţiu al XI-lea şi canonizată
de Papa Francisc în 2013.
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Sf. Emiliana, fc.; Eduard
Mărturisitorul, rege
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Epifania Domnului; Sf.
Andrei Corsini, ep.
Ss. Raymund din Penyafort,
pr. *; Lucian din Antiohia,

LECTURA I
Înţelepciunea lui Dumnezeu şi-a stabilit
locuinţa în mijlocul poporului ales.
Citire din cartea lui Ben Sirah 24,1-2.8-12
(1-4.12-16)

Preamăreşte-l, Ierusalim, pe Domnul,
laudă-l, Sion, pe Dumnezeul tău!
Căci el întăreşte zăvoarele porţilor tale,
el îi binecuvântează pe fiii tăi în mijlocul
tău. R.
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Sf. Severin, abate

9

S

Fer. Alexia le Clerc, clg.
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BOTEZUL DOMNULUI;
Ss. Agaton, pp.; Grigore de
Nyssa, ep.; Paul, primul
pustnic

Înţelepciunea îşi laudă sufletul, şi în
Dumnezeu îşi găseşte preamărirea şi în
mijlocul poporului său se preamăreşte.
În adunarea Celui Preaînalt îşi deschide gura
şi înaintea puterii sale se preamăreşte, şi în
mijlocul poporului său este lăudată, şi în
adunarea sfântă este admirată, şi în mulţimea
celor aleşi îşi află lauda, şi între cei
binecuvântaţi este binecuvântată, în timp ce
zice: „Atunci, Creatorul a toate mi-a poruncit,
şi cel care m-a creat mi-a stabilit cortul şi mi-a
zis: «În Iacob să locuieşti şi în Israel să ai
moştenire! Înfigeţi rădăcinile tale între aleşii
mei!» Înaintea veacului, de la început m-a
creat şi până în veac nu voi înceta. În cortul
sfânt, înaintea lui am slujit şi astfel m-am
stabilit în Sion. În cetatea iubită, la fel, m-a
făcut să locuiesc şi în Ierusalim este puterea
mea. Mi-am pus rădăcinile într-un popor
glorios, în partea Domnului, moştenirea sa şi
în adunarea sfinţilor mi-am luat locuinţă”.
Cuvântul Domnului

El dă pace ţinutului tău
şi te satură cu cel mai bun grâu.
El îşi trimite cuvântul pe pământ,
cuvântul lui aleargă cu iuţeală mare. R.

Gândul săptămânii
“Universul devine mai sărac prin uitarea
rugăciunii. Să ne trăim rugăciunea şi să ne
rugăm viaţa.” (Fericitul Vladimir Ghika)

Îngerul Domnului, cu Papa 27.12.2015

duminicala

El îi face cunoscut lui Iacob cuvântul său,
lui Israel, hotărârile şi judecăţile sale.
El n-a făcut aşa cu niciun alt popor
şi nu le-a făcut cunoscute judecăţile sale. R.
LECTURA A II-A
El ne-a rânduit de mai înainte spre înfiere,
prin Isus Cristos.
Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul
către Efeseni 1,3-6.15-18

Fraţilor, binecuvântat este 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
PSALMUL RESPONSORIAL
rânduit de mai înainte spre înfiere, prin Isus
Ps 146-147(147),12-13.14-15.19-20 (R.: In Cristos, după placul voinţei sale, spre lauda
1,14a)
gloriei harului său, cu care ne-a copleşit în
Fiul său preaiubit. De aceea, şi eu,
R.: Cuvântul s-a făcut trup şi a locuit între auzind de credinţa voastră în Domnul Isus
noi. sau: Aleluia.
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şi de iubirea pe care o aveţi faţă de toţi sfinţii,
nu încetez să mulţumesc pentru voi,
amintindu-vă în rugăciunile mele, pentru ca
Dumnezeul Domnului nostru Isus Cristos,
Tatăl gloriei, să vă dea Duhul înţelepciunii şi
al descoperirii, ca să-l cunoaşteţi pe deplin,
luminându-vă ochii inimii voastre, ca să
cunoaşteţi care este speranţa chemării sale,
care este bogăţia gloriei moştenirii sale între
cei sfinţi.
Cuvântul Domnului
ALELUIA
cf. 1Tim 3,16
(Aleluia) Mărire ţie, Cristoase, propovăduit
neamurilor; mărire ţie, Cristoase, crezut în
lume. (Aleluia)
EVANGHELIA
Cuvântul s-a făcut trup şi a locuit între
noi.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus
Cristos după sfântul Ioan 1,1-18
La început era Cuvântul şi Cuvântul era la
Dumnezeu şi Cuvântul era Dumnezeu. Acesta
era la început la Dumnezeu. Toate au luat
fiinţă prin el şi fără el nu a luat fiinţă nimic din
ceea ce există. În el era viaţa şi viaţa era
lumina oamenilor, iar lumina în întuneric

luminează, dar întunericul nu a cuprins-o. A
fost un om, trimis de Dumnezeu, al cărui
nume era Ioan. Acesta a venit spre mărturie,
ca să dea mărturie despre lumină, pentru ca
toţi să creadă prin el. Nu era el lumina, ci a
venit să dea mărturie despre lumină. Cuvântul
era lumina adevărată, care, venind în lume,
luminează pe orice om. Era în lume şi lumea a
luat fiinţă prin el, dar lumea nu l-a cunoscut. A
venit la ai săi, dar ai săi nu l-au primit. Însă
celor care l-au primit, celor care cred în
numele lui, le-a dat puterea de a deveni copii
ai lui Dumnezeu, care, nu din sânge, nici din
voinţa trupului, nici din voinţa bărbatului, ci
din Dumnezeu s-au născut. Şi Cuvântul s-a
făcut trup şi a locuit între noi, iar noi am văzut
gloria lui, glorie ca a unicului născut din Tatăl,
plin de har şi de adevăr. Ioan a dat mărturie
despre el şi a strigat, zicând: „Acesta era cel
despre care v-am spus: «Cel care vine după
mine a fost înaintea mea pentru că era mai
înainte de mine»”. Căci noi toţi am primit din
plinătatea lui har după har. Pentru că Legea a
fost dată prin Moise, harul şi adevărul au fost
prin Isus Cristos. Nimeni nu l-a văzut
vreodată pe Dumnezeu; Fiul unic al lui
Dumnezeu, cel care este spre pieptul Tatălui,
el l-a revelat.
Cuvântul Domnului

6 ianuarie 2016 * EPIFANIA DOMNULUI * Sf. Andrei Corsini, ep.
LECTURA I
Gloria Domnului răsare deasupra ta.
Citire din cartea profetului Isaia 60,1-6

purtate pe braţe. Atunci vei vedea şi te vei
lumina; îţi va bate inima şi se va lărgi, pentru
că belşugul mării se va întoarce la tine şi
bogăţiile neamurilor vor veni la tine. Vei fi
învăluită de o mulţime de cămile, de cămile
tinere din Madian şi din Efa; toţi din Saba vor
veni şi vor aduce aur şi tămâie şi vor aduce
laude Domnului.
Cuvântul Domnului

Ridică-te, luminează-te, Ierusalime, căci
lumina ta vine şi gloria Domnului răsare
deasupra ta! Căci, iată, întunericul va acoperi
pământul şi bezna, popoarele! Dar peste tine
va răsări Domnul şi gloria lui se va vedea
deasupra ta. Vor umbla neamuri la lumina ta şi
regi, în strălucirea zorilor tale. Ridică-ţi ochii PSALMUL RESPONSORIAL
împrejur şi priveşte: toţi se adună şi vin spre Ps 71(72),1-2.7-8.10-11.12-13 (R.: cf. 11)
tine! Fiii tăi vin de departe şi fiicele tale sunt
2

ALELUIA

R.: Toate neamurile pământului
te vor adora pe tine, Doamne.

Mt 2,2b
(Aleluia) Am văzut la răsărit steaua lui şi am
venit să ne închinăm Domnului. (Aleluia)

Dumnezeule, dăruieşte-i regelui judecăţile
tale
şi înzestrează-l pe fiul regelui cu dreptatea ta!
Şi el va judeca poporul tău cu dreptate
şi pe săracii tăi cu nepărtinire. R.

EVANGHELIA
Am văzut steaua lui la răsărit şi am venit
să ne închinăm lui.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus
Cristos după sfântul Matei 2,1-12

În zilele lui, va înflori dreptatea şi multă
pace,
până când va fi luna.
El va domni de la o mare la alta,
şi de la Râu până la marginile pământului.
R.

După ce s-a născut Isus în Betleemul Iudeii în
zilele lui Irod, regele, iată că au ajuns la
Ierusalim nişte magi din Răsărit şi întrebau,
spunând: „Unde este regele nou-născut al
iudeilor? Căci am văzut steaua lui la răsărit
şi am venit să-l adorăm”. Auzind aceasta,
regele Irod s-a tulburat şi tot Ierusalimul
împreună cu el. Adunându-i pe toţi arhiereii şi
cărturarii poporului, a căutat să afle de la ei
unde avea să se nască Cristos. Ei i-au spus: „În
Betleemul Iudeii, căci aşa este scris de profet:
«Şi tu, Betleem, pământ al lui Iuda, nicidecum
nu eşti cea mai mică dintre cetăţile de seamă
ale lui Iuda; căci din tine va ieşi stăpânitorul
care va păstori poporul meu, Israel»”. Atunci
Irod, chemându-i pe magi în secret, a aflat de
la ei timpul precis când li s-a arătat steaua.Şi,
trimiţându-i la Betleem, le-a spus: „Mergeţi şi
informaţi-vă cu exactitate despre copil şi,
când îl veţi fi găsit, făceţi-mi cunoscut şi mie
ca să merg şi eu să-l ador!” După ce l-au
ascultat pe rege, au plecat, şi iată că steaua pe
care o văzuseră la răsărit mergea înaintea lor
până când, venind, s-a oprit deasupra locului
unde era copilul. Când au văzut steaua, au fost
cuprinşi de o bucurie foarte mare. Şi, intrând
în casă, au văzut copilul împreună cu Maria,
mama lui. Apoi, căzând la pământ, l-au adorat
şi, deschizând tezaurele lor, i-au oferit daruri:
aur, tămâie şi smirnă. După ce li s-a revelat în
vis să nu se mai întoarcă la Irod, au plecat pe
alt drum în ţara lor.
Cuvântul Domnului

Regii din Tarşiş şi ai insulelor vor oferi
daruri,
regii din Seba şi din Saba îşi vor aduce
tributul.
Toţi regii se vor prosterna înaintea lui,
toate popoarele îl vor sluji. R.
El îi va elibera pe săracul care strigă
şi pe sărmanul care nu are ajutor.
Va avea milă de cel sărac şi de cel sărman
şi va mântui sufletele sărmanilor. R.
LECTURA A II-A
Este revelat acum: păgânii sunt împreună
părtaşi ai promisiunii.
Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul
către Efeseni 3,2-3a.5-6
Fraţilor, poate aţi auzit de economia harului
lui Dumnezeu, care mi-a fost dată pentru voi:
prin revelaţie, mi-a fost făcut cunoscut
misterul care nu a fost cunoscut fiilor oamenilor din celelalte generaţii aşa cum este revelat acum sfinţilor săi apostoli şi profeţi prin
Duhul: că păgânii sunt împreună-moştenitori, formează un singur trup şi sunt
împreună părtaşi ai promisiunii,
în Cristos Isus, prin Evanghelie.
Cuvântul Domnului
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