
                                           Rugăciunea constantă

Statornicia în rugăciune nu înseamnă
 neapărat și rugăciunea continuă. Mai

 degrabă e o rugăciune care nu eșuează,
 o postură de dependență și de deschidere

 față de Dumnezeu care face din relația ne-întreruptă o parte normală a vieții. 
Acest tip de rugăciune apare în toate cele trei lecturi de astăzi. Adunați în 
camera de sus în anticiparea venirii Duhului, apostoli și femeile care l-au 
urmat pe Isus, trăiau într-un climat de rugăciune. Isus în evanghelia lui Ioan, în 
inseparabila unire cu Tatăl dă mărturie de Duhul rugăciunii, în timp ce se roagă 
astăzi într-un mod special pentru toți ai lui. Prima scrisoarea a sfântului apostol 
Petru ne încurajează să dăm mulțumire lui Dumnezeu pentru suferințele pe 
care le îndurăm ca și creștini.

Rugăciunea este o atitudine sau o stare a minții, nu doar ceva făcut la un 
moment anume. Cu toți ne-am oferit nouă înșine anumite momente fixe în 
care să ne întoarcem oficial la Dumnezeu. Însă Dumnezeu se poate întâlni în 
numeroase moduri de-a lungul activităților de zi cu zi ale omului, în natură sau 
în singurătate. Rugăciunea noastră este constantă atunci când vedem realitatea 
din punctul de vedere al credinței. Realizarea prezenței lui Dumnezeu plasează 
rugăciunea în centrul vieții noastre, indiferent că ne aflăm în mijlocul unei 
păduri sau al unui aeroport aglomerat. Lecturile de astăzi ne oferă un fel de test 
de turnesol. În Faptele Apostolilor, discipoli se aflau în rugăciune în așteptarea 
unui eveniment important, venirea Duhului Sfânt. În prima scrisoare a lui 
Petru, creștini sunt încurajați să se roage în fața suferințelor. 

Momente importante au loc în viața fiecăruia dintre noi. Adesea ele ne 
consumă interesele. Unele dintre ele sunt pline de bucurie; altele plin de durere. 
Însă toate sunt pline de anticipare. Și totuși, adesea, atât cât îl privește pe 
Dumnezeu, gândurile noastre sunt mai degrabă centrifugare decât centripetale. 
Pentru sfat ne întoarcem în multe alte direcții înainte de a veni la Dumnezeu. 
Într-un avânt plin de entuziasm, soluția umană e cea care e mereu căutată și nu 
mintea lui Dumnezeu. O rugăciune care este constantă face exact contrariul. 
Dumnezeu este o parte a vieții, după cum Tatăl a fost în viața lui Isus, iar 
întoarcerea la el devine spontană. O apropiere este cea care găsește multe 
cuvinte ca fiind ne-necesare.

Același lucru este valabil și în fața greutăților. Frica în fața realității puternice 
a suferinței este complet normală. Și totuși, Dumnezeu poate și ne va salva 
în modul în care știe el mai bine. Psalmii sunt plini de încredere în mijlocul 
momentelor grele. Ghinionul sau ne-norocul poate și adesea face ca oameni 
aibă o credință mai profundă. Exemplele sunt numeroase: ostatici închiși cu 
Biblia lor, preotul fără pâine și vin ce se roagă zi de zi rugăciunea euharistică, 
bolnavi în fază terminală care pot repeta numai numele lui Isus. Suferința este 
ea însăși o formă de rugăciune. Nu avem un răspuns simplu la semnificația 
ei. Ci adorăm un Dumnezeu care a avut parte de ea, un Dumnezeu care nu e 
niciodată departe de noi. Pentru ca rugăciunea să fie constantă, ea nu trebuie să 
urmeze un program inflexibil bine îngrijit. Ci conștiința locuirii sau rămânerii 
lui Dumnezeu, realizarea că în Dumnezeu noi suntem cu adevărat acasă.

† Duminica a 7-a a Paştelui
24 mai 2020 - Sf. Fecioară Maria, Ajutorul 
Creştinilor; Ss. Donaţian şi Rogaţian, m.
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LECTURA I
Într-un cuget, stăruiau în rugăciune.

Citire din Faptele Apostolilor                                                   1,12-14
După ce Isus s-a înălţat la cer, apostolii s-au întors la Ierusalim de la muntele 

numit al Măslinilor, care se află aproape de Ierusalim, cât un drum în zi de 
sâmbătă. 13 Când au intrat, au urcat în încăperea de sus, unde obişnuiau să se 
adune. Erau: Petru şi Ioan, Iacob şi Andrei, Filip şi Toma, Bartolomeu şi Matei, 
Iacob, fiul lui Alfeu, şi Simon Zelotul şi Iuda al lui Iacob. 14 Toţi aceştia, într-un 
cuget, stăruiau în rugăciune împreună cu femeile şi cu Maria, mama lui Isus, 
şi cu fraţii lui.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 26(27),1.4.7-8a (R.: 13) 
R.: Cred că voi vedea bunătăţile Domnului pe pământul celor vii. 
sau: 
Aleluia.

1 Domnul este lumina şi mântuirea mea, 
de cine mă voi teme? 
Domnul este apărătorul vieţii mele, 
de cine mă voi înfricoşa? R.

4 Un lucru cer de la Domnul şi pe acesta îl caut: 
să locuiesc în casa Domnului 
în toate zilele vieţii mele, 
ca să privesc frumuseţea Domnului 
şi să vizitez sanctuarul său. R.

7 Ascultă-mi, Doamne, glasul când te chem: 
îndură-te de mine şi răspunde-mi! 
8a Din partea ta îmi spune inima: 
„Faţa mea căutaţi-o!” R.

LECTURA A II-A
Dacă sunteţi batjocoriţi în numele lui Cristos, fericiţi sunteţi!

Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Petru                    4,13-16
Preaiubiţilor, întrucât participaţi la suferinţele lui Cristos, bucuraţi-vă, ca să 

puteţi tresălta de bucurie şi la revelarea gloriei lui! 14 Dacă sunteţi batjocoriţi în 
numele lui Cristos, fericiţi sunteţi, pentru că Duhul gloriei şi al lui Dumnezeu 
se odihneşte peste voi! 15 Dar nimeni dintre voi să nu sufere ca ucigaş sau hoţ 
sau răufăcător sau ca intrigant; 16 în schimb, dacă suferă ca un creştin, să nu se 
ruşineze, ci să-l glorifice pe Dumnezeu pentru acest nume!                               

Cuvântul Domnului



ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE                                         Cf. In 14,18
(Aleluia)  „Nu vă voi lăsa orfani, spune Domnul. 
             Mă duc şi voi veni la voi şi se va bucura inima voastră”. (Aleluia)

EVANGHELIA                                                           
Tată, glorifică-l pe Fiul tău!

          Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
          după sfântul Ioan                                            17,1-11a
În acel timp, Isus, ridicându-şi ochii spre cer, a zis: „Tată, a venit ceasul: 

glorifică-l pe Fiul tău ca Fiul să te glorifice pe tine, 2 pentru ca, precum i-ai dat 
putere asupra fiecărui om, să dea viaţă veşnică tuturor acelora pe care i-ai dat 
lui! 3 Iar viaţa veşnică aceasta este: să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu 
adevărat, şi pe cel pe care l-ai trimis, pe Isus Cristos. 4 Eu te-am glorificat 
pe pământ împlinind lucrarea pe care mi-ai dat-o să o fac. 5 Şi acum, Tată, 
glorifică-mă la tine însuţi cu gloria pe care am avut-o la tine mai înainte de a fi 
fost lumea! 6 Am revelat numele tău oamenilor pe care tu mi i-ai dat din lume. 
Ai tăi erau şi mi i-ai dat, iar ei au ţinut cuvântul tău. 7 Acum au cunoscut că tot 
ce mi-ai dat este de la tine, 8 căci cuvintele pe care mi le-ai dat, le-am dat lor, 
iar ei le-au primit şi au cunoscut cu adevărat că am ieşit de la tine şi au crezut 
că tu m-ai trimis. 9 Eu mă rog pentru ei. Nu mă rog pentru lume, ci pentru cei 
pe care mi i-ai dat, pentru că sunt ai tăi. 10 Şi toate ale mele sunt ale tale şi ale 
tale sunt ale mele şi sunt glorificat în ei. 11a Eu nu mai sunt în lume, dar ei sunt 
în lume, iar eu vin la tine”.

Cuvântul Domnului

RUGĂCIUNEA CREDINCIOȘILOR
Fraților si surorilor, si noi asemenea apostolilor si Mariei, suntem 

adunați si uniți în rugăciune. Isus înviat este în mijlocul nostru, si adresează 
Tatălui cererile noastre. Să spunem cu credință: 

R. Ocrotește-ne în iubirea ta!

- Pentru Biserică: prin puterea Duhului Sfânt să accepte suferința, pentru 
a-l mărturisi astfel pe Cristos si a colabora pentru mântuirea oamenilor. 
R.

- Pentru creștinii care suferă pentru credință: pentru ca toți să rămână 
statornici si să experimenteze milostivirea Domnului. R.

- Pentru persoanele consacrate si pentru discipolii lui Cristos răspândiți 
în lume: să fie mereu un semn viu al iubirii față de fiecare om, si exemple 
de rugăciune. R.

- Pentru toți creștinii: pentru ca după exemplul lui Cristos, să fie milostivi 
față de cei care-i ofensează si să ofere fraternitate tuturor oamenilor de 
altă cultura si religie. R.



       Calendarul Săptămânii

25  L    Ss. Beda Venerabilul, pr. înv. *; 
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              Vizita Sf. Fecioare Maria; 
                Sf. Petronela, fc. m.

- Pentru familiile noastre: să fie mici biserici, capabile de a trăi în 
comuniune si dialog, si mai ales, cu mare stăruința în rugăciune si în 
ascultarea Cuvântului Domnului. R.

- Pentru noi, care participăm la sfânta Euharistie: reînnoiți de misterul 
pascal, să creștem mereu mai mult în cunoașterea si în iubirea lui 
Cristos. R.

Tată, ascultă rugăciunea lui Cristos Fiul tău: ocrotește-ne în iubirea ta, 
pe noi care credem în El, si ajută-ne să îndeplinim misiunea pe care ne-ai 
încredințat-o în lume. Prin Cristos Domnul Nostru. Amin

       Intenție specială de rugăciune

Pentru toți cei răpuși sau afectați 
de epidemie

Program Liturgic 

Luni - Sâmbătă: 19.00 
    Duminică: 11.00 și 18.00 


