
                                          
Duminica aceasta mai este numită și Duminica Divinei Îndurări. Iar asta 

fiindcă în timpul canonizării sfintei Faustina din 30 aprilie 2000, în predica 
sa, Papa Ioan Paul al II-lea a declarat că, Important este ca noi să acceptăm 
întregul mesaj ce vine la noi de la cuvântul lui Dumnezeu în această a doua 
Duminică din timpul Pascal, care de acum și în toată Biserica va fi numită ca 
Duminica Divinei Îndurări. Prin urmare, în ziua de 23 mai 2000, Congregația 
pentru cultul divin a decretat că, în întreaga lume, cea de-a doua Duminică 
din timpul Pascal va fi numită Duminica Divinei îndurări, o invitație perenă 
adresată lumii creștine de a abandona, cu încredere milostivirii divine, 
dificultățile și încercările pe care oameni și omenirea vor avea de-a face în 
ani ce vor urma. Devoțiunea în cinstea divinei îndurări a fost promovată de 
către sfânta Faustina Kowalska, sfântă care a fost canonizată de către sfântul 
Papă Ioan Paul al II-lea în 30 aprilie 2000.

Însă sfântul apostol Toma, a făcut un lucru pe care noi nu trebuie să îl 
facem. Da, cei 11 apostoli care au rămas erau întristați de moartea lui Isus, 
inclusiv apostolul Toma. Însă în momentul în care apostoli s-au adunat pentru 
a se ruga în ziua de Duminică, ca persoane care cred în Cristos, am putut 
observa un lucru, că Toma nu era printre ei.  Unde era Toma? El nu era de 
găsit. Nicăieri. Diferența se află în faptul că cu toate că ceilalți zece erau triști, 
ei tot s-au adunat, tot au rămas împreună. Pe de altă parte, Toma se detașase 
pe sine însuși de grup. Acesta este și motivul pentru care în momentul în care 
Domnul a apărut apostolilor pentru a-i putea întări în acea oră plină de frică 
și pentru a putea fi cu ei, Toma nu era cu ei. Toma nu a avut parte de bucuria 
prezenței Domnului înviat, el se îndepărtase de comunitatea discipolilor.

Un preot african a spus odată că Toma este asemenea creștinilor din ziua de 
astăzi care nu se duc la Biserică în mod regulat în zilele de Duminică. Aceste 
persoane nu se află în Biserică când Isus vine să își întâlnească poporul pentru 
a-i putea întări în credință. Oameni de astăzi, asemenea oamenilor din toate 
timpurile, au o foame de Dumnezeu. Ei sunt continuu în căutarea semnificației 
vieții. Însă se îndoiesc indiferent de răspunsul pe care îl primesc la aceste 
întrebări existențiale în acești patru pereți ai Bisericii. Pentru acest motiv, ei 
sunt gata să petreacă mult mai mult timp în acțiuni sociale, în muncă, și în curse 
intelectuale decât participând la Liturghia Duminicală. Ca rezultat, dubiile lor 
rămân mereu prezente și active. Inițial, toți discipoli au avut dubiile lor. Însă 
datorită întâlnirii lor cu Domnul înviat în acea Duminică în care s-au adunat 
pentru a se ruga împreună, dubiile lor s-au transformat în credință, într-o 
credință foarte puternică. Însă apostolul Toma a pierdut această experiență.
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Ant. la intrare                        1Pt 2,2
Ca nişte copii de curand născuţi, 

să doriţi laptele spiritual, curat, ca 
să creşteţi prin el spre mantuire, 
aleluia. 

Rugăciunea zilei
Dumnezeule pururi îndurător, 

în celebrarea anuală a sărbătorii 
Paştelui, tu înflăcărezi credinţa 
poporului consacrat ţie; te rugăm, 
sporeşte harul pe care ni l-ai dăruit, 
pentru ca toţi să ajungă să înţeleagă 
cum se cuvine în ce baie au fost 
spălaţi, în ce Duh au fost renăscuţi, 
cu ce sânge au fost răscumpăraţi. 
Prin Domnul nostru Isus Cristos.

Lectura I
O singură inimă şi un singur suflet.

Citire din  Faptele Apostolilor 
                                        4,32-35
În zilele acelea, mulţimea 

celor care au crezut era o singură 
inimă şi un singur suflet. Niciunul 
dintre ei nu spunea că ceea ce are 
este al său, ci pe toate le aveau 
în comun. 33Apostolii dădeau 
mărturie cu multă putere despre 
învierea Domnului Isus şi ei toţi se 
bucurau de mult har. 34De fapt, nu 
era niciunul dintre ei care să ducă 
lipsă, căci toţi care posedau terenuri 
sau case, le vindeau, aduceau 
preţul celor vândute 35şi îl puneau 
la picioarele apostolilor; apoi se 
împărţea fiecăruia după cum avea 
nevoie.

  Cuvântul Domnului

Psalmul Responsorial
Ps 117(118),2-4.16ab-18.22-24 
(R.: 1) 
R.: Lăudaţi-l pe Domnul, pentru   

 că este bun: 
veşnică este îndurarea lui! 
sau: 
Aleluia.
2 Să spună acum Israel că este bun: 
veşnică este îndurarea lui! 
3 Să spună acum casa lui Aaron că  
 este bun: 
veşnică este îndurarea lui! 
4 Să spună acum cei care se tem de  
 Domnul: 
veşnică este îndurarea lui! R.
16ab Dreapta Domnului a făcut   
 lucruri minunate, 
dreapta Domnului m-a înălţat. 
17 Nu voi muri, ci voi trăi 
şi voi istorisi faptele Domnului. 
18 Domnul m-a pedepsit, da, m-a   
 pedepsit, 
dar nu m-a lăsat pradă morţii. R.
22 Piatra pe care au dispreţuit-o   
 zidarii 
a ajuns în capul unghiului. 
23 Domnul a făcut acest lucru 
şi este minunat în ochii noştri. 
24 Aceasta este ziua pe care a   
 făcut-o Domnul, 
să ne bucurăm şi să ne veselim în   
 ea! R.

Lectura a II-a
Oricine este născut din Dumnezeu 

învinge lumea.
Citire din Scrisoarea întâi a 

sfântului apostol Ioan          5,1-6
Iubiţilor, oricine crede că 

Isus este Cristos este născut din 
Dumnezeu şi oricine îl iubeşte pe 
cel care a dat naştere îl iubeşte şi 
pe cel care s-a născut din el. 2Prin 
aceasta cunoaştem că îi iubim 



pe copiii lui Dumnezeu, dacă îl 
iubim pe Dumnezeu şi împlinim 
poruncile lui. 3Pentru că aceasta 
este iubirea lui Dumnezeu: să păzim 
poruncile lui, iar poruncile lui nu 
sunt grele. 4Oricine este născut din 
Dumnezeu învinge lumea. Şi aceasta 
este victoria cu care a învins lumea: 
credinţa noastră. 5Însă cine învinge 
lumea dacă nu cel care crede că Isus 
este Fiul lui Dumnezeu? 6Acesta 
este cel care vine prin apă şi sânge, 
Isus Cristos. Nu numai prin apă, ci 
prin apă şi sânge. Şi Duhul este cel 
care dă mărturie pentru că Duhul 
este adevărul.

           Cuvântul Domnului

Aclamație la Evanghelie In 20,29
(Aleluia) „Pentru că m-ai văzut, ai 
crezut, Toma, spune Domnul. Feri-
ciţi cei care nu au văzut şi au cre-
zut!” (Aleluia)

Evanghelia                                                         
După opt zile, Isus a venit.

     Citire din Evanghelia Dom-
    nului nostru Isus Cristos 

după sfântul Ioan               20,19-31
În seara aceleiaşi zile, prima 

a săptămânii, deşi uşile locului 
în care erau discipolii, de frica 
iudeilor, erau încuiate, a venit 
Isus, a stat în mijlocul lor şi le-a 
zis: „Pace vouă!” 20Zicând aceasta, 
le-a arătat mâinile şi coasta. 
Discipolii s-au bucurat văzându-l 
pe Domnul. 21Atunci, Isus le-a zis 
din nou: „Pace vouă! Aşa cum m-a 
trimis Tatăl, aşa vă trimit şi eu pe 
voi”. 22Şi, spunând aceasta, a suflat 
asupra lor şi le-a zis: „Primiţi-l pe 
Duhul Sfânt! 23Cărora le veţi ierta 
păcatele, le vor fi iertate; cărora 

le veţi ţine, le vor fi ţinute”. 24Însă 
Toma, unul dintre cei doisprezece, 
cel numit „Geamănul”, nu era 
cu ei când a venit Isus. 25Aşadar, 
ceilalţi discipoli i-au spus: „L-am 
văzut pe Domnul!” Dar el le-a zis: 
„Dacă nu voi vedea în mâinile lui 
semnul cuielor şi nu-mi voi pune 
degetul în semnul cuielor şi nu-
mi voi pune mâna în coasta lui, 
nu voi crede”. 26După opt zile, 
discipolii lui erau iarăşi înăuntru, 
iar Toma era împreună cu ei. Isus 
a venit, deşi uşile erau încuiate, a 
stat în mijlocul lor şi a zis: „Pace 
vouă!” 27Apoi i-a spus lui Toma: 
„Adu-ţi degetul tău aici: iată mâinile 
mele! Adu-ţi mâna şi pune-o în 
coasta mea şi nu fi necredincios, ci 
credincios!” 28Toma a răspuns şi i-a 
zis: „Domnul meu şi Dumnezeul 
meu!” 29Isus i-a spus: „Pentru că 
m-ai văzut, ai crezut. Fericiţi cei 
care nu au văzut şi au crezut!” 30Isus 
a mai făcut înaintea discipolilor 
şi multe alte semne, care nu sunt 
scrise în cartea aceasta. 31Acestea 
însă au fost scrise ca să credeţi că 
Isus este Cristos, Fiul lui Dumnezeu 
şi, crezând, să aveţi viaţă în numele 
lui.

Cuvântul Domnului

Rugăciunea Credincioșilor
În această duminică a divinei 

milostiviri, să ne încredințăm pe 
noi înșine, grijile și rugăciunile 
noastre nesfârșitei milostiviri 
a lui Dumnezeu, încrezători 
că milostivirea lui Dumnezeu 
nu poate rămâne niciodată 
indiferentă nevoilor noastre. Să 
spunem împreună:



R. Ascultă-ne Doamne!
- Ne rugăm pentru Biserică, mai 

ales pentru cei care au rămas 
fideli în momentele dificile. Ca 
credința și bunătatea poporului 
lui Dumnezeu să continue să 
inspire Biserica să fie o Biserică 
a umilinței, iubirii și slujiri. R.

- Dubiile sunt sănătoase și părți 
naturale ale credinței. În loc să ne 
tulbure ar trebui să ne încurajeze 
să tot întrebăm, să căutăm sensul 
și să ne aprofundăm credința. R.

- Toma a dorit să vadă semnele 
suferinței lui Isus. Ne rugăm 
ca ceilalți să vadă semnele 
distinctive ale creștinismului 
prin modul în care ne trăim 
viețile. Ca noi să dorim mereu să 
umblăm în lumina și iubirea lui 
Isus și astfel ceilalți să nu rămână 
în dubiu faptul că noi suntem cu 
adevărat creștini. R.

- Milostivirea lui Dumnezeu 
este vindecare, reînnoire și 
nesfârșită. Ne rugăm ca noi să 
ne încredințăm diferitele greșeli, 
sentimente și griji milostivirii 
infinite a lui Dumnezeu fiind 
convinși că milostivirea și 
iubirea lui Dumnezeu sunt mereu 
mai mari decât orice greșeală a 
noastră. R.

- Dumnezeu este milostiv cu noi 
de aceea și noi trebuie să fim 
milostivi unul cu altul. Ne rugăm 

ca noi să căutăm iertarea pentru 
ceea ce am făcut greșit și ca 
Dumnezeu să ne de-a curajul 
și puterea de a oferi iertarea și 
milostivirea celor care ne-au 
greșit. R.

- Ne rugăm și pentru credincioși 
noștri răposați, ca Dumnezeu 
în marea sa milostivire să 
îi primească în împărăția sa 
veșnică. R.
Milostive Tată, ascultă cu 

îndurare și iubire rugăciunile 
poporului tău și te rugăm să 
răspunzi la ele cu generozitate. 
Prin Cristos Domnul Nostru. 
Amin

Asupra Darurilor
Te rugăm, Doamne, primește 

darurile poporului tău (și ale celor 
de curând renăscuți în Cristos), 
pentru ca toți cei care au fost 
reînnoiți, prin mărturisirea numelui 
tău și prin Botez, să ajungă la 
fericirea veșnică. Prin Cristos, 
Domnul nostru.

Ant. la Împărtăşanie     Cf. In 20,27
Intinde-ţi mana, atinge urmele 
cuielor şi nu fi necredincios, ci 
credincios, aleluia! 

După Împărtășanie
Dumnezeule atotputernic, dă-

ne, te rugăm, harul ca puterea 
tainei pascale să lucreze necontenit 
în sufletele noastre. Prin Cristos, 
Domnul nostru.
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       Intenție specială de rugăciune
Pentru toți cei răpuși sau afectați 

de epidemie


