
                                          
De ce avem nevoie de o sărbătoare a Euharistiei? O sărbătoare asemenea 

acesteia ne oferă oportunitatea de a oferi lui Dumnezeu mulțumirile noastre 
comune pentru constanta prezență a lui Cristos cu noi, prezență care este 
vizibilă în preasfânta Euharistie. Este de asemenea și o oportunitate pentru 
noi, de a căuta o mai bună înțelegere a sacramentului Trupului și Sângelui 
lui Cristos și de a ne pune în ordine atitudinea conform ei, din moment ce 
Euharistia este sacramentul vieții, care, dacă o ratăm, pierdem, am putea 
primi exact efectul opus. După cum și sfântul apostol Paul le spunea 
Corintenilor Căci cine mănâncă și bea nesocotit trupul, își mănâncă și își bea 
propria condamnare.  De aceea sunt între voi mulți neputincioși și bolnavi și 
mulți au murit. (1Cor 11, 29-30)

Euharistia face prezentă pentru noi moartea și învierea mântuitoare a lui 
Isus Cristos. Noi suntem capabili să fim parte a actelor de mântuire ce au avut 
loc în Vinerea Sfântă și în Duminica Paștelui. Ni se reamintește că trebuie să 
oferim mulțumire pentru acest sacrificiu al lui Isus. În același timp, am putea 
obține și acel sens de libertate spirituală ce izvorăște din acest eveniment.

Însă de ce oare mulți dintre noi, care primesc Euharistia nu au parte de 
această experiență radială de transformare? Probabil următoarea povestioară 
pe care o voi spune va face mult mai multă lumină asupra acestei întrebări. 
O echipă de ruși și americani au pornit într-o expediție comună. În stocul lor 
de mâncare se afla și pâinea rusească neagră. Era bună la gust însă destul de 
tare pentru dinți. În timpul unei mese, un american a mușcat dintr-o bucată 
de pâine neagră și și-a rupt un dinte. În secunda următoare a aruncat peste 
bord acea pâine strigând: pâine comunistă bună de nimic. Însă unul din ruși 
de la bord i-a spus, nu pâinea comunistă nu este bună de nimic, ci dintele 
capitalist este cel putrezit. Dacă noi nu experimentăm puterea transformatoare 
a preasfintei Euharistii, nu e din cauza că Euharistia nu e bună de nimic, ci din 
cauza credinței noastre putrezite.

Noi putem rata comoara Euharistiei din cauza faptului că nu ne rezervăm 
timp pentru a ne uita, pentru a reflecta asupra misterului acesteia. În fiecare an, 
Biserica se oprește să mediteze asupra Euharistiei însăși. Cu toate că celebrăm 
Euharistia în fiecare zi a Domnului, în această zi specială suntem invitați să 
reflectăm asupra învățăturilor și evenimentelor despre Cristos.

În încheiere să nu uităm să ne apropiem astăzi de Euharistie cu o credință 
mult mai mare în adevărata prezență a lui Isus în Euharistie mult mai vie, pentru 
a putea avea parte de experiența puterii mântuitoare și a iubirii transformatoare 
a lui Dumnezeu.                                                        

Pr. Mihail Andrei Iacob

†  Trupul și Sângele Domnului
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Ant. la intrare               Cf. Ps 80,17
I-a hrănit cu cel mai bun grâu şi 

i-a săturat cu miere din stâncă. 

Rugăciunea zilei
Dumnezeule, care ne-ai lăsat în 

acest sacrament minunat amintirea 
pătimirilor tale, fă-ne, te rugăm, 
să cinstim astfel sfântul mister al 
trupului şi sângelui tău, încât să 
simțim necontenit în noi, roadele 
răscumpărării tale. Tu, care, fiind 
Dumnezeu.

Lectura I
Iată sângele alianţei pe care 

Domnul a făcut-o cu voi.
Citire din  cartea Exodului 
                                           24,3-8
În zilele acelea, Moise a venit şi 

a istorisit poporului toate cuvintele 
Domnului şi toate hotărârile. Tot 
poporul a răspuns într-un glas: 
"Tot ce a spus Domnul, vom 
face". 4Moise a scris toate cuvintele 
Domnului. Apoi s-a sculat dis-de-
dimineaţă, a zidit un altar la poalele 
muntelui şi a ridicat douăsprezece 
pietre pentru cele douăsprezece 
triburi ale lui Israel. 5A trimis nişte 
tineri dintre fiii lui Israel să aducă 
arderi de tot şi să aducă viţei ca jertfe 
de împăcare Domnului. 6Moise a 
luat jumătate din sânge şi l-a pus 
în vase, iar cu cealaltă jumătate a 
stropit altarul. 7A luat cartea alianţei 
şi a citit-o în auzul poporului. Ei au 
zis: "Tot ceea ce a spus Domnul, 
vom face şi vom asculta". 8Moise 
a luat sângele şi a stropit poporul, 
zicând: "Iată sângele alianţei pe care 
a făcut-o Domnul cu voi potrivit 
tuturor acestor cuvinte".

  Cuvântul Domnului

Psalmul Responsorial
Ps 114-115(116),12-13.15 şi 
16bc.17-18 (R.: cf. 13) 
R.: Voi lua potirul mântuirii 
şi voi invoca numele Domnului. 
sau: 
Aleluia.
12 Ce-i voi da în schimb Domnului 
pentru tot binele pe care mi l-a   
 făcut? 
13 Voi lua potirul mântuirii 
şi voi invoca numele Domnului. R.
15 Lucru de preţ este în faţa    
 Domnului 
moartea celor credincioşi ai săi. 
16bc Eu sunt slujitorul tău şi fiul   
 slujitoarei tale! 
Tu ai desfăcut legăturile mele. R.
17 Îţi voi aduce jertfă de laudă 
şi voi invoca numele Domnului. 
18 Voi împlini voturile făcute   
 Domnului 
de faţă cu tot poporul său. R.

Lectura a II-a
Sângele lui Cristos va curăţa 

conştiinţa voastră.
Citire din Scrisoarea către 

Evrei                                     9,11-15
Fraţilor, Cristos, devenit marele 

preot al bunurilor viitoare, trecând 
printr-un cort mai mare şi mai 
desăvârşit, care nu este făcut de 
mână de om, adică nu este din 
această lume, 12 a intrat o dată pentru 
totdeauna în sfânta sfintelor, nu cu 
sânge de ţapi şi viţei, ci cu propriul 
lui sânge, dobândind o mântuire 
veşnică. 13Căci dacă sângele de 
ţapi şi de tauri şi cenuşa de juncă 
cu care sunt stropiţi cei întinaţi îi 



sfinţeşte spre curăţia trupului, 14 cu 
cât mai mult sângele lui Cristos, 
care prin Duhul veşnic s-a oferit 
pe sine fără prihană lui Dumnezeu, 
va curăţa conştiinţa voastră de 
faptele moarte, pentru a aduce 
cult Dumnezeului celui viu. 15 
Şi de aceea el este mijlocitorul 
unei alianţe noi, pentru ca, prin 
moartea lui pentru răscumpărarea 
din greşelile din timpul primei 
alianţe, cei chemaţi să primească 
promisiunea moştenirii veşnice.

           Cuvântul Domnului

Aclamație la Evanghelie      In 6,51ab
(Aleluia) "Eu sunt pâinea cea vie 
care s-a coborât din cer, spune 
Domnul. Dacă mănâncă cineva din 
această pâine, va trăi în veci". (Ale-
luia)

Evanghelia                                                         
Acesta este trupul meu. 

Acesta este sângele meu.
     Citire din Evanghelia Dom-
    nului nostru Isus Cristos 

după sfântul Marcu 14,12-16.22-26
În prima zi a Azimelor, când 

se jertfea Paştele, discipolii săi 
i-au spus lui Isus: "Unde vrei să 
mergem să pregătim ca să mănânci 
Paştele?" 13Atunci a trimis doi dintre 
discipolii săi şi le-a spus: "Mergeţi 
în cetate şi vă va întâmpina un 
om care duce un urcior cu apă; 
mergeţi după el 14şi, acolo unde 
va intra, spuneţi stăpânului casei 
că învăţătorul zice: «Unde este 
camera mea, în care să mănânc 
Paştele cu discipolii mei?»! 15El 
vă va arăta o sală mare la etaj, gata 
pregătită. Pregătiţi acolo pentru 
noi!" 16Discipolii au ieşit şi au venit 

în cetate. Ei au găsit după cum le 
spusese şi au pregătit Paştele. 22Şi, 
în timp ce mâncau, a luat pâinea, a 
binecuvântat-o, a frânt-o, le-a dat-o 
şi le-a spus: "Luaţi, acesta este 
trupul meu!" 23Apoi, luând potirul 
şi mulţumind, l-a dat lor şi au băut 
din el toţi. 24Şi le-a spus: "Acesta 
este sângele meu, al alianţei, care 
se varsă pentru mulţi. 25Adevăr 
vă spun că nu voi mai bea din 
rodul viţei până în ziua aceea când 
îl voi bea nou în împărăţia lui 
Dumnezeu!" 26Şi, cântând imnuri, 
au ieşit spre Muntele Măslinilor.

Cuvântul Domnului

Rugăciunea Credincioșilor
Ne-am adunat astăzi în 

rugăciune în numele lui Isus, 
care a spus, Eu sunt pâinea 
cea vie care s-a coborât din cer. 
Oricine mănâncă această pâine va 
trăi veșnic. De aceea să spunem 
împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!
- Ne rugăm ca noi să percepem 

mereu minunata iubire a lui 
Dumnezeu prezentă sub speciile 
pâinii și a vinului. Ca credința 
noastră să fie mult mai profundă 
astăzi prin primirea sfintei 
Euharistii. R.

- Ne rugăm pentru toți cei care au 
făcut prima sfântă Împărtășanie. 
Ca ei să aprecieze mai mult darul 
primit și să nu îl ia niciodată ca 
pe un drept. R.

- Există un singur trup al lui 
Cristos pe care îl împărtășim. 
Ne rugăm ca toți creștini să fie 



aduși la aceiași comuniune unul 
cu altul. R.

- Să ne rugăm și pentru pacea 
din lume. Ca toate națiunile și 
oameni să ajungă la rezolvarea 
dificultăților lor în moduri non-
violente. Ca Euharistia să ne 
inspire în vindecarea demnității 
și a drepturilor tuturor. R.

- Ne rugăm ca noi să realizăm 
mai pe deplin responsabilitatea 
noastră de a respecta și de proteja 
mediul înconjurător. R.

- Cerem Domnului să ofere odihna 
veșnică tuturor credincioșilor 
noștri răposați. Dar mai ales 
celor care și-au pierdut viața în 
accidente tragice. Ca și ei să fie 
primiți în casa tatălui veșnic. R.
Doamne Dumnezeule, Tată 

ceresc, îți mulțumim pentru 
darul Trupului și Sângelui Fiului 
tău, Isus Cristos. Ajută-ne să 

apreciem pe deplin acest dar și 
să îl primim cu vrednicie pentru 
mântuirea noastră. Prin Cristos 
Domnul Nostru. Amin
Asupra Darurilor

Te rugăm, Doamne, să-i dăruiești 
cu bunătate Bisericii tale unitatea 
şi pacea, pe care le semnifică, în 
chip tainic, darurile oferite pe altar. 
Prin Cristos, Domnul nostru. 

Ant. la Împărtăşanie          In 6,56
Cine mănâncă trupul meu şi 

bea sângele meu rămâne în mine 
şi eu în el, spune Domnul. 

După Împărtășanie
Te rugăm, Doamne, să ne 

dăruiești harul de a ne bucura pe 
deplin, în veșnicie, de dumnezeirea 
ta, pentru că primirea trupului şi 
sângelui tău prețios este, în viața 
pământească, tainica pregustare a 
acestei bucurii. Tu, care viețuiești 
şi domnești în vecii vecilor.

RugăciuneRugăciune

        Doamne, dacă viața ta s-ar fi încheiat prin patima si moartea ta si 
       mormântul ar fi rămas închis, Euharistiile noastre ar fi fost o amintire 
    tristă sau de admirație; o amintire a ceea ce ai fost în mijlocul lumii în 
  viața ta muritoare. Pâinea frântă ar fi numai o evocare a oferirii vieții 

tale, potirul cu vin ne-ar fi amintit de sângele vărsat pe cruce. Tu ești viu, 
Isuse, ești prezent în mijlocul nostru. Prin înviere, totul capătă sens pentru 
că este reînnoit semnul speranței si al împlinirii în care repetăm gesturile 
tale. Acea pâine este cu adevărat Trupul tău, dăruit încă o dată pentru noi, 
pelerini în drumul spre ziua luminii si a bucuriei. Acel vin este cu adevărat 
Sângele tău, care reface încă o dată existențele noastre. Trupul si Sângele 
alianței noi, Trupul si Sângele ospățului care manifestă fraternitatea si 
dreptatea Împărăției, Trupul si Sângele, darul unei iubiri fără sfârșit, sunt 
mereu pentru noi prețioase, necesare pentru toate zilele. Fă să le prețuim si 
să le trăim în viața                                             zilnică mereu după voința 
ta. Amin!


