
                                          
                                                

                                        Crearea alianței: Sacrificiu și Banchet

 
Lecturile de astăzi îndreaptă spre euharistie ca pâine pentru călătoria vieții 

noastre. Experiența foamei unită cu providența lui Dumnezeu a fost destinată 
pentru a reaminti evreilor că nevoile materiale nu epuizează semnificația vieții. 
După cum explica și lectura din Deuteronom, Cuvântul lui Dumnezeu este el 
însuși hrană. Același cuvânt al lui Dumnezeu ne dă asigurarea din evanghelia 
de astăzi că trupul lui Cristos și sângele său va aduce călătoria noastră 
pământească la finalul ei divin determinat. Lectura de astăzi din 1 Corinteni 
scoate în evidență dimensiunea socială a euharistiei. Singura pâine pe care 
o împărtășim intensifică unitatea noastră într-un singur trup al lui Cristos. 
Euharistia leagă creștini de-a lungul vieții. Prin urmare, motivul trupului și 
sângelui lui Cristos ca hrană a noastră sau ca masă a noastră este în prim plan 
în liturgia de astăzi.

Sărbătoarea Corpus Domini ne reamintește într-un mod destul de concret de 
măsura în care călătoria este ajutată de prezența euharistică a Domnului. Ceea 
ce începe în prima împărtășanie continuă până la viaticum cu multe pauze 
susținute de-a lungul drumului, în care euharistia este văzută în mod repetat 
în credință ca drum spre viața veșnică. La fiecare sfântă Liturghie noi suntem 
oaspeți la cina Domnului. „Fericiți sunt cei chemați la ospățul mielului”. Într-o 
rugăciune „O Banchet sfânt” care nu mai este atât de auzită azi pe cât era 
odată, ni se amintește trei momente ale euharistiei: amintirea patimilor lui 
Cristos, experiența prezentă a harului, și promisiunea gloriei viitoare la fiecare 
pas al călătoriei.

Paul scoate în evidență astăzi dimensiunea socială a euharistiei. Singura 
pâine este împărtășită în Africa, Asia, Nordul și Sudul Americii. Singura 
pâine e cea în care cei mici sunt exaltați, șeful ofițerilor și persoane bogate, 
cei puternici și cei lipsiți de putere, toți împreună. De asemenea, ne face și 
pe toți aceiași frați și surori. Unde sunt cei asupriți și uitați, acolo sunt și eu 
prezent. Cu toți mâncăm din aceiași pâine. În creștinism nu există primi și 
clasa de mijloc la masa Domnului. Cel care scrie are și el o amintire destul de 
puternică despre o comunitate mare de migrați dintr-un oraș mare din Statele 
Unite, a căror biserică era una dintre cele mai pline și vizitate. Eforturile de a 
fi celebrată Liturghia pentru cei de origine spaniolă a fost primită cu jumătate-
de-gură de comunitatea engleză. Celebrată odată pe lună, ea era o sfântă 
Liturghie cu participare consistentă. Însă, imediat migranți au început să caute 
alt loc pentru adorare. Ei nu se simțeau doriți. Un comentariu trist al unei mese 
comune și al unei singure pâini. Cu toți avem de crescut.

† Trupul și Sângele Domnului

11 iunie 2020 - Ss. Barnaba, ap.; 
Ioan de Facundo, pr.; Fer. Iolanda, călug.

              _  __________________

                                  ___________________



LECTURA I
El ţi-a dat această hrană necunoscută de părinţii tăi.

Citire din cartea Deuteronomului                                       8,2-3.14b-16a
În zilele acelea, Moise a vorbit către popor: „Adu-ţi aminte de tot drumul 

pe care Domnul Dumnezeul tău te-a făcut să mergi în aceşti patruzeci de ani în 
pustiu ca să te umilească şi să te încerce, ca să cunoască ce este în inima ta: dacă 
păzeşti sau nu poruncile sale! 3 Te-a umilit, te-a lăsat să suferi de foame, apoi 
te-a hrănit cu mană pe care nu o cunoşteai nici tu şi nu o cunoşteau nici părinţii 
tăi, ca să te înveţe că nu numai cu pâine trăieşte omul, dar că omul trăieşte cu 
tot ceea ce iese din gura Domnului, 14b care te-a scos din ţara Egiptului, din 
casa sclaviei; 15 care te-a făcut să mergi prin pustiul mare şi înfricoşător, cu 
şerpi veninoşi şi scorpioni, uscăciune unde nu este apă; care a făcut să iasă 
pentru tine apă din stânca de cremene 16a şi care te-a hrănit în pustiu cu mana 
pe care nu o cunoşteau părinţii tăi, ca să te umilească şi să te încerce, ca să-ţi 
facă bine până la sfârşit!”

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 146-147(147),12-13.14-15.19-20 (R.: cf. 12a) 
R.: Laudă-l Ierusalime, 
      pe Domnul Dumnezeul tău! 
sau: 
Aleluia.

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

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

19 El îi face cunoscut lui Iacob cuvântul său, 
lui Israel, hotărârile şi judecăţile sale. 
20 El n-a făcut aşa cu niciun alt neam 
şi nu le-a făcut cunoscute judecăţile sale. R.

LECTURA A II-A
Noi, cei mulţi, suntem un singur trup, 

căci toţi ne împărtăşim din aceeaşi unică pâine.
Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Paul către Corinteni 
                                                                                                        10,16-17
Fraţilor, potirul binecuvântării pe care îl binecuvântăm nu este oare împăr-

tăşire cu sângele lui Cristos? Pâinea pe care o frângem nu este oare împărtăşire 



cu trupul lui Cristos? 17 Pentru că este o singură pâine, noi, cei mulţi, suntem un 
singur trup, căci toţi ne împărtăşim din aceeaşi unică pâine.                         

Cuvântul Domnului

ACLAMAŢIE 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”. (Aleluia)

EVANGHELIA                                                           
Trupul meu este adevărată hrană, 

iar sângele meu este adevărată băutură.
          Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
          după sfântul Ioan                                            6,51-58
În acel timp, Isus le-a zis iudeilor: „Eu sunt pâinea cea vie care s-a coborât 

din cer. Dacă mănâncă cineva din această pâine, va trăi în veci, iar pâinea 
pe care o voi da eu este trupul meu pentru viaţa lumii”. 52 Atunci iudeii au 
început să discute aprins între ei, spunând: „Cum poate acesta să ne dea să 
mâncăm trupul său?” 53 Dar Isus le-a zis: „Adevăr, adevăr vă spun: dacă nu 
mâncaţi trupul Fiului Omului şi nu beţi sângele lui, nu aveţi viaţă în voi. 54 Cine 
mănâncă trupul meu şi bea sângele meu are viaţa veşnică şi eu îl voi învia în 
ziua de pe urmă. 55 Pentru că trupul meu este adevărată hrană, iar sângele meu 
este adevărată băutură. 56 Cine mănâncă trupul meu şi bea sângele meu rămâne 
în mine şi eu în el. 57 Aşa cum m-a trimis Tatăl, care este viu, iar eu trăiesc prin 
Tatăl, la fel şi cel care mă mănâncă pe mine va trăi prin mine. 58 Aceasta este 
pâinea care s-a coborât din cer; nu ca aceea pe care au mâncat-o părinţii voştri 
şi au murit. Cine mănâncă această pâine va trăi în veci”.

Cuvântul Domnului

RUGĂCIUNEA CREDINCIOȘILOR
Mereu trebuie să ne amintim că noi suntem „oameni ai euharistiei” și 

că suntem chemați de Dumnezeu Tatăl nostru să aducem întreaga omenire 
la iubirea lui Cristos mântuitorul nostru. Să spunem împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Îți aducem mulțumire pentru darul Trupului și sângelui lui Isus Cristos, 
și pentru preoția ce ne permite să celebrăm Euharistia în amintirea lui.  
Fie ca Domnul să crească vocațiile la sfânta preoție. R.

- Există un singur trup al lui Cristos la care suntem cu toți părtași. Ne 
rugăm ca toți creștini să fie aduși la comuniune unul cu altul. R.

- Ne rugăm pentru toți cei care au făcut prima lor sfântă Împărtășanie. Ca 
ei și familiile lor să ajungă la o apreciere mult mai profundă a acestui 
dar, și să nu considerăm Euharistia ca pe ceva ce ni se cuvine. R.



       Calendarul Săptămânii

25  L    Ss. Beda Venerabilul, pr. înv. *; 
            Grigore al VII-lea, pp. *; 
            Maria Magdalena de’Pazzi, fc.*
26  M   Sf. Filip Neri, pr. **
27  M   Sf. Augustin din Canterbury, ep.*
28   J    Sf. Gherman, ep.
29   V   Sf. Maxim, ep.
30   S    Ss. Ferdinand, rege; 
              Ioana d’Arc, fc.
31    D   † Coborârea Sf. Duh 
                     (Rusaliile)
              Vizita Sf. Fecioare Maria; 
                Sf. Petronela, fc. m.

- Cuvântul Euharistie înseamnă mulțumire, să mulțumim lui Dumnezeu 
pentru devoțiunea atâtor de mulți laici, care fără pic de egoism renunță 
la timpul lor pentru ai sluji pe ceilalți, fie că o fac individual sau în 
organizații voluntare. R.

- Ne rugăm pentru soți și soții, părinți și copii și toți cei care au avut parte 
de certuri ca să se poată ierta reciproc. Fie ca puterea euharistiei să 
săvârșească lucrări minunate de milostivire și reconciliere. R.

- Îi cerem Domnului să acorde viața veșnică tuturor celor care și-au 
pierdut viețile în accidente de mașina. Ca Dumnezeu să le ofere un loc 
în casa sa cerească. R.

Tată ceresc, îți mulțumim pentru darul Trupului și Sângelui Fiului 
tău. Ajută-ne te rugăm să îl apreciem cum se cuvine și să îl celebrăm cu 
demnitate. 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 

       Intenție specială de rugăciune

Pentru toți cei răpuși sau afectați 
de epidemie

Euharistia ne aminteste că noi nu suntem persoane izolate, ci un singur trup. 
După cum poporul în desert aduna mana ce cădea din cer si o împărtăsea cu 
familiile lor (cf. Ex 16), tot la fel si Isus, pâinea coborâtă din cer, ne cheamă pe 
toti, împreună, să îl primim si să îl împărtătim unul cu altul. Euharistia nu este un 
sacrament „pentru mine”; este un sacrament pentru multi, care formează un singur 
trup, poporul sfânt si credincios al Domnului. Sfântul apostol Paul ne aminteste 
că Pentru că este o singură pâine, noi, cei mulţi, suntem un singur trup, căci toţi 
ne împărtăşim din aceeaşi unică pâine (1Cor 10,17). Euharistia este sacramentul 
unitătii. Oricine îl primeste nu poate esua în a fi un constructor al unitătii, fiindcă 
construirea unitătii a devenit o parte al „ADN-ului lui spiritual”. Fie ca pâinea 
unitătii să ne vindece ambitia de a fi mai presus de alti, lăcomia de a tine lucruri 
pentru noi, favorizarea discordiei si criticii. Să trezească în noi bucuria trăirii în 
iubire, fără rivalitate, gelozie sau bârfă răutăcioasă.

Din predica papei Francisc, 
la sărbătoarea Corpus Domini din 18 iunie 2017
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