
Episcopul Fulton Sheen a spus la un moment dat despre Duminica Paștelui 
că, Dacă nu există o Vinere Sfântă în viața ta, atunci nu are cum să existe nici 
Duminica Paștelui. Iar asta fiindcă, cu toate că paștele este cea mai importantă 
sărbătoare pentru creștinism, toate sărbătorile din calendarul liturgic se învârt 
în jurul acestei sărbători, se învârt în jurul paștelui. Iar prin credință suntem 
convinși că acesta nu este un eveniment care a avut loc în trecut și s-a încheiat. 
Paștele este o realitate continua, iar asta fiindcă Cristos a înviat din morți. 
Duminica Paștelui mai semnifică și încheierea Postului Mare, încheierea 
timpului de 40 de zile, în care, toți creștini catolici devotați, au ținut post, 
rugăciune și pocăință. Paștele este și cea mai mare sărbătoare și fiindcă nu 
o celebrăm doar o singură zi, ci o octavă întreagă, adică opt zile continuu de 
sărbătoare, începând de astăzi, din această Duminică. Ba mai mult, învierea 
Domnului o celebrăm pe parcursul întregului an, din moment ce fiecare 
Duminică este o comemorare a zilei Domnului, noul Sabat, ziua în care Cristos 
a înviat din morți.

Însă fără Vinerea Sfântă, nu are cum să existe învierea din Duminica 
Paștelui, după cum afirmase și episcopul Fulton Sheen. Probabil că suntem 
un pic nedumeriți de această denumire a Vinerii, a zilei morții Domnului, ca 
fiind una sfântă, una bună. Această denumire se aseamănă cu acea frază din 
cântecul Exultet, ori Preconiul Pascal, ce face referință la căderea lui Adam 
și a Evei, ca un păcat fericit. Aceasta este o Vinere Sfântă fiindcă mântuirea 
noastră în sfârșit s-a realizat. Cerul s-a deschis pentru noi. Căderea primilor 
noștri părinți este una fericită fiindcă, după cum spune și Exultet-ul, a fost 
cauza sosirii unui Mântuitor, a unui Răscumpărător atât de minunat.

 Astăzi, întreaga lume creștină comemorează cu mare bucurie Duminica 
Paștelui, a învierii Domnului nostru Isus Cristos. Faptul că Isus a înviat din 
morți este ceva ce proclamăm în cadrul fiecărei celebrări Euharistice. Și totuși, 
noi tot desemnăm o zi specială în care să spunem lumii întregi că Domnul 
nostru a cucerit moartea odată pentru totdeauna, că mormântul nu a putut să îl 
țină, pe el care este însăși sursa vieții.

Învierea Domnului ne reamintește tuturor că viața pe care o trăiește acum Isus 
ne este dată tuturor celor care credem în el și că această înviere a lui Isus se află 
în inima credinței creștine. Sfântul apostol Paul a spus că Dacă Cristos nu ar fi 
înviat din morți, zadarnică ar fi fost credința noastră (1Cor 15,14). Dumnezeu 
l-a reabilitat pe Isus cel persecutat care, la urma urmei, nu era un simplu profet 
fals. Ba din contră, El este Mântuitorul (Rom 4,25), Dumnezeu cel Viu (Rom 
10,9; 1Cor 12,3), Fiul (Fap 12,33; Rom 1,34). De fapt, toate cărțile din Noul 
Testament au fost scrise din punctul de vedere al învierii sale. Iar asta nu doar 
pentru simplu fapt că Dumnezeu l-a înviat pe Isus din morți. Ci și pentru faptul 
că ne-a reabilitat pe toți cei care îl urmăm (1Cor 4,14). Cei care au murit cu 
și care vor și trăi împreună cu el (2Tim 2,11). Ba mai mult, chiar acum și aici, 
viața pe care o trăiește Cristos ne este oferită celor care credem (Rom 8,12). 
Toate acestea au fost făcute posibile prin botezul nostru (Rom 6, 4-12). Am 
dobândit o ființă nouă (2Cor 5,17-21).
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Ant. la intrare    Lc 24,34; cf. Ap 1,6
Domnul a inviat cu adevărat, 

aleluia; a lui este gloria şi puterea 
in toţi vecii vecilor, aleluia, alelu-
ia.. 

Rugăciunea zilei
Dumnezeule, care, prin biruința 

Fiului tău unul-născut asupra morții, 
ne-ai deschis astăzi porțile vieții 
veșnice, dă-ne, te rugăm, harul, 
ca, sărbătorind învierea Domnului, 
să înviem, prin înnoirea Duhului 
tău, in lumina vieții. Prin Domnul 
nostru Isus Cristos.

Lectura I
Am mâncat şi am băut cu el 
după ce a înviat din morţi.

Citire din  Faptele Apostolilor 
                                10,34a.37-43
În zilele acelea, Petru, 

deschizându-şi gura, a spus: „Voi 
ştiţi ceea ce s-a petrecut în toată 
Iudeea, începând din Galileea, 
după botezul pe care l-a predicat 
Ioan: 38 cum l-a uns Dumnezeu pe 
Isus din Nazaret cu Duhul Sfânt şi 
cu putere. Acesta a trecut făcând 
bine şi vindecându-i pe toţi cei care 
erau stăpâniţi de diavol, pentru că 
Dumnezeu era cu el. 39 Noi suntem 
martori la tot ce a făcut în ţinutul 
iudeilor şi în Ierusalim. Pe el l-au 
omorât atârnându-l pe lemn. 40 Pe 
acesta Dumnezeu l-a înviat a treia 
zi şi a îngăduit să se arate 41 nu 
întregului popor, ci nouă, martorilor 
aleşi mai înainte de Dumnezeu, 
care am mâncat şi am băut cu el 
după ce a înviat din morţi, 42 şi ne-a 
poruncit să predicăm poporului şi 
să dăm mărturie că el a fost pus de 

Dumnezeu judecător al celor vii şi 
al celor morţi. 43 Toţi profeţii dau 
mărturie despre el că oricine crede 
în el primeşte iertarea păcatelor 
prin numele lui”.

  Cuvântul Domnului

Psalmul Responsorial
Ps 117(118),1-2.16ab-17.22-23 
(R.: 24) 
R.: Aceasta este ziua pe care a   
	 făcut-o	Domnul,	
să	ne	bucurăm	şi	să	ne	veselim	în		
 ea! 
sau: 
Aleluia,	Aleluia,	Aleluia.
1 Lăudaţi-l pe Domnul, pentru că   
 este bun: 
veşnică este îndurarea lui! 
2 Să spună acum Israel că este bun: 
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. R.
22 Piatra pe care au aruncat-o   
 zidarii 
a ajuns în capul unghiului. 
23 Domnul a făcut acest lucru 
şi este minunat în ochii noştri. R.

Lectura a II-a
Căutaţi cele de sus 
unde este Cristos.

Citire din Scrisoarea sfântului 
apostol Paul către Coloseni 3,1-4

Fraților, dacă aţi înviat împreună 
cu Cristos, căutați cele de sus, 
unde Cristos șade la dreapta lui 
Dumnezeu! 2 Cugetați la cele de 



sus, şi nu la cele de pe pământ, 3 căci 
voi aţi murit şi viaţa voastră este 
ascunsă împreună cu Cristos în 
Dumnezeu! 4 Când se va arăta 
Cristos, care este viaţa voastră, 
atunci şi voi vă veţi arăta împreună 
cu el în glorie.

           Cuvântul Domnului
Secvența
(În această zi este obligatorie; în 
zilele din octavă, la alegere.)

Creştinilor, aduceţi Victimei 
Pascale jertfă de laudă!

Mielul a răscumpărat turma;
Cristos cel nevinovat i-a împăcat pe 
oamenii păcătoşi cu Tatăl ceresc.

Moartea şi viaţa s-au înfruntat în 
mod minunat:
Stăpânul vieţii a murit, dar acum e 
viu şi domneşte.

„Spune-ne, Marie Magdalena, ce-ai 
văzut pe cale?”

„Am văzut mormântul lui Cristos 
care trăieşte, am văzut mărirea celui 
înviat.

I-am văzut pe îngeri, martorii 
învierii lui, giulgiul şi veşmintele.

Cristos, speranţa mea, a înviat!
El va merge înaintea voastră în 
Galileea”.

Noi o ştim: Cristos Domnul a înviat 
cu adevărat din morţi.

Tu, rege biruitor al morţii, îndură-te 
de noi toţi! Aleluia!

Aclamație la Evanghelie   

                                   1Cor 5,7b-8a
(Aleluia) Paştele nostru, Cristos, 

a fost jertfit. Să sărbătorim, aşadar, 
în Domnul! (Aleluia)

Evanghelia                                                         
El trebuia să învie din morţi.

     Citire din Evanghelia Dom-
    nului nostru Isus Cristos 

după sfântul Ioan               20,1-9
În prima zi a săptămânii, dis-

de-dimineaţă, pe când mai era încă 
întuneric, Maria Magdalena a venit 
la mormânt şi a văzut că piatra fusese 
luată de la mormânt. 2 Atunci, a 
alergat şi a venit la Simon Petru 
şi la celălalt discipol, pe care îl 
iubea Isus, şi le-a spus: „L-au 
luat pe Domnul din mormânt şi 
nu ştim unde l-au pus”. 3 Au ieşit 
atunci Petru şi celălalt discipol 
şi au venit la mormânt. 4 Alergau 
amândoi împreună, dar celălalt 
discipol a alergat mai repede 
decât Petru şi a ajuns primul 
la mormânt. 5 Aplecându-se, a 
văzut giulgiurile aşezate, dar nu 
a intrat. 6 Atunci a venit şi Simon 
Petru, care îl urma, şi a intrat în 
mormânt. El a văzut giulgiurile 
aşezate, 7 dar ştergarul, care fusese 
pe capul lui, nu era aşezat împreună 
cu giulgiurile, ci împăturit aparte, 
într-un loc. 8 Atunci a intrat 
şi celălalt discipol care sosise 
primul la mormânt. A văzut şi a 
crezut; 9 pentru că încă nu cunoşteau 
Scriptura: că el trebuia să învie din 
morţi.

Cuvântul Domnului

Rugăciunea Credincioșilor
În această duminică Pascală, 



când celebrăm cu bucurie 
prezența lui Cristos înviat în 
mijlocul nostru, să ne unim 
rugăciunile cu rugăciunile 
poporului lui Dumnezeu din 
întreaga lume și să i le prezentăm 
spunând împreună:

R.	Ascultă-ne	Doamne!

- Ne rugăm ca bucuria și speranța 
pascală să pătrundă în inimile și 
mințile tuturor oamenilor pentru 
ca toate popoarele lumii să 
trăiască în pace într-o lume fără 
frică. R.

- Ne rugăm ca bucuria și speranța 
învierii să ne inspire în a duce 
această bucurie pascală și 
celorlalți membri ai familiei și 
comunității noastre prin grija 
iubitoare pe care ne-o arătăm 
reciproc. R.

- Ne rugăm ca lumina pascală să 
strălucească în orice întuneric pe 
care îl purtăm în inimile noastre, 
pentru ca casele noastre să fie 
locuri de iubire. R.

- Ne rugăm și pentru cei singuri 
și părăsiți, ca ei să aibă parte de 
experiența Domnului înviat în 
viețile lor. R.

- Ne rugăm și pentru vocații la 
preoție și la viața consacrată, ca 
cei chemați de Duhul Domnului 
înviat să aibă curajul de a-l urma 
cu un duh de generozitate și 
iubire. R.

- Ne rugăm și pentru toți 
credincioși noștri răposați, ca 
vestea cea bună a învierii să 
mărească speranța că ei acum 
sunt în comuniune cu sfinți din 
ceruri. R.

Dumnezeule tu care ne iubești 
atât de mult și care ne-ai creat, 
ascultă rugăciunile noastre de 
astăzi și fi cu noi în călătoria 
prin această lume pentru ca și 
noi să trăim cu încrederes în 
Isus înviat. Prin Cristos Domnul 
nostru. Amin.

Asupra Darurilor
Tresăltând de bucuria învierii, 

îţi oferim, Doamne, această jertfă 
prin care Biserica ta renaşte şi se 
hrăneşte în chip minunat. Prin 
Cristos, Domnul nostru.

Ant. la Împărtăşanie     1Cor 5,7-8
Cristos, Mielul nostru de Paşti, a 
fost jertfit, aleluia; să sărbătorim, 
aşadar, cu azimele sincerităţii şi 
ale adevărului, aleluia, aleluia! 

După Împărtășanie
În bunătatea ta nesfârșită, 

ocrotește, Dumnezeule, Biserica 
ta, pentru ca, reînnoită prin tainele 
pascale, să ajungă la strălucirea 
învierii. Prin Cristos, Domnul 
nostru.
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