
Există o vorbă care spune că suntem ceea ce mâncăm. Iar asta fiindcă 
consumăm hrană, iar hrana devine o parte a noastre, o parte a trupului nostru, 
parte din carnea noastră.

De fapt, de fiecare dată când avem celebrări, de exemplu, zile de naștere, 
aniversări ale căsătoriei ori diverse sărbători, acestea mereu sunt asociate cu 
mâncarea. Ba chiar avem grijă de oaspeți noștri prin a le oferi mâncare. Ori de 
câte ori dorim să mulțumim pe cineva, mergem să luăm masa împreună cu el.

În același mod, Isus știa foarte bine faptul că în curând avea să își părăsească 
discipoli pentru a se întoarce la Tatăl său ceresc, așa că a luat o masă foarte 
specială cu ei. Ceea ce a și făcut în prima Joie sfântă  a luat o cină de despărțire 
cu ucenici săi, pentru a le și arăta una dintre cele mai importante părți ale 
Sfintei Liturghii, din moment ce astăzi celebrăm tocmai această sărbătoare, a 
Trupului și Sângelui lui Cristos, sărbătoarea Corpus Christi. Isus le-a arătat 
modul în care ei îl pot aduce mereu în mijlocul lor într-un mod, foarte special, 
prin transformarea pâinii și a vinului Euharistic.

Un mare predicator a spus la un moment dat că este o idee foarte bună, 
strălucită, a lui Isus. Isus știa că avea să meargă acasă, în ceruri, însă dorea un 
mod prin care toți să fie aproape de prieteni săi și de cei care îl urmau. A ales 
să fie ceva ce ei aveau nevoie, și de care se foloseau zi de zi, adică hrana lor 
de zi cu zi, pâinea. Acest lucru a fost unul destul de inteligent iar asta fiindcă, 
de fiecare dată când mâncau pâine, aceasta se putea transforma în propriul său 
trup. Devenea o parte din ei, în același mod, Isus din interiorul acelei pâini 
consacrate a devenit parte din ei iar ei din el. Nu avem cum să ne apropiem 
mai tare de cineva decât o face pâinea când o mâncăm. Pâinea devine o parte 
a noastră.

Nu avem cum să trăim fără hrană. In textul evangheliei după Ioan, Isus a 
spus ceva asemănător și despre Euharistie, că Adevăr, adevăr vă spun: dacă 
nu mâncaţi trupul Fiului Omului şi nu beţi sângele lui, nu aveţi viaţă în voi.

Toate Bisericile Catolice au altare înăuntru lor. Altarul este mereu construit 
asemenea unei mese largi, în jurul căruia se adună cu toți, după cum și 
discipoli se adunaseră în jurul lui Isus în cadrul ultimei Cine. Cineva a spus că 
în Germania, la o anumită biserică, există o ușă, creată de un anumit artist care 
e un pic cam neobișnuită. Acest artist a împărțit ușa în patru părți. Fiecare parte 
reprezintă, descrie un anumit simbol ce face referință la un episod evanghelic. 
Primul dintre ele descrie șase recipiente, vase, ce face referință la miracolul 
de la Cana, unde Isus a transformat apa în Vin. Cel de-al doilea panou, descrie 
cinci pâini și doi pești, după cum am auzit și în textul evangheliei de astăzi. 
Acest panou face referință la miracolul pe care Isus la săvârșit la Cafarnaum 
unde a înmulțit pâinile și pești. Cel de-al treilea panou descrie 13 oameni ce 
stau la o masă, și face referință la ultima Cină pe care Cristos a luat-o cu 
discipoli săi în Ierusalim. Iar ultimul panou, descrie trei oameni așezați la o 
masă, imagine ce face referință la cina pascală pe care Isus a luat-o la Emaus 
cu doi dintre discipoli săi.                                                 Pr. Mihail Andrei Iacob
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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
A oferit pâine şi vin.

Citire din cartea Genezei                                                                 
14,18-20

În zilele acelea, Melchisedec, 
regele din Salem, a adus pâine şi vin; 
el era preot al Dumnezeului celui 
Preaînalt. 19 El l-a binecuvântat şi a 
spus: „Binecuvântat să fie Abram de 
Dumnezeul cel Preaînalt, Creatorul 
cerului şi al pământului, 20 şi 
binecuvântat să fie Dumnezeu 
cel Preaînalt care te-a eliberat din 
mâinile asupritorilor tăi!”

Cuvântul Domnului

Psalmul Responsorial
Ps 109(110),1.2.3.4 (R.: 4bc) 
R.: Preot în veci eşti tu, 
 după rânduiala lui Melchisedec.

1 Oracolul Domnului către Domnul  
 meu: 
„Şezi la dreapta mea 
până îi voi pune pe duşmanii tăi 
scăunel picioarelor tale!” R.

2 Domnul va întinde din Sion   
 sceptrul puterii tale: 

„Domneşte în mijlocul duşmanilor  
 tăi!” R.

3 În ziua puterii tale, 
tu domneşti strălucind de sfinţenie; 
din sânul aurorei, ca roua te-am   
 născut. R.

4 Domnul s-a jurat şi nu-i va părea  
 rău: 
„Tu eşti preot în veci, 
după rânduiala lui     
 Melchisedec”. R.

Lectura a II-a
Ori de câte ori mâncaţi din 

pâinea aceasta şi beţi din potirul 
acesta, vestiţi moartea Domnului.
Citire din Scrisoarea întâi 

a sfântului apostol Paul către 
Corinteni                          11,23-26

Fraţilor, eu am primit de la 
Domnul ceea ce v-am transmis: 
că Domnul Isus, în noaptea în 
care era vândut, a luat pâinea 24 şi, 
mulţumind, a frânt-o şi a zis: „Acesta 
este trupul meu cel care este pentru 
voi. Faceţi aceasta în amintirea 
mea!” 25 De asemenea, după cină, a 
luat potirul, spunând: „Acesta este 
potirul noului legământ în sângele 
meu. Faceţi aceasta ori de câte ori 
beţi în amintirea mea!” 26 Căci 
ori de câte ori mâncaţi din pâinea 
aceasta şi beţi din potirul acesta, 
vestiţi moartea Domnului până 
când va veni.

           Cuvântul Domnului

Secvența
Iată pâinea îngerească, hrană-n 

valea pământească 
pentru vrednicii creștini, nu de 



aruncat la câini, 
în figuri el ni s-arată: Isaac cel 

jertfit de tată, 
mielul cel nevinovat, mană ce-n 

pustiu s-a dat.

Bun păstor, Isuse bune, ca pe-a 
tale oi tu du-ne 

spre livezile cerești, unde 
milostiv domnești. 

Și la masa ta regească, ochii 
noștri te-ntâlnească: 

cu toți să ne veselim, pe vecie-ai 
tăi să fim!

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                                                         
Toţi au mâncat şi s-au săturat.

     Citire din Evanghelia Dom-
    nului nostru Isus Cristos 

după sfântul Luca           9,11b-17
În acel timp, Isus a primit mulţimile 

şi le-a vorbit despre împărăţia 
lui Dumnezeu vindecându-i pe 
bolnavi. 12 Începuse să se lase 
înserarea; atunci, apropiindu-se cei 
doisprezece, i-au spus: „Dă drumul 
mulţimii pentru ca, mergând prin 
satele şi ţinuturile dimprejur, să-
şi găsească adăpost şi de mâncare, 
pentru că aici suntem într-un loc 
pustiu!” 13 El însă le-a spus: „Daţi-le 
voi să mănânce!” Dar ei au răspuns: 
„Nu avem mai mult de cinci pâini şi 
doi peşti. Doar dacă ne-am duce noi 
să cumpărăm de mâncare pentru 
tot poporul acesta!” 14 Erau cam 
cinci mii de bărbaţi. Atunci le-a zis 

discipolilor săi: „Puneţi-i să se aşeze 
în grupuri de câte cincizeci!” 15 Ei 
au făcut astfel şi i-au aşezat pe 
toţi. 16 Atunci, luând cele cinci pâini 
şi cei doi peşti, a privit spre cer, le-a 
binecuvântat, le-a frânt şi le-a dat 
discipolilor ca să le pună înaintea 
mulţimii. 17 Toţi au mâncat şi s-au 
săturat şi au adunat din ceea ce a 
prisosit pentru ei, din bucăţile de 
pâine douăsprezece coşuri.                   

Cuvântul Domnului

Rugăciunea Credincioșilor
Ca popor reînnoit prin jertfa 

lui Isus de pe cruce, să ne rugăm 
acum lui Dumnezeu Tatăl 
nostru ca El să ne asculte toate 
rugăciunile pe care le facem 
acum în numele lui Isus, Fiul său. 
Să spunem împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm pentru Biserică, ca toți 
creștini să realizeze că ei sunt 
membri ai Trupului lui Cristos. 
R.

- Ne rugăm pentru conducători 
popoarelor, ca ei să medieze 
pacea în locul sacrificării de vieți 
inutile în interesul puterii. R.

- Ne rugăm pentru această 
comunitate, ca împărtășirea 
aceleiași pâini Euharistice să 
ne transforme într-o adevărată 
comunitate de iubire în care cei 
care sunt singuri să găsească 
alinare iar cei pierduți îndrumare. 
R.



- Ne rugăm pentru cei care sunt 
bolnavi sau suferinzi în minte 
ori trup, ca ei să aibă parte de 
experiența puterii vindecătoare a 
lui Isus în Euharistie. R.

- Ne rugăm pentru vocații la preoție 
și la viața consacrată, ca cei care 
aud chemarea să răspundă cu 
promptitudine Duhului Sfânt. R.

- Ne rugăm pentru cei care au 
murit, ca uniți cu Dumnezeu în 
Euharistie în această viață să se 
facă acum părtași la plinătatea 
gloriei preasfintei Treimi. R.

Doamne Dumnezeul nostru, 
facem acum toate aceste rugăciuni 
ale noastre cu încredere, știind că 
tu ești mereu fidel promisiunilor 
tale. 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.

       Intenție specială de rugăciune

Pentru încetarea războiului din 
Ucraina

RugaciuneRugaciune

  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!
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