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SFÂNTUL EUGEN DE MAZENOD
EPISCOP

MISIONARII OBLAŢI AI MARIEI IMACULATE

Mesia trimis de tine a răspândit sămânţa cea bună a Cuvântului,
– dă o recoltă bogată celor care propovăduiesc
Evanghelia cu trudă şi durere.
Fecioara Neprihănită s-a dăruit ca o smerită slujitoare, persoanei şi operei Răscumpărătorului,
– ajută-ne să fim credincioşi în rugăciune şi în iubire cu Maria, Maica lui Isus.
Dă-ne putere prin credinţa învierii şi preamăririi
Fiului tău,
– şi primeşte-i pe fraţii noştri, rudele şi binefăcătorii răposaţi, în comuniunea plină de slavă a
sfinţilor.
Tatăl nostru.
RUGĂCIUNEA DE ÎNCHEIERE
Dumnezeule, care în marea Ta îndurare l-ai
înzestrat pe sfântul episcop Eugen de Mazenod
cu deosebite virtuţi apostolice pentru a propovădui Evanghelia popoarelor, fă ca prin mijlocirea
lui, să fim şi noi mistuiţi de acelaşi duh, printr-o
sfântă slujire a Bisericii pentru mântuirea tuturor
sufletelor. Prin Domnul.
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În timpul pascal:
R. Acesta este adevăratul prieten al fraţilor săi; el
se roagă mult pentru poporul său. * Aleluia,
aleluia! Acesta este.
V. Viaţa şi-a dat-o pentru fraţii săi. * Aleluia, aleluia! Slavă Tatălui. Acesta este.
Ant. la Magnificat: Prin Sf. Eugen, păstor după
inima lui Dumnezeu, Evanghelia a ajuns la
marginile cele mai îndepărtate ale pământului
şi săracii de felurite înfăţişări au regăsit nădejdea şi mântuirea (T.P. aleluia).
RUGĂCIUNEA UNIVERSALĂ
Părinte, izvorul oricărei sfinţenii, care ridici
mereu noi martori în Biserica ta, prin rugăciunea
sfinţilor şi cu puterea exemplului lor, fă-ne asemenea Fiului tău, în timp ce spunem:
Reînnoieşte în noi Duhul tău!
Tu ne chemi să împlinim misiunea noastră în
comuniune cu urmaşul Sf. Petru şi păstorii pe care i-ai aşezat în fruntea poporului tău,
– fă să ascultăm cu credinţă iluminată cuvântul
lor şi să lucrăm în duh de fraternitate cu toţi propovăduitorii Evangheliei.
Tu care ai împăcat cu tine lumea prin sângele lui
Cristos,
– învăluie cu milostivirea ta pe slujitorii împăcării, pentru ca ei să ştie să-i primească pe toţi cu o
inimă plină de compătimire.
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21 MAI
SFÂNTUL EUGEN DE MAZENOD, EPISCOP
COMEMORARE

Eugen de Mazenod s-a născut în Franţa, la Aix
en Provence, în 1782. După ce a cunoscut exilul
în Italia, la întoarcerea în patrie, a fost impresionat de necesităţile urgente ale Bisericii, răvăşită
de Revoluţia Franceză. Sfinţit preot în 1811, îşi
desfăşoară slujirea în oraşul său natal alături de
săraci şi tineri, şi în curând, în 1816, se simte
chemat să adune în jurul său câţiva preoţi pentru
a trăi împreună ca fraţi şi a se consacra predicării
misiunilor populare. Au fost începuturile Congregaţiei Misionarilor Oblaţi ai Mariei Imaculate,
aprobate de Sfântul Părinte în 1826.
Devenit episcop de Marsilia în 1837, Sf. Eugen
a lucrat fără oboseală la dezvoltarea Bisericii sale
diecezane şi a răspuns chemării episcopilor din
ţări îndepărtate, trimiţându-şi confraţii săi în lume. Păstor înflăcărat de Isus Cristos şi slujitor necondiţionat al Bisericii, a murit la 21 mai 1861.
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VESPERELE I

V. Dumnezeule, vino. Slavă Tatălui. Precum era.
(T.P. Aleluia).

IMNUL
A binevoit el, Cristos, să te cheme
Ca preot la treapta onoarei supreme,
Ca Tatălui său să-i aducă onoare
Şi viaţa divină la noi s-o coboare.
De Duhul Sfânt uns, îţi revarsă putere
Să faci ceea ce de la tine el cere:
Să dai, ca episcop, poporului hrană
Cu vorba şi viaţa cea fără prihană.
Tu cel ce te afli-n lăcaşele sfinte,
La noi cei rămaşi pe pământ ia aminte,
Şi fă-ne părtaşi la cereasca agapă
Cu cei ce l-al vieţii izvor se adapă.
Treimii să-i fie mărire-n vecie
Căci binevoit-a păstorule, ţie
-n a sa-mpărăţie pe frunte să-ţi pună
Ca dreaptă răsplată cerească cunună. Amin.

VESPERELE II
V. Dumnezeule, vino. Slavă Tatălui. Precum
era. (T.P. Aleluia).
Imnul şi antifonele ca la Vesperele I. Psalmii şi cântarea de la Comunul păstorilor.
1Pt 5,1-4

LECTURĂ SCURTĂ

Aşadar, pe prezbiterii care sunt între voi, eu
care sunt prezbiter ca şi ei şi martor al suferinţelor lui Cristos şi părtaş al gloriei care se va arăta,
îi îndemn: Păstoriţi turma lui Dumnezeu care v-a
fost încredinţată, supraveghind-o, nu cu silă, ci
de bunăvoie, aşa cum vrea Dumnezeu, nu pentru
un câştig necinstit, ci din iubire, nu ca şi cum aţi
fi stăpâni peste cei care v-au fost încredinţaţi, ci
făcându-vă exemple pentru turmă. Iar când va
apărea păstorul suprem, veţi primi cununa măririi, care nu se veştejeşte.
RESPONSORIUL SCURT
R. Acesta este adevăratul prieten al fraţilor săi; *
el se roagă mult pentru poporul său. Acesta
este.
V. Viaţa i-a dat-o pentru fraţii săi; * el se roagă
mult pentru poporul său. Slavă Tatălui. Acesta este.

(Sau alt imn sau cântare adaptată, aprobată de autoritatea bisericească)
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V. Mă voi lăuda cu slăbiciunile mele
(T.P. aleluia).
R. Ca să locuiască în mine puterea lui Cristos
(T.P. aleluia).

Psalmii de la Comunul păstorilor.

ORA A NOUA
Ant.: Aceasta este porunca lui: să credem în numele Fiului său, Isus Cristos, şi să ne iubim
unii pe alţii (T.P. aleluia).
Col 3,12-14

LECTURĂ SCURTĂ

Ca nişte aleşi ai lui Dumnezeu, sfinţi şi iubiţi,
îmbrăcaţi-vă deci cu dragoste, cu îndurare, cu
bunătate, cu umilinţă, cu blândeţe şi răbdare. Îngăduiţi-vă unii pe alţii şi, dacă cineva are vreo
plângere împotriva altuia, iertaţi-vă! Aşa cum v-a
iertat Domnul la fel să vă iertaţi şi voi. Însă mai
presus de toate acestea îmbrăcaţi-vă cu iubire,
care este legătura desăvârşirii.
V. Să domnească în inimile voastre Pacea lui
Cristos (T.P. aleluia).
R. La care aţi fost chemaţi ca să fiţi un singur
trup (T.P. aleluia).
RUGĂCIUNEA DE ÎNCHEIERE ca
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la Laude.

PSALMODIA
Ant. 1 Chemat cu o sfântă vocaţie, a trăit în credinţă, împlinind slujirea de propovăduitor al
Evangheliei (T.P. aleluia).
Ant. 2 Înfăptuiesc totul pentru Cristos, care m-a
iubit şi s-a dat pe sine pentru mine
(T.P. aleluia).
Ant. 3 Slujitor al Bisericii, s-a ostenit şi s-a luptat
pentru ea, cu tăria şi puterea care vin de la
Cristos (T.P. aleluia).
LECTURA SCURTĂ

Fil 3,7-9a

Dar cele care erau pentru mine un câştig, de
dragul lui Cristos, eu le-am considerat o pierdere, ba, mai mult, de acum consider că toate sunt o
pierdere în comparaţie cu superioritatea cunoaşterii lui Cristos Isus, Domnul meu. De dragul lui
am pierdut toate şi le consider gunoi ca să-l câştig pe Cristos şi să fiu găsit în el.
RESPONSORIUL SCURT
R. Dacă cineva vrea să vină după mine * să-şi ia
crucea şi să mă urmeze. Dacă cineva.
V. Cine îşi va pierde viaţa pentru mine, acela o
va afla. * Să-şi ia crucea.
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Dacă
cineva.
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În timpul pascal:

LECTURĂ SCURTĂ

R. Dacă cineva vrea să vină după mine să-şi ia
crucea şi să mă urmeze. * Aleluia, aleluia. Dacă cineva.
V. Cine îşi va pierde viaţa pentru mine, o va găsi.
* Aleluia, aleluia.
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Dacă
cineva.

Voi sunteţi martori, şi Dumnezeu de asemenea, că ne-am purtat cu sfinţenie, cu dreptate şi
fără prihană faţă de voi cei care credeţi. Voi ştiţi
că ne-am purtat faţă de fiecare dintre voi ca un
tată faţă de copiii săi: v-am îndemnat, v-am îmbărbătat şi v-am implorat să vă purtaţi în chip
vrednic de Dumnezeu, care vă cheamă la împărăţia sa şi la glorie.

Ant. la Magnificat: Ales pentru a vesti Evanghelia, sfântul Eugen a păşit cu mult curaj pe urmele apostolilor; prin cuvânt şi pildă a arătat
săracilor cine este Cristos (T.P. aleluia).
RUGĂCIUNEA UNIVERSALĂ
Dumnezeule, Părintele nostru, prin vestirea
Evangheliei ne-ai descoperit planul tău de mântuire şi ne-ai făcut moştenitori ai Împărăţiei Cerurilor. Celebrăm iubirea ta nemărginită, spunând:
Doamne, te roagă poporul pe care l-ai mântuit!
Tu l-ai trimis pe Fiul tău, Isus, să ducă Vestea cea
Bună săracilor,
– fă ca Evanghelia să fie predicată la toate popoarele.
Tu ai umplut inima Sf. Eugen, episcop, de o mare
iubire pentru Cristos şi de dorinţa de a sluji necondiţionat Biserica sa,
– dăruieşte păstorilor noştri harul de a-şi conduce turma cu inimă înţeleaptă şi generoasă.
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1Ts 2,10-12

V. In aceasta vor cunoaşte toţi că sunteţi ucenicii
mei (T.P. aleluia).
R. Dacă veţi avea iubire unii pentru alţii
(T.P. aleluia).

ORA A ŞASEA
Ant.: Căutaţi mai întâi împărăţia lui Dumnezeu
şi dreptatea lui şi toate acestea vi se vor adăuga (T.P. aleluia).
LECTURA SCURTĂ

1Tm 1,15-16

Vrednic de crezare şi de primit cu toată încrederea este acest cuvânt: „Cristos Isus a venit în
lume ca să-i mântuiască pe cei păcătoşi”, între care eu sunt primul, dar tocmai de aceea am găsit
îndurare pentru ca Isus Cristos să-şi arate mai întâi în mine toată îndelunga lui răbdare făcând
din mine un model pentru cei care vor crede în el
pentru a avea viaţa veşnică.
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Ai simţit compătimire pentru mulţimile ostenite
şi înfometate, rătăcitoare ca nişte oi fără păstor,
– trimite numeroşi lucrători în via ta care să ştie
să deschidă noi drumuri pentru vestea mântuirii.
Tu ai cruţat-o pe Maica ta de orice umbră a păcatului,
– fereşte-ne de păcat şi transformă-ne în templul
viu al Duhului tău.
Tatăl nostru.
RUGĂCIUNEA DE ÎNCHEIERE
Dumnezeule, care în marea Ta îndurare l-ai
înzestrat pe sfântul episcop Eugen de Mazenod
cu deosebite virtuţi apostolice pentru a propovădui Evanghelia popoarelor, fă ca prin mijlocirea
lui, să fim şi noi mistuiţi de acelaşi duh, printr-o
sfântă slujire a Bisericii pentru mântuirea tuturor
sufletelor. Prin Domnul.

ORA MEDIE
V. Dumnezeule, vino. Slavă Tatălui. Precum era.
(T.P. Aleluia).
IMNUL de la timpul propriu
Psalmodia Complementară

ORA A TREIA
Ant.: Isus i-a chemat pe aceia pe care el i-a voit şi
ei au mers la el (T.P. aleluia).
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Tu ne chemi să vestim Împărăţia ta şi să o căutăm înainte de orice alt lucru,
– măreşte în noi credinţa, speranţa şi iubirea,
pentru ca să fim, în inima lumii, un ferment al
Fericirilor.
Tu ai orânduit-o Maică a Milostivirii pe Fecioara
binecuvântată între femei:
– fă ca în mijlocul activităţilor noastre apostolice
să ne bucurăm de bunătatea ei maternă.
Tu eşti izvorul vieţii şi l-ai înviat din morţi pe
Cristos, capul Bisericii,
– primeşte în Împărăţia ta pe cei răposaţi, mântuiţi cu preţul sângelui său.
Tatăl nostru.
RUGĂCIUNEA DE ÎNCHEIERE
Dumnezeule, care în marea Ta îndurare l-ai
înzestrat pe sfântul episcop Eugen de Mazenod
cu deosebite virtuţi apostolice pentru a propovădui Evanghelia popoarelor, fă ca prin mijlocirea
lui, să fim şi noi mistuiţi de acelaşi duh, printr-o
sfântă slujire a Bisericii pentru mântuirea tuturor
sufletelor. Prin Domnul.

INVITATORIUL
V. Doamne, deschide-mi buzele.
R. Şi gura mea va vesti lauda ta.
Ant. În comemorarea Sf. Eugen, veniţi să îl adorăm pe Păstorul suprem, Cristos Domnul
(T.P. aleluia).
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OFICIUL LECTURILOR
V. Dumnezeule, vino. Slavă Tatălui. Precum era.
(T.P. Aleluia).
IMNUL
Isuse, păstor al păstorilor, care
Eşti sfintei Biserici păstorul cel mare,
În imnuri slăvesc astăzi slugile tale
În ziua intrării în cer triumfale,
Pe sfântul episcop, slăvitul şi demnul
De cinste, pe frunte purtând untdelemnul
Sfinţirii înalte, ca turma lui dată
S-o poată hrăni la păşune bogată.
Acesta-i păstorul model şi lumină
Ce plânge cu cei care plâng şi suspină.
Prin el Dumnezeu tuturor îşi arată
Iubirea-i curată, iubirea de tată.
Cântări pentru sfântul păstor azi răsună;
În ceruri el poartă pe frunte cunună.
Isuse, spre dânsul azi poartă-ne gândul.
La tine s-ajungem pe dânsul urmându-l.
Te-adoră toţi sfinţii, cu ei deodată,
Te-adoră tot omul, cerescule Tată;
Şi Fiului tău, de asemeni, se-nchină,
Şi Duhului Sfânt dătător de lumină. Amin.
(Sau alt imn sau cântare adaptată, aprobată de autoritatea bisericească)
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RESPONSORIUL SCURT
R. Vestiţi între popoare * minunile Domnului.
Vestiţi.
V. Proclamaţi în toate naţiunile * minunile Domnului. Slavă Tatălui. Vestiţi.
În timpul pascal:
R. Vestiţi între popoare minunile Domnului *
Aleluia, aleluia! Vestiţi
V. Proclamaţi în toate naţiunile * Aleluia, aleluia.
Slavă Tatălui. Vestiţi.
Ant. la Benedictus: Arzând de iubire pentru
Cristos şi profund mişcat de părăsirea Bisericii, Sf. Eugen s-a făcut totul pentru toţi, pentru
a reaprinde flacăra credinţei (T.P. aleluia).
RUGĂCIUNEA UNIVERSALĂ
Lui Cristos, Mare Preot şi Bun Păstor, care şi-a
dat viaţa pentru poporul său, să-i înălţăm cu încredere rugăciunea noastră:
Mântuieşte poporul tău, Doamne!
Isuse Cristoase, care l-ai chemat în Biserica ta pe
Sf. Eugen de Mazenod, episcop, pentru a propovădui Evanghelia celor săraci,
– trezeşte duhul său în toţi cei care îl urmează ca
părinte şi învăţător.
Tu i-ai adunat pe cei Doisprezece în jurul tău
pentru a face din ei însoţitorii şi trimişii tăi,
– fă ca apelul şi prezenţa ta în mijlocul nostru să
ne unească în iubire şi într-o singură misiune.
17

PSALMODIA
Ant. 1 Mă străduiesc să alerg pentru a-l cuceri
pe Cristos pentru că şi eu am fost cucerit de el
(T.P. aleluia).
Psalmii şi cântarea de la duminica săpt. I.
Ant. 2 Slujitor bun şi credincios, Duhul Domnului l-a ales pentru a răspândi pretutindeni mireasma cunoaşterii lui Cristos (T.P. aleluia).
Ant. 3 Duhul Sfânt te-a chemat să păstoreşti Biserica lui Dumnezeu, pe care şi-a dobândit-o
prin sângele său (T.P. aleluia).
LECTURA SCURTĂ

2Tm 1,8-12

Aşadar, nu te ruşina de mărturia Domnului
nostru şi nici de mine, care mă aflu în lanţuri
pentru el, ci suferă împreună cu mine pentru
evanghelie după puterea lui Dumnezeu, cel care
ne-a mântuit şi ne-a chemat cu o chemare sfântă,
nu pentru faptele noastre, ci pentru planul său şi
pentru harul pe care ni l-a dat în Cristos Isus mai
înainte de începutul veacurilor, dar care acum a
fost descoperit prin arătarea Mântuitorului nostru Isus Cristos, care a nimicit moartea şi a făcut
să strălucească viaţa şi nemurirea prin evanghelia pentru care eu am fost pus predicator,
apostol şi învăţător.
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Ant. 1 Călăuzit de Duhul Sfânt, îndemna să nu
primim în zadar harul lui Dumnezeu
(T.P. aleluia).
Psalmii de la Comunul păstorilor.
Ant. 2 A Străbătut oraşele şi satele implorând în
numele lui Cristos: împăcaţi-vă cu Dumnezeu
(T.P. aleluia).
Ant. 3 Ca un meşter înţelept, a ridicat templul
lui Dumnezeu pe temelia lui Cristos răstignit
(T.P. aleluia).
V. A arătat lumii dreptatea lui Dumnezeu
(T.P. aleluia).
R. Toate popoarele contemplă slava sa
(T.P. aleluia).
LECTURA ÎNTÂI
Din a doua Scrisoare a sfântului apostol Paul
către Corinteni
4,1-12
Forţa şi slăbiciunea Apostolului
Fraţilor, având această slujire pe care am primit-o din îndurare, nu ne descurajăm, ci am renunţat la cele ascunse şi ruşinoase, nu umblăm
cu prefăcătorie şi nici nu falsificăm cuvântul lui
Dumnezeu. Dimpotrivă, arătând adevărul, ne
prezentăm în faţa conştiinţei oricărui om înaintea
lui Dumnezeu.
Şi chiar dacă evanghelia noastră este sub un
văl, ea este ascunsă de văl pentru cei care se
pierd, pentru cei necredincioşi, cărora dumnezeul veacului acestuia le-a întunecat minţile ca să
9

nu vadă strălucirea evangheliei gloriei lui Cristos, cel care este chipul lui Dumnezeu. Căci nu ne
predicăm pe noi înşine, ci pe Isus Cristos Domnul, iar noi suntem servitori ai voştri de dragul
lui Isus. Într-adevăr, Dumnezeu, care a zis: „Să
strălucească lumina din întuneric”, el însuşi a
strălucit în inimile noastre pentru luminarea cunoaşterii gloriei lui Dumnezeu pe faţa lui Isus
Cristos.
Dar noi avem această comoară în vase de lut
pentru ca puterea imensă să fie de la Dumnezeu,
şi nu de la noi. Suntem apăsaţi de necazuri din
toate părţile, dar nu striviţi; suntem în cumpănă,
dar nu disperaţi; persecutaţi, dar nu abandonaţi;
doborâţi, dar nu ucişi. Pretutindeni purtăm în
trupul nostru moartea lui Isus ca să se arate şi viaţa lui Isus în trupul nostru. Căci noi care trăim
suntem mereu daţi la moarte pentru Isus, pentru
ca şi viaţa lui Isus să se arate în trupul nostru
muritor. Aşa încât în noi lucrează moartea, iar în
voi, viaţa.
RESPONSORIUL

2Cor 4,5-6

R. Noi nu ne predicăm pe noi înşine, ci pe Isus
Cristos Domnul; * suntem slujitorii voştri de
dragul lui Cristos (T.P. aleluia).
V. Pentru luminarea cunoaşterii gloriei lui Dumnezeu pe faţa lui Isus Cristos. * Suntem slujitorii voştri din iubire pentru Cristos
(T.P. aleluia).
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LAUDELE
V. Dumnezeule, vino. Slavă Tatălui. Precum era.
(T.P. Aleluia).
IMNUL
Azi serbăm cu bucurie marea luptă şi izbândă
Ce în viaţă-a câştigat-o un păstor cu fire blândă.
El se află-acum în ceruri înălţat în slavă peste
Sfinţi şi îngeri, iară tronul mai presus de stele-i este.
Ca episcop peste turmă marele păstor îl pune;
El se-achită cu onoare de înalta misiune,
Călăuză înţeleaptă şi model între modele,
Ataşat de oi şi gata să-şi dea viaţa pentru ele.
Doamne, vina noastră mare ne apasă, ne doboară;
Rugăciunea slugii tale să ne scape de povară.
Noi sperăm să-avem intrare, pentru meritele sale,
În lăcaşul veşnic unde nu-i durere, nu e jale.
Îţi aducem închinare, Dumnezeule, tu care
Ai creat cu mână tare şi pământ, şi cer, şi mare.
De la tine-având primite legi precise, rosturi bune,
Cârmuirii tale, Doamne, universul se supune.
Amin.
(Sau alt imn sau cântare adaptată, aprobată de autoritatea bisericească)
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doilea, Mirele copleşeşte Mireasa cu toate bogăţiile iubirii Sale. Dumnezeu însuşi a construit
această casă cu plămada divină.
Acum, fraţilor preaiubiţi, vă întrebăm: să nu
iubim cu o iubire filială Mireasa lui Isus Cristos
pe care El ne-a dăruit-o ca Mamă, să nu iubim
familia Omului-Dumnezeu, casa vie, templul
sfânt, cetatea pământească, chipul cetăţii veşnice,
împărăţia Sa, turma Sa, comunitatea pe care a întemeiat-o, într-un cuvânt, lucrarea care a fost
scopul întregii Sale activităţi şi care este motivul
întregii sale plăceri, nu înseamnă a nu-l iubi pe El
însuşi? Nu înseamnă a tăgădui planurile milostivirii Sale, drepturile iubirii Sale şi acelea ale puterii Sale? Nu înseamnă a-l tăgădui pe El însuşi
ca Mântuitor, ca Răscumpărător al oamenilor, ca
biruitor al infernului şi al morţii şi ca Domn
Atotstăpânitor, căruia i-au fost date ca moştenire
toate neamurile pământului? (cfr. Ps 2,8).
Fap 20,28; 1Cor 4,2

RESPONSORIUL

R. Vegheaţi asupra întregii turme peste care Duhul Sfânt v-a pus supraveghetori ca să * păstoriţi Biserica lui Dumnezeu pe care şi-a dobândit-o prin sângele propriului Fiu
(T.P. aleluia).
V. Ceea ce se cere de la administratori este ca fiecare să fie găsit credincios. * Păstoriţi Biserica
lui Dumnezeu pe care şi-a dobândit-o prin
sângele propriului Fiu (T.P. aleluia).
RUGĂCIUNEA DE ÎNCHEIERE ca la Vespere I.
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Sau, în timpul pascal
Din Faptele Apostolilor
Chemare la convertire şi la botez

2,1.14.36-47

Atunci, Petru, stând în picioare, împreună cu
cei unsprezece, şi-a ridicat glasul şi le-a spus: „să
ştie cu siguranţă toată casa lui Israel că Dumnezeu l-a făcut Domn şi Cristos pe acest Isus pe care voi l-aţi răstignit”.
Când au auzit au fost pătrunşi la inimă şi i-au
spus lui Petru şi celorlalţi apostoli: „Ce să facem,
fraţilor?” Petru le-a zis: „Convertiţi-vă şi fiecare
dintre voi să se boteze în numele lui Isus Cristos
spre iertarea păcatelor voastre şi veţi primi darul
Duhului Sfânt. Căci promisiunea este pentru voi,
pentru copiii voştri şi pentru toţi cei care sunt
departe, pe oricâţi îi va chema Domnul Dumnezeul nostru”. Şi cu multe alte cuvinte dădea mărturie şi-i îndemna: „Salvaţi-vă de această generaţie perversă”. Aşadar, cei care au primit cuvântul
lui au fost botezaţi. Şi în ziua aceea li s-au adăugat cam la trei mii de suflete. Ei erau stăruitori în
învăţătura apostolilor şi în comuniunea fraternă,
la frângerea pâinii şi la rugăciune. Şi toţi erau
cuprinşi de teamă: multe minuni şi semne se înfăptuiau prin apostoli. Toţi cei care credeau erau
împreună şi aveau toate în comun: îşi vindeau
proprietăţile şi bunurile şi le împărţeau tuturor,
după cum avea nevoie fiecare. Şi în fiecare zi stăruiau împreună în templu, frângeau pâinea în
casele lor şi primeau hrana cu bucurie şi cu inimă
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curată. Îl lăudau pe Dumnezeu şi aveau trecere
în faţa întregului popor. Iar Domnul adăuga zi
de zi la grupul lor pe cei ce aveau să se mântuiască.
RESPONSORIUL

Mc 16,15-16; In 3,5

R. Mergeţi în toată lumea, predicaţi Evanghelia
la toată făptura. * Cine va crede şi va fi botezat, va fi mântuit (T.P. aleluia).
V. Dacă cineva nu se naşte din apă şi Duh nu
poate să intre în Împărăţia lui Dumnezeu. *
Cine va crede şi va fi botezat, va fi mântuit
(T.P. aleluia).
LECTURA A DOUA
Din scrisoarea pastorală a Sfântului Eugen de
Mazenod pentru Postul Mare al anului 1860
Iubirea pentru Isus Cristos şi iubirea pentru Biserică
Cum este posibil să despărţim iubirea noastră
pentru Isus Cristos de ceea ce datorăm Bisericii
Sale? Aceste două iubiri se contopesc: să iubeşti
Biserica înseamnă să-l iubeşti pe Isus Cristos şi
invers.
Îl iubim pe Isus Cristos în Biserică pentru că
ea este mireasa lui neprihănită, născută din coasta deschisă pe Cruce, aşa cum Eva a ieşit din
primul Adam. Cuvântul dumnezeiesc, prin întruparea Sa, s-a unit cu firea omenească iar această unire este atât de desăvârşită, încât în OmulDumnezeu este o singură persoană, aceea a Cuvântului. Mai mult încă, neamul omenesc înălţat
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astfel printr-un singur semen, în noul Adam care
este Isus Cristos, a fost chemat de milostivirea
Celui Prea Înalt să aibă, în chip desăvârşit, o participare reală la acea unitate de nespus a naturii
dumnezeieşti şi a naturii omeneşti în Cuvântului
făcut trup. Isus Cristos s-a unit în chip mistic cu
fiii oamenilor pentru a forma cu ei un întreg, lăsând totuşi să vieţuiască natura proprie a tuturor
acelora care se vor fi unit cu El. Iar cum în Isus
Cristos nu este decât o singură persoană, tot astfel toţi creştinii trebuie să formeze cu El un singur trup. El va fi capul iar ei vor fi mădularele.
Biserica este preţul sângelui lui Isus Cristos şi
obiectul iubirii Sale nemărginite pentru oameni.
A iubit-o mai mult decât viaţa proprie şi, prin El,
ea este de preţ în ochii lui Dumnezeu Tatăl, care
încă din veşnicie a iubit-o, dăruindu-l pe Fiul Său
Unul Născut: “Atât de mult Domnul a iubit lumea, încât l-a dat pe Fiul Său Unul Născut” (In 3,
16). Şi Duhul Sfânt, făgăduit de Dumnezeiescul
Mântuitor, a venit să fie una cu ea pentru a nu se
mai despărţi niciodată, pentru a fi ca sufletul
Său, pentru a o inspira, lumina, conduce, susţine
şi împlini în ea minunatele fapte ale lui Dumnezeu (cfr. Fap 2,11).
Toţi aceia care sunt membri ai Bisericii trăiesc
în casa spirituală a lui Dumnezeu, sau altfel spus,
sunt ei înşişi acea casă, un imens templu în care
tot universul trebuie să intre şi ale cărei pietre
sunt toate vii. Acest templu este pronaosul şi
imaginea templului veşnic. În primul, ca şi în al
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