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„Toate le pot în cel care mă întărește.” 
(Fil 4,13) 
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Moment de rugăciune 
În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin! 

Lector: Suntem în prezența lui Dumnezeu pentru a primi Iubirea infinită pe care El o are 

pentru noi, pentru a intra în comuniune de viață cu El. Într-un cuvânt, pentru a deveni copiii 

Lui.  

Noul Testament ne spune până unde ajunge această comuniune între Dumnezeu și om întrucât 

Sfânta Treime își face din inima omului locuința sa. A fi în fața lui Dumnezeu înseamnă a fi 

cu El, a locui cu El. Rugăciunea înseamnă a fi în fața sa, a fi unit cu Dumnezeu, a rămâne în 

El cu toată ființa: trup, inteligență, afectivitate, voință și libertate. 

A ne ruga înseamnă a ne lăsa priviți de Dumnezeu în profunzime. Nu contează ce spunem, ce 

gândim sau ce facem; din momentul în care inima noastră se lasă pătrunsă de privirea divină, 

suntem în rugăciune. Starea noastră de a fi contează atunci când suntem în fața Domnului; 

gândurile, voința și iubirea urmează după aceea. Rugăciunea cea mai bună este aceea când 

noi nu spunem nimic, dar stăm înaintea lui Dumnezeu și îl contemplăm așa cum privim un 

prieten. 

De aici derivă o regulă importantă atât pentru rugăciunea personală cât și pentru cea 

comunitară: înainte de a-i manifesta lui Dumnezeu sentimentele noastre, înainte de a vorbi, 

să învățăm să tăcem și să stăm înaintea Lui conștienți fiind că El ne privește cu iubire. Înainte 

de orice rugăciune este nevoie să ne punem în prezența Lui. Privirea lui Dumnezeu este un 

adăpost sigur care dă naștere speranței. Găsim în el un refugiu pentru că ne este aproape: „Dar 

tu Doamne, nu sta departe! (Ps 22,20). Doamne, Dumnezeul meu, în tine îmi găsesc adăpost 

(Ps 7,2). Nu mă abandona, Doamne, Dumnezeul meu, nu sta departe de mine.” (Ps 38,22) 

În timp ce privirea oamenilor ne învinuiește și caută să ne distrugă misterul, privirea lui 

Dumnezeu nu ne dezgolește ci ne adăpostește: „A fi văzuți de el nu ne face să ne simțim 

abandonați, ci ocrotiți de cel mai sigur dintre toate adăposturile” (Guardini). De aceea, să ne 

lăsăm priviți și pătrunși de iubirea Lui! 

Rugăciune: 

„În fața ta, Domnul vieții și al iubirii, mă deschid cu toată ființa pentru ca tu să o poți lumina 

cu Duhul tău și să o purifici cu focul Fidelității. Te laud, Tată care m-ai creat, îți mulțumesc, 

Isuse care m-ai mântuit, te iubesc, Duhule Sfinte care îmi redai speranța și viața. Nu îndepărta 

niciodată, Doamne, ochii tăi de la această lume care te caută neîncetat, chiar atunci când e 

departe de tine”. 

EVANGHELIA 

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca  

„În aceeaşi zi, prima a săptămânii, iată că doi dintre discipolii lui Isus se duceau spre un sat 

al cărui nume era Emaus, care era cam la şaizeci de stadii de Ierusalim. Aceştia vorbeau între 

ei despre toate cele întâmplate. Pe când vorbeau şi se întrebau, Isus însuşi, apropiindu-se, 

mergea împreună cu ei. Dar ochii lor erau ţinuţi să nu-l recunoască. El le-a spus: «Ce înseamnă 

aceste cuvinte pe care le schimbaţi între voi pe drum?» Ei s-au oprit trişti. Unul dintre ei, 

numit Cleopa, răspunzând, i-a spus: «Numai tu eşti străin în Ierusalim şi nu ştii cele petrecute 

în zilele acestea?» El le-a zis: «Ce anume?» Ei au spus: «Cele despre Isus Nazarineanul, care 

era profet puternic în faptă şi cuvânt înaintea lui Dumnezeu şi a întregului popor. Cum 
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arhiereii şi conducătorii noştri l-au dat să fie condamnat la moarte şi l-au răstignit. Noi speram 

că el este cel care trebuia să elibereze Israelul; dar, cu toate acestea, iată, este a treia zi de 

când s-au petrecut aceste lucruri! Ba mai mult, unele femei dintr-ale noastre ne-au uimit. 

Fuseseră la mormânt dis-de-dimineaţă şi, negăsind trupul lui, au venit spunând că au avut 

vedenii cu îngeri care spun că el este viu. Unii dintre cei care sunt cu noi au mers şi ei la 

mormânt şi au găsit aşa cum au spus femeile, dar pe el nu l-au văzut». Atunci le-a spus: «O, 

nepricepuţilor şi greoi de inimă în a crede toate cele spuse de profeţi! Oare nu trebuia Cristos 

să sufere acestea şi să intre în gloria sa?» Şi, începând de la Moise şi toţi profeţii, le-a explicat 

din toate Scripturile cele referitoare la el. Când s-au apropiat de satul spre care mergeau, el s-

a făcut că merge mai departe. Dar ei l-au îndemnat insistent: «Rămâi cu noi, pentru că este 

seară şi ziua e de acum pe sfârşite!» Atunci a intrat să rămână cu ei. Şi, pe când stătea la masă 

cu ei, luând pâinea, a binecuvântat-o, a frânt-o şi le-a dat-o lor. Atunci li s-au deschis ochii şi 

l-au recunoscut, dar el s-a făcut nevăzut dinaintea lor. Iar ei spuneau unul către altul: «Oare 

nu ne ardea inima în noi când ne vorbea pe drum şi ne explica Scripturile?» Şi, ridicându-se 

în acelaşi ceas, s-au întors la Ierusalim. I-au găsit adunaţi pe cei unsprezece şi pe cei care erau 

cu ei, care le-au zis: «Domnul a înviat într-adevăr şi s-a arătat lui Simon». Iar ei le-au povestit 

cele de pe drum şi cum a fost recunoscut de ei la frângerea pâinii.” (Lc 24,13-35) 

Cuvântul Domnului 

Lector: Întâlnirea dintre Isus și cei doi discipoli pare să fie cu totul întâmplătoare: seamănă 

cu una dintre multele încrucișări care se întâmplă în viață. Cei doi merg gânditori, iar un 

necunoscut li se alătură. Este Isus; dar ochii lor nu sunt în stare să-l recunoască. Atunci Isus 

își începe „terapia speranței”. Ceea ce se întâmplă pe acest drum este o terapie a speranței. 

Cine o ține? Cristos. 

Este o întâlnire rapidă aceea dintre Isus și cei doi ucenici. Totuși în aceasta se află misiunea 

Bisericii. Ne povestește că comunitatea creștină nu rămâne închisă într-un orășel fortificat, ci 

merge în ambientul său cel mai vital, și anume drumul. Și acolo întâlnește persoane cu 

speranțele și deznădejdile lor, uneori destul de grele. Biserica ascultă poveștile de viață ale 

fiecăruia așa cum ies la suprafață din cufărul conștiinței fiecăruia, pentru ca mai apoi să le 

ofere Cuvântul de viață, mărturia iubirii, o iubire fidelă până la sfârșit. Și atunci inima 

persoanelor se aprinde din nou de speranță. 

Cu toții am avut în viața noastră momente dificile, întunecate, momente în care mergeam 

triști, gânditori fără un orizont, doar cu un zid în fața noastră. Dar Isus este mereu alături de 

fiecare dintre noi ca să ne redea speranța, pentru a ne înflăcăra inima și a ne spune: „Tot 

înainte, eu sunt cu tine. Curaj, înaintează!” Ăsta e tot secretul drumului care duce la Emaus: 

chiar și prin contradicții aparente, noi continuăm să fim iubiți și Domnul nu va înceta niciodată 

să ne vrea binele. Dumnezeu ne va însoți mereu, mereu, chiar și în momentele cele mai 

dureroase, cele mai grele, chiar și în momente de înfrângere: acolo este Domnul. Și aceasta 

este speranța noastră. Să înaintăm cu această speranță pentru că El este alături de noi și mereu 

ne însoțește! (audiență a Papei Francisc) 

Lector: Edmund și Patricia s-au întâlnit în închisoare în 2011. El era deținut, cu o sentință de 

câteva luni, mulți ani de dependențe și având în spate infracțiuni mărunte. Ea conducea 

Asociația Homo Faber, care oferea de muncă la 20 de deținuți în centrul de presă din 

închisoarea Bassone din Como. Au devenit prieteni și de atunci poveștile lor și ale familiilor 

lor s-au intersectat. 
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În ajunul Jubileului deținuților, Edmund povestește cum s-a schimbat viața sa. Patricia a ajuns 

să lucreze la închisoare predând limba italiană. Chiar dacă la început a purtat povara unui eșec 

familial, dar cu timpul, cunoscând oamenii cu care lucra și văzând că ea le poate fi alături, a 

reușit să treacă peste acea problemă. 

Edmund mărturisește: „Când am ajuns la Centrul de presă, singura condiție stabilită de 

Patricia a fost: să începem munca cu Îngerul Domnului. Cu toate problemele pe care le am, 

preocuparea ta este Îngerul Domnului? Bine, e de ajuns să mi-l scrii pentru că nu-l știu ”. 

Aceasta a fost prima întâlnire a lui Edmund cu Patricia. De fapt nu îl interesa să muncească, 

dar voia să iasă din acea celulă de 14 metri pătrați, în care era închis 20 de ore pe zi cu alte 

trei persoane, el care de ani buni trăia ca un om al străzii. De aceea, el a profitat imediat de 

ocazie. Nu s-ar fi gândit niciodată că cinci ani mai târziu va fi căsătorit, cu un loc de muncă 

și un copil și că acel Îngerul Domnului va deveni refrenul fiecărei dimineți.  

Edmund încercase de mai multe ori să renunțe la droguri, dar după câțiva ani recidiva mereu. 

„Eram singur și, după un timp, nu am mai rezistat”. După arestare, familia sa l-a marginalizat 

și el chiar se gândea să-și pună capăt zilelor. Până când Patricia a intrat în viața lui și, împreună 

cu ea, a intrat și părintele Giussani: „Nu m-a privit niciodată judecându-mă pentru răul pe 

care l-am făcut, ci văzând omul care eram”. Astfel ei au devenit prieteni. 

Când a ieșit din închisoare, Edmund nu era un om mai bun. Dar când a parcurs lista de prieteni, 

gândindu-se deja să revină la viață dinainte, i-a venit în minte Patricia. El a sunat-o. Deoarece 

părinții lui Edmund nu voiau să-l primească acasă și, după o perioadă de stat în chirie, Patricia 

și Fabio i-au deschid ușile. După un timp a recidivat: s-a îmbătat și a ajuns la spital. Dar de 

data aceasta era cineva aproape de el. Fabio i-a stabilit niște reguli: în primul rând, fără bani, 

doar banii pentru autobuz ca să meargă la serviciu. „Doar așa am devenit liber”, mărturisește 

Edmund.  

Patricia și Fabio au devenit un fel de familie adoptivă pentru el, prietenii lor fiind noua lor 

comunitate. S-a apropiat din nou de proprii părinți, s-a căsătorit după doi ani și după un an s-

a născut Francisc, având același nume cu al Papei. Edmund l-a salutat la o audiență și soția sa 

i-a mărturisit că își doresc un copil. A doua zi dimineață, testul care fusese negativ cu câteva 

zile înainte, de această dată era pozitiv. Edmund l-a întâlnit din nou pe Papa în 2015, când 

tocmai se născuse fiul său. La aflarea veștii, Papa l-a luat de braț și l-a ținut cu el timp de o 

jumătate de oră. „Milostivirea este o privire pe care nu o căutasem, dar care a sosit. Este 

nevoie doar de un da. Ce pot să fac decât să mărturisesc gloria unui Dumnezeu care te 

cucerește cu totul doar dacă vrei?! Eu am decis să accept și să-l urmez, restul a venit de la 

sine”. 

Lector: „Dragi membri ai Acțiunii Catolice, vă invit să purtați experiența voastră apostolică 

înrădăcinați în parohie, „care nu este o structură vremelnică” – ați înțeles bine? Parohia nu 

este o structură decăzută! – pentru că ”este o prezență eclezială în teritoriu, ambient al 

ascultării Cuvântului lui Dumnezeu, al creșterii vieții creștine, al dialogului, al vestirii, al 

carității generoase, al adorației și al celebrării” (Esort. ap. Evangelii gaudium, 28). Parohia 

este spațiul în care persoanele se pot simți primite așa cum sunt și pot fi însoțite prin itinerarii 

de maturizare umană și spirituală, astfel încât să crească în credință și în iubirea față de creație 

și față de frați. Totuși asta e adevărat doar dacă nu se închide în sine. Deschideți-vă inimile 

pentru a lărgi inima parohiei voastre! 

Fiți un călător al credinței pentru a-i întâlni pe toți, a-i primi pe toți, a-i asculta pe toți, a-i 

îmbrățișa pe toți. Orice viață este o viață iubită de Domnul, fiecare chip ne arată chipul lui 
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Cristos, în special cel al săracului, al celui rănit de soartă și al celui care se simte abandonat, 

al celui care fuge de moarte și caută adăpost în casele noastre, în orașul nostru. ”Nimeni nu 

se poate simți scutit de preocuparea față de cei săraci și față de dreptatea socială” (ibid., 201). 

Istoria Acțiunii Catolice este frumoasă și importantă, de aceea aveți multe motive să fiți 

recunoscători Domnului. Dar faptul de a avea o istorie frumoasă în spate nu vă ajută să 

mergeți cu ochii privind în spate, nu vă ajută să vă uitați în oglindă, nu vă ajută să stați comozi 

pe canapea! Nu uitați lucrul acesta: nu mergeți cu privirea întoarsă, vă veți lovi! A vă aminti 

de un lung itinerariu de viață vă ajută să fiți conștienți că sunteți un popor care are grijă de 

toți, ajutând pe fiecare să crească uman și în credință, împărtășind milostivirea cu care 

Domnul ne mângâie. Vă încurajez să fiți în continuare un popor de discipoli - misionari care 

trăiesc și mărturisesc bucuria de a ști că Domnul ne iubește cu o iubire nemărginită, și 

împreună cu El iubesc istoria în care locuiesc. Acțiune Catolică, trăiește la înălțimea istoriei 

tale! Trăiește la înălțimea acestor bărbați și femei care te-au precedat!” (discurs al Papei 

Francisc către Acțiunea catolică din Italia) 

Rugăciunea credincioșilor 

Iubirea lui Dumnezeu este fidelă: însoțește anotimpurile vieții și orientează istoria după planul 

Providenței sale. De aceea, să ne rugăm cu încredere: 

R. Fă-ne raze de speranță pentru întreaga lume! 

(un adult) 

Dăruiește-ne ochi și inimi noi, Doamne, ca în viața noastră să nu urmăm aparența, ci să ne 

asumăm cu responsabilitate faptul de a fi exemple de urmat. Te rugăm, dăruiește-ne ochi și 

inimi noi pentru a privi lumea și a-i contempla frumusețea, pentru a denunța contradicțiile și 

pentru a-l păstra această casă comună: să ne rugăm... 

(un tânăr) 

Te rugăm, dăruiește-ne urechi atente, Doamne, pentru a asculta istoria poporului tău, și în 

aceasta, istoria Acțiunii Catolice, primind-o ca pe o moștenire. Nouă, pe care ne faci entuziaști 

și atenți față de noutate, dăruiește-ne capacitatea de a discerne asupra vieții noastre, asupra 

datoriilor noastre, și asupra drumului întregii Biserici: să ne rugăm... 

(un adolescent) 

Te rugăm, Doamne, dăruiește-ne mâini deschise: din Evanghelie învățăm să nu ne mulțumim 

cu lucrurile superficiale atât în raport cu tine cât și în relațiile cu ceilalți. Ne-ai creat pentru 

măreție: ajută-ne să învingem orice lene și orice descurajare; să nu ne resemnăm și să nu ne 

oprim la mediocritate: să ne rugăm... 

(un copil) 

Te rugăm, Doamne, dă-ne un pas hotărât: pentru a te urma pe tine și Cuvântul tău și pentru a-

i însoți pe tineri și pe adulți în construirea viitorului Bisericii și al Acțiunii Catolice. Ajută-ne 

să facem mereu primul pas deoarece fiecare are o misiune în această lume: să ne rugăm... 

Preot: Te rugăm, dăruiește-ne Doamne, curajul pentru a continua să fim un popor de 

discipoli-misionari care trăiesc și mărturisesc bucuria cea adevărată. Doamne, știm că ne 

iubești și nu ne abandonezi chiar și în momentele cele mai dificile. Speranța în prezența ta 

activă să ne înflăcăreze pentru a iubi profund istoria în care locuim. Invocăm binecuvântarea 

ta asupra noastră, asupra Acțiunii Catolice și a întregii Biserici.  


