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15.30 – Anbetung – Szentségimádás – Adorație Euharistică /
Rosenkranzverlosung – Rózsafűzér titokváltás – Schimbarea misterelor sf.
Rozariu
Donnerstag – Csütörtök – Joi, 06.04.2017
16.00 – Lebensmittelausgabe an die Kranken / Élelmiszer kiosztás
betegeknek / Împărțirea alimentelor la domiciliul bolnavi.

Samstag – Szombat – Sâmbătă

08.04.2017

17.00 – ”Introducere în Săptămâna Sfântă” – prezintă Dr. Imogen Tietze, în
sala festivă a Mănăstirii Salvatorienilor
FASTENZEIT – NAGYBÖJTI IDŐ – POSTUL MARE 2017
Exerzitien im Alltag , das letzte Treffen mit der Teilnehmer, am Sonntag, 02.04.2017,
um 16.00 Uhr. / Hétköznapok lelkigyakorlata, utalsó találkozás a résztvevőkkel,
vasárnap, 2017.04.02, 16.00-kor. / Ezerciții spirituale zi de zi, ultima întâlnire cu

participanții duminica, 02.04.2017,ora 16.00




Calea Crucii, în limba română, în fiecare sâmbătă de la ora 18.15
Keresztút, magyarul, pénteken, 18.15-kor
Kreuzwegandacht, in deutschr Sprache, Donnerstag, 18.15Uhr

07- 09.04.2016 – Exerciții spirituale de clarificare a vocației pentru
tinerii între 18 și 35 de ani. Informații și înscrieri P. István
0733844264

Duminica Floriilor – Virágvasárnap – Palmsonntag 09.04.2017
08,30 – Plamweihe, Gottesdienst mit Passion / 10,00 – Szentmise, Pasió /
11,00 – Barka szentelés a kolostor udvarában, körmenet / Binecuvântarea
rămurelelor în curtea mănăstirii, urmată de procesiune și Sf. Liturghie /
12.30 - Sfânta Liturghie - Giroc
Május 07. Mai 2017, 11.30 – Erstkommunion Elsőáldozás Prima împărtășanie
Junius 04. Iunie 2017, 10.00 – Pfingsten, Firmung in der Domkirche, Pünkösd,
bérmálás a Dómtemplomban, Rusalii, administrarea sacramentului mirului în
Dom.
Biblie pentru candidații la mir Avem nevoie de ajutor!!!! – la achiziționarea a
20 de Biblii, pentru copiii care se pregătesc să primească sacramentul sf.mir. O Biblie
costă 70,00 lei(Ron).

Aprilie – Aprilis – Aprilie 1

2017
www.parohiaelisabetin.ro

Moartea lui Lazăr

(Ioan 11,1-45)
Era bolnav un oarecare Lazăr din Betania, din satul Mariei și al Martei, sora
ei. 2 Maria era aceea care îl unsese pe Domnul cu mireasmă și îi uscase
picioarele cu părul ei. Fratele ei, Lazăr, era bolnav. Așadar, surorile au trimis
să i se spună:
- Doamne, iată, cel care-ți e prieten este bolna
4
Auzind, Isus a zis:
- Această boală nu este spre moarte, ci spre gloria lui Dumnezeu pentru ca Fiul
lui Dumnezeu să fie glorificat prin ea.
…
41
Au ridicat, deci, piatra. Atunci și-a ridicat ochii și a spus:
- Tată, îți mulțumesc că m-ai ascultat. 42 Eu știam că mă asculți întotdeauna. Însă
am spus-o pentru mulțimea ce mă înconjoară ca să creadă că tu m-ai trimis.
43
Spunând acestea, a strigat cu glas puternic:
- Lazăr, vino afară!
44
A ieșit mortul, legat la picioare și la mâini cu fâșii de pânză, iar fața lui era
înfășurată cu un ștergar. Isus le-a zis:
- Dezlegați-l și lăsați-l să meargă!.
1

Câteva consideraţii pentru o lectură rodnică… (Pr. Kerber)
Înaintăm pe drumul Postului Mare şi am făcut paşii pe care-i propunea Ioan
duminica trecută cu Evanghelia despre vindecare orbului din naştere în capitolul
9. Astăzi, liturgia ne prezintă învierea lui Lazăr.
Textul pe care-l propune liturgia este luat din capitolul 11 al Evangheliei lui Ioan.
O primă parte este dialogul lui Isus şi discipolii săi când este anunţat că Lazăr
este bolnav, totuşi departe de Betania (v. 3-16). Apoi este un prim dialog al lui
Isus cu Marta (v. 17-27). A treia parte este dialogul lui Isus cu Maria (v. 28-37); în
sfârşit se relatează învierea lui Lazăr (v. 38-44) şi reacţia de credinţă a multora
care se aflau acolo (v. 45).
Acest capitol prezintă ultimul semn din Evanghelie. Primul a avut loc la nunta
din Cana, transformarea apei în vin, unde Isus a arătat gloria sa şi discipolii săi
au crezut în el (cf. In 2,11). În acest ultim semn, deja aproape de cina care va
începe în capitolul 13, evanghelistul prezintă un semn care este pe bună
dreptate de moarte şi viaţă, ca anticipare simbolică a semnului care va fi Paştele
lui Isus însuşi.
În primul dialog cu discipolii săi, Isus anticipă deja că această boală este pentru
ca să se arate gloria lui Dumnezeu (v. 4), cu toate că discipolii săi nu înţeleg
despre ce vorbeşte Isus. Această lipsă de înţelegere nu împiedică să meargă
înainte drumul Evanghelie şi să se arate efectiv gloria lui Dumnezeu.

Când Isus merge în Betania, Marta îi iese în întâmpinare şi într-un fel îi
reproşează lui Isus: „Doamne, dacă ai fi fost aici, fratele meu nu ar fi murit!” (v.
21), şi cu toate acestea Isus o conduce de la reproş la credinţă: „Eu sunt
învierea şi viaţa. Cel care crede în mine, chiar dacă moare, va trăi; și oricine
trăiește și crede în mine nu va muri în veci. Crezi tu aceasta?” (v. 25-26). Acelaşi
reproş îl adresează surorii sale Maria (v. 32).
Isus se înfiorează şi plânge, însă această înfiorare a Domnului este şi pentru ca
să se arate gloria lui Dumnezeu. Pentru aceasta se îndreaptă spre mormânt.
Când primeşte avertismentul Martei că Lazăr a murit deja de patru zile, Isus
răspunde: „Nu ți-am zis că, dacă vei crede, vei vedea gloria lui Dumnezeu?”.
La nunta din Cana s-a realizat semnul, Isus a arătat gloria sa şi discipolii săi au
crezut în El (2,11). Pe drumul pe care Ioan îl propune cititorilor săi, ajungând la
al şaptelea semn la episodul despre Lazăr, Isus le cere discipolilor săi să meargă,
şi chiar dacă nu există semn, El cere credinţa: „Nu ţi-am zis că, dacă vei
crede…?”.
Drumul pe care ni-l propune Evanghelia este un drum de credinţă, care începe
cu a vedea semnele, însă în măsura în care se înaintează se cere o credinţă mai
matură, care nu se bazează pe semne, ci Isus îi declară fericiţi pe cei care cred
fără să vadă (cf. In 20,29).
Ce-mi spune Domnul în text?
Papa Francisc în Exortaţia apostolică Evangelii gaudium ne invită să reflectăm
asupra învierii lui Isus (nr. 276)
„Învierea sa nu este un lucru din trecut; conţine o forţă de viaţă care a pătruns
lumea. Acolo unde pare că totul este mort, din toate părţile apar din nou
germenii învierii. Este o forţă fără egal. Este adevărat că de multe ori pare că
Dumnezeu nu există: vedem nedreptăţi, răutăţi, indiferenţe şi cruzimi care nu
scad ca număr. Însă este la fel de sigur că în mijlocul întunericului începe mereu
să apară ceva nou, care mai devreme sau mai târziu produce un rod. Într-un
ogor netezit apare din nou viaţa, încăpăţânată şi invincibilă…”
La ce mă angajez concretizând schimbarea în mine?
Voi vizita prieteni sau rude care sunt bolnavi, îi voi consola spunând cuvinte de
speranţă şi făcând fapte de bunătatea şi astfel voi demonstra bucuria Domnului.
„Moarte-i teribilă! Însă cât de apetisantă este
şi viaţa în lumea cealaltă, la care Dumnezeu ne cheamă!”
Sfântul Francisc de Sales

