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ÎN ATENȚIA ORGANIZATORILOR 
SĂPTĂMÂNII DE RUGĂCIUNE  

PENTRU UNITATEA CREȘTINILOR 
 
 
 
Căutarea unității de-a lungul întregului an 
În emisfera de nord, Săptămâna de Rugăciune pentru Unitatea Creștinilor se celebrează în 
mod tradițional între 18-25 ianuarie. Aceste date au fost propuse în anul 1908 de Paul 
Watson pentru a acoperi perioada dintre sărbătoarea sfântului Petru și cea a sfântului Paul, 
care au o semnificație simbolică. În emisfera de sud, unde luna ianuarie este timpul 
vacanțelor de vară, Bisericile adoptă frecvent altă dată pentru a celebra săptămâna de 
rugăciune, de exemplu în jurul Rusaliilor (sugerată de mișcarea „Credință și Constituție” în 
anul 1926), care reprezintă, de asemenea, altă sărbătoare simbolică pentru unitatea Bisericii. 
Ținând cont de această exigență de flexibilitate, invităm să se folosească aceste materiale 
pe parcursul întregului an pentru a exprima gradul de comuniune pe care Bisericile l-au 
atins deja și pentru a ne ruga împreună ca să ajungem la unitatea deplină dorită de Cristos. 
 
Adaptarea textelor 
Aceste materiale sunt oferite cu intenția ca, dacă este posibil, ele să fie adaptate pentru a fi 
folosite local. Când se va face asta, va trebui să se țină cont de practicile liturgice și 
devoționale locale, precum și de contextul socio-cultural. Această adaptare ar trebui să se 
facă printr-o colaborare ecumenică. În unele locuri există deja aceste structuri ecumenice 
pentru a adapta materialele; în altele, așteptăm ca necesitatea de a fi adaptate să constituie 
un stimulent pentru crearea acestor structuri. 
 
Utilizarea textelor destinate Săptămânii de Rugăciune  
pentru Unitatea Creștinilor  
n Pentru Bisericile și comunitățile creștine care celebrează împreună Săptămâna de 
Rugăciune într-un singur act este oferit un model de Celebrare ecumenică a cuvântului lui 
Dumnezeu. 
n Bisericile și comunitățile creștine pot de asemenea să se folosească pentru propriile 
celebrări de rugăciuni sau de alte texte de la Celebrarea ecumenică a cuvântului lui 
Dumnezeu, de textele propuse pentru Octavă și de rugăciunile din adaosul de la această 
broșură. 
n Bisericile și comunitățile creștine care celebrează Săptămâna de Rugăciune pentru 
Unitatea Creștinilor în fiecare zi din săptămână pot să găsească sugestii în textele propuse 
pentru Octavă. 
n Persoanele care doresc să realizeze studii biblice despre tema Săptămânii de Rugăciune 
pot folosi ca sprijin textele și reflecțiile biblice propuse pentru Octavă. Reflecțiile care se 
țin în fiecare zi se pot termina cu un moment final de rugăciune de mijlocire. 



n Pentru persoanele care doresc să se roage în privat, textele din această broșură pot să ajute 
la focalizarea intențiilor și ca să se simtă în comuniune cu alții care în toată lumea se roagă 
pentru o mai mare unitate vizibilă a Bisericii lui Cristos. 
 
 



TEXTUL BIBLIC PENTRU ANUL 2021 
 
 
 

Evanghelia după Sfântul Ioan 15,1-17 
 
1 Eu sunt vița cea adevărată, iar Tatăl meu este viticultorul. 2 Orice mlădiță care este în mine, 
și nu aduce rod, el o înlătură și oricare aduce rod, o curăță ca să aducă și mai mult rod. 3 Voi 
sunteți deja curați, datorită cuvântului pe care vi l-am spus. 4 Rămâneți în mine, și eu în voi! 
După cum mlădița nu poate aduce rod de la sine dacă nu rămâne în viță, tot la fel nici voi, 
dacă nu rămâneți în mine. 5 Eu sunt vița, voi sunteți mlădițele. Cel care rămâne în mine și 
eu în el, acela aduce rod mult, pentru că fără mine nu puteți face nimic. 6 Dacă cineva nu 
rămâne în mine, este aruncat afară, la fel ca mlădița, și se usucă; se adună, se aruncă în foc 
și arde. 7 Dacă rămâneți în mine și cuvintele mele rămân în voi, orice voiți, cereți și vi se va 
face! 8 În aceasta a fost glorificat Tatăl meu, ca să aduceți rod și să fiți discipolii mei. 9 Așa 
cum Tatăl m-a iubit pe mine, așa v-am iubit și eu pe voi. Rămâneți în iubirea mea! 10 Dacă 
păziți poruncile mele, rămâneți în iubirea mea așa cum eu am păzit poruncile Tatălui meu 
și rămân în iubirea lui. 11 V-am spus acestea pentru ca bucuria mea să fie în voi și bucuria 
voastră să fie deplină. 12 Aceasta este porunca mea: să vă iubiți unii pe alții așa cum 
v-am iubit eu! 13 Nimeni nu are o iubire mai mare decât aceasta: ca cineva să-și dea viața 
pentru prietenii săi. 14 Voi sunteți prietenii mei dacă faceți ceea ce vă poruncesc. 15 Nu vă 
mai numesc servitori, pentru că servitorul nu știe ce face stăpânul lui. Însă v-am numit pe 
voi prieteni, pentru că toate câte le-am auzit de la Tatăl vi le-am făcut cunoscute. 16 Nu voi 
m-ați ales pe mine, ci eu v-am ales pe voi și v-am pus ca să mergeți și să aduceți rod, iar 
rodul vostru să rămână, pentru ca orice îl veți ruga pe Tatăl în numele meu să vă dea. 17 
Aceasta vă poruncesc: să vă iubiți unul pe altul!  

 



INTRODUCERE LA TEMA ANULUI 2021 
 

 
 

Rămâneți în iubirea mea și veți aduce rod mult 
(cf. In 15,5-9) 

 
Săptămâna de Rugăciune pentru Unitatea Creștinilor 2021 a fost pregătită de comunitatea 
monastică din Grandchamp1. Tema aleasă, Rămâneți în iubirea mea și veți aduce rod mult, 
se bazează pe textul din Evanghelia după Sfântul Ioan 15,1-17 și reflectă vocația 
comunității din Grandschamp la rugăciune, la împăcare și la unitate a Bisericii și a întregii 
familii umane. 
În anii 1930, mai multe femei reformate din Elveția, vorbitoare de limbă franceză și 
aparținând unui grup numit „Doamnele din Morges”, au redescoperit importanța tăcerii 
pentru ascultarea cuvântului lui Dumnezeu. În același timp, au redescoperit practica 
reculegerilor spirituale ca mijloc pentru a alimenta viața lor de credință, inspirându-se din 
exemplul lui Cristos care s-a separat într-un loc solitar pentru a se ruga. În scurt timp, mulți 
alții au început să se alăture acestor reculegeri organizate periodic în micul sat Grandchamp, 
în apropiere de malul lacului Neuchâtel. Datorită numărului tot mai mare de participanți la 
reculegeri și de vizitatori, a trebuit să fie organizată o rugăciune continuă în mănăstire, 
precum și posibilitatea de găzduire. 
Astăzi, comunitatea are cincizeci de surori, femei din generații diferite, din tradiții ecleziale 
diferite și din diferite țări și continente. În diversitatea lor, surorile sunt o pildă vie de 
comuniune. Ele rămân fidele vieții de rugăciune, vieții în comunitate și primirii oaspeților. 
Surorile împărtășesc harul vieții monahale cu vizitatorii și voluntarii care vin la 
Grandchamp în căutarea unui moment de reculegere, de tăcere, de vindecare sau în 
încercarea de a găsi sens pentru viața lor. 
Primele surori au experimentat durerea diviziunii dintre Bisericile creștine. În această luptă, 
prietenia cu abatele Paul Couturier, pionier al Săptămânii de Rugăciune pentru Unitatea 
Creștinilor, a fost o mare încurajare. Din acest motiv, de la începuturile sale, rugăciunea 
pentru unitatea creștinilor a fost în centrul vieții comunității. Acest angajament, împreună 
cu cei trei piloni de la Grandchamp: rugăciunea, viața comunitară și ospitalitatea, stau la 
baza acestor materiale. 
 
A rămâne în iubirea lui Dumnezeu înseamnă a ne reconcilia cu fiecare 
Cuvintele franceze pentru „călugăr” și „călugăriță” (moine / moniale) provin din grecescul 
μόνος care înseamnă „singur” și „unul”. Inimile, trupurile și mințile noastre, departe de a fi 
una, sunt adesea împrăștiate și conduse în direcții diferite. Călugărul sau călugărița dorește 
să fie una în interiorul ființei proprii și în unire cu Cristos. Isus ne spune: „Rămâneți în 

 
1 Vezi şi prezentarea comunităţii la sfârşitul broşurii sau pe pagina de internet www.grandchamp.org. 



mine, și eu în voi” (In 15,4a). O viață integră presupune un drum de auto-acceptare și 
reconciliere cu istoriile noastre personale și cu cele moștenite. 
Isus le-a spus discipolilor săi: „Rămâneți în iubirea mea!” (In 15,9). El rămâne în iubirea 
Tatălui (In 15,10) și nu dorește altceva decât să împărtășească această iubire cu noi: „V-am 
numit pe voi prieteni, pentru că toate câte le-am auzit de la Tatăl vi le-am făcut cunoscute” 
(In 15,15b). Rămânând altoiți pe viță, care este Isus însuși, Tatăl devine viticultorul nostru, 
care ne curăță pentru a ne face să creștem. Aceasta descrie ce se întâmplă în rugăciune. 
Tatăl este centrul vieții noastre și ne orientează spre centru. El ne curăță și ne face ființe 
umane complete și depline pentru a da glorie lui Dumnezeu. 
A rămâne în Cristos este o atitudine internă care, în timp, se înrădăcinează în noi. Aceasta 
are nevoie de spațiu pentru a crește și este uneori amenințată de necesitățile imediate, de 
distrageri, de zgomot, de activitatea și de provocările vieții. Geneviève Micheli, care a 
devenit ulterior Maica Geneviève, prima superioară a comunității, a scris în 1938, într-o 
perioadă tulburătoare pentru Europa, aceste linii care sunt încă relevante: 

„Trăim într-o epocă la fel de alarmantă pe cât de grandioasă, o perioadă amenințătoare în 
care nimic nu ferește sufletul, în care succesele rapide obținute de oameni par să lase 
ființele umane deoparte… Cred că civilizația noastră va muri în această nebunie colectivă 
de zgomot și grabă în care nimeni nu poate gândi… Noi, creștinii, care prețuim sensul 
profund al vieții spirituale, avem o imensă responsabilitate și trebuie să conștientizăm că 
unirea și ajutorul reciproc sunt izvor de seninătate și creează refugii de pace, locuri 
existențiale în care tăcerea strigă după cuvântul creator al lui Dumnezeu. Este o problemă 
de viață și de moarte.” 

 
A rămâne în Cristos pentru a aduce rod 
„În aceasta a fost glorificat Tatăl meu, ca să aduceți rod” (In 15,8). Nu putem aduce rod pe 
cont propriu. Nu putem aduce rod separați de viță. Ceea ce produce roade este seva, viața 
lui Isus care curge în noi. A rămâne în iubirea lui Isus, a rămâne o mlădiță a viței este ceea 
ce permite ca viața lui să curgă în noi. 
Când îl ascultăm pe Isus, viața sa curge în noi. Isus ne invită să lăsăm cuvântul său să rămână 
în noi (In 15,7) și atunci ne va da tot ceea ce îi cerem. În cuvântul său dăm roade. Ca 
persoane, comunitate, Biserică, dorim să ne unim cu Cristos pentru a persevera în porunca 
sa de a ne iubi unii pe alții așa cum el ne-a iubit (In 15,12). 
 
Rămânând în Cristos, izvorul oricărei iubiri,  
rodul comuniunii crește 
Comuniunea cu Cristos cere comuniunea cu alții. Dorotheus de Gaza, un călugăr din 
Palestina din secolul al VI-lea, exprima aceasta în următorul mod: 

„Să presupunem că un cerc este desenat pe pământ, adică o linie rotundă trasată cu un 
compas în jurul unui centru. Imaginați-vă că cercul este lumea, centrul este Dumnezeu, 
iar spițele sunt diferitele drumuri sau moduri de viață pe care le au oamenii. Pe măsură ce 
sfinții, dorind să se apropie de Dumnezeu, se îndreaptă spre centrul cercului și pătrund în 
el, se apropie și unii de alții. Și pe măsură ce se apropie unii de alții, se apropie simultan 



de Dumnezeu. Veți înțelege că același lucru se întâmplă și în direcția opusă, atunci când 
ne îndepărtăm de Dumnezeu și ne retragem spre exterior. Este evident: cu cât ne 
despărțim mai mult de Dumnezeu, cu atât ne distanțăm unii de alții și cu cât ne îndepărtăm 
unii de alții, cu atât ne îndepărtăm mai mult de Dumnezeu.” 

A ne apropia unii de alții, a trăi în comunitate, uneori cu persoane foarte diferite de noi 
înșine, poate fi o provocare. Surorile de la Grandchamp știu despre această provocare, iar 
pentru ele învățătura fratelui Roger de la Taizé2 este foarte utilă: „Nu există prietenie fără 
purificarea suferinței. Nu există iubire de aproapele fără cruce. Crucea de la sine ne permite 
să cunoaștem profunzimea insondabilă a iubirii”3. 
Diviziunile dintre creștini, care ne distanțează unii de alții, sunt un scandal deoarece ne 
distanțează și de Dumnezeu. Mulți creștini, emoționați de această situație, se roagă cu 
fervoare lui Dumnezeu pentru restaurarea acestei unități pentru care s-a rugat Isus. 
Rugăciunea lui Cristos pentru unitate este o invitație de a ne întoarce la el și de a ne apropia 
unii de alții, bucurându-ne de bogăția diversității noastre. 
Pe măsură ce învățăm din viața comunitară, ne vom da seama că eforturile pentru 
reconciliere sunt costisitoare și necesită sacrificii. Însă suntem susținuți de rugăciunea lui 
Cristos, care vrea ca noi să fim una, așa cum el este una cu Tatăl, pentru ca lumea să creadă 
(In 17,21). 
 
Rămânând în Cristos, rodul solidarității și al mărturiei crește 
Deși noi, fiind creștini, rămânem în iubirea lui Cristos, trăim și într-o creație care geme în 
timp ce așteaptă să fie eliberată (cf. Rom 8). Mărturisim că în lume există răul suferinței și 
al conflictului. Prin solidaritatea cu cei care suferă, permitem ca iubirea lui Cristos să curgă 
prin noi. Misterul pascal dă roade în noi atunci când oferim iubire fraților noștri și surorilor 
noastre, iar astfel hrănim speranța în lume. 
Spiritualitatea și solidaritatea sunt intrinsec legate. Rămânând în Cristos, primim puterea și 
înțelepciunea pentru a acționa împotriva structurilor de nedreptate și de opresiune, pentru a 
ne recunoaște pe deplin ca frați și surori în umanitate și pentru a fi creatori ai unui nou mod 
de viață în care abundă respectul și comuniunea cu toată creația. 
Rezumatul regulii de viață4 pe care surorile de la Grandchamp îl recită împreună în fiecare 
dimineață începe cu aceste cuvinte: „Roagă-te și muncește pentru ca Dumnezeu să 
domnească.” Rugăciunea și viața de zi cu zi nu sunt două realități separate, ci sunt menite 
să rămână împreună. Tot ceea ce experimentăm este destinat să devină o întâlnire cu 
Dumnezeu. 
Pentru octava Săptămânii de Rugăciune pentru Unitatea Creștinilor din 2021, vă propunem 
următorul itinerar de rugăciune: 

 
2 Comunitatea de la Grandchamp şi cea a fraților de la Taizé din Franţa sunt unite, în primul rând prin istoria 
originilor sale, însă şi prin faptul că surorile de la Grandchamp şi-au bazat Regula lor pe cartea menționată la 
nota 3. 
3 Fratele Roger de la Taizé, Les écrits fondateurs, Dieu nous veut heureux (Taizé: Les Ateliers et Presses de 
Taizé, 2011), 95. 
4 În timpul celebrării ecumenice, propunem să se recite împreună acest text. Vezi p. 26. 



Ziua 1:  Chemați de Dumnezeu: „Nu voi m-ați ales pe mine, ci eu v-am ales pe voi” (In 
15,16a) 

Ziua 2:  A ne maturiza în interior: „Rămâneți în mine și eu în voi” (In 15,4a) 
Ziua 3:  A forma un singur trup: „Să vă iubiți unii pe alții așa cum v-am iubit eu” (In 15,12b) 
Ziua 4:  A ne ruga împreună: „Nu vă mai numesc servitori… Însă v-am numit prieteni” (In 

15,15) 
Ziua 5:  A ne lăsa transformați de cuvânt: „Voi sunteți deja curați prin cuvânt…” (cf. In 

15,3) 
Ziua 6:  A-i primi pe ceilalți: „Mergeți și aduceți rod, iar rodul vostru să rămână” (cf. In 

15,16b) 
Ziua 7:  A crește în unitate: „Eu sunt vița, voi sunteți mlădițele” (In 15,5a) 
Ziua 8:  A ne reconcilia cu toată creația: „Pentru ca bucuria mea să fie în voi și bucuria 

voastră să fie deplină” (In 15,11) 
 
 



PREGĂTIREA TEXTELOR  
PENTRU SĂPTĂMÂNA DE RUGĂCIUNE PENTRU UNITATEA 

CREȘTINILOR 2021 
 
 
În perioada 15-18 septembrie, un grup internațional, desemnat de Consiliul Pontifical pentru 
Promovarea Unității Creștine și Comisia „Credință și Constituție” a Consiliului Ecumenic 
al Bisericilor, s-a întâlnit la Grandchamp (Areuse, în cantonul Neuchatel, Elveția) cu scopul 
de a pregăti materialele pentru Săptămâna de Rugăciune pentru Unitatea Creștinilor din 
2021. Consiliul Ecumenic al Bisericilor (CEB) a invitat comunitatea de la Grandchamp să 
aleagă un subiect și să scrie un text pentru săptămâna de rugăciune. Timp de câteva luni, 
întreaga comunitate a lucrat la elaborarea unui proiect, care va fi textul de bază pentru 
lucrările de redactare cu grupul internațional. Patru dintre surori au lucrat, de asemenea, cu 
grupul internațional în cadrul întâlnirii din septembrie. Ședința a fost prezidată în comun de 
directorul Comisiei „Credință și Constituție” a Consiliului Ecumenic al Bisericilor, rev. 
Odair Pedroso Mateus și rev. Anthony Currer de la Consiliul Pontifical pentru Promovarea 
Unității Creștinilor.  
Comunitatea de la Grandchamp este o comunitate monahală care reunește surori din diferite 
Biserici și țări. Comunitatea a fost fondată în prima jumătate a secolului al XX-lea și încă 
de la început a stabilit legături strânse atât cu comunitatea din Taizé, cât și cu părintele Paul 
Couturier, o figură importantă în istoria Săptămânii de Rugăciune pentru Unitatea 
Creștinilor. Astăzi există în jur de cincizeci de surori în comunitate, angajate în căutarea 
împăcării între creștini, între toți cei care alcătuiesc familia umană și întreaga creația. 
Tema aleasă de grupul local a fost Rămâneți în iubirea mea și veți aduce rod mult (cf. In 
15,5-9). Acest lucru le-a permis surorilor să împărtășească experiența și înțelepciunea vieții 
contemplative, adică ceea ce înseamnă să rămână în iubirea lui Dumnezeu, și a roadelor 
rugăciunii: o comuniune mai strânsă cu frații și surorile în Cristos și o mai mare solidaritate 
cu toată creația. 
 
Participanți la echipa internațională 
Dna Anne-Noëlle Clément Unité Chrétienne 
Rev. Peter Colwell Secretar general al Bisericilor Unite din Marea Britanie  

și Irlanda 
Rev. Anthony Currer Consiliul Pontifical pentru Promovarea Unității 

Creștinilor 
Dr. Ani Ghazaryan Drissi Secretariatul Programului Executiv de la Credință  

și Constituție din CEB 
Dna Virag Kinga Mezer Personal intern din CEB 
Dr. Hanne Lamparter Biserica luterană germană 
Sr. Leticia Candelario Lopez Verbum Dei Fraternitatea Misionară (Singapur) 
Rev. Dr. Odair Pedroso Mateus Directorul Comisiei de la Credință și Constituție 



Rev. Pr. Puglisi Frate de la Atonement,  
Centru Pro Uniune 

Rev. Dr. Mikie Roberts Programul executiv pentru viața spirituală de la CEB 
Dr. Clare Watkins Universitatea din Roehampton 
 
Participante din comunitatea de la Grandchamp 
Sr. Anne-Emmanuelle Guy   
Sr. Gesine Rohrbach 
Sr. Embla Vegerfors    
Sr. Svenja Wichmann 
Secretar: dl Alexander Freeman de la CMB 



CELEBRAREA ECUMENICĂ 
 
 
 

Introducere 
Această celebrare reflectă modul în care se roagă surorile de la Grandchamp. În această 
tradiție monastică există trei momente de rugăciune – „privegheri” sau „nocturne” conform 
tradiției benedictine – care au loc în timpul nopții și sunt combinate cu o rugăciune de seară. 
În mod similar, rugăciunea noastră pentru Săptămâna de Rugăciune pentru Unitatea 
Creștinilor este alcătuită din trei secțiuni, numite „privegheri”, care urmează metoda folosită 
de comunitatea de la Grandchamp. 
Fiecare priveghere urmează aceeași schemă: citirea Scripturii, un răspuns cântat, un timp 
de tăcere și rugăciunile de mijlocire. Fiecare priveghere are și o acțiune care reflectă tema 
și care va fi descrisă în continuare. Se încheie cu cântecul Lumière de Dieu (Lumina lui 
Dumnezeu), compus de unul dintre membrii comunității de la Grandchamp. 
Prima priveghere se concentrează pe unitatea persoanei în totalitatea sa și pe rămânerea 
noastră în Cristos. Fiecare persoană este invitată să țină cinci minute de tăcere. Aceste 
momente se repetă pe tot parcursul sărbătorii. 
A doua priveghere exprimă dorința de a redescoperi unitatea vizibilă a creștinilor. Ancorați 
în iubirea lui Cristos, ne îndreptăm către cei de lângă noi și schimbăm un semn al păcii sale. 
A treia priveghere ne deschide către unitatea tuturor popoarelor, a întregii creații. Acțiunea 
desfășurată aici este inspirată de un text al lui Dorotheus din Gaza (vezi introducerea). Mai 
multe persoane se aliniază în jurul unui cerc și se îndreaptă spre centru. Cu cât ajungem mai 
aproape de Dumnezeu – centrul – cu atât ne apropiem unul de celălalt. 
Există o varietate de modalități prin care această acțiune poate fi realizată, în funcție de 
spațiul disponibil și de tradițiile participanților. Următoarele pot folosi drept ghid: 
 • Fiecare persoană din adunare ar trebui să aibă o lumânare stinsă. 
 • Organizatorii pot lua în considerare dacă este posibil ca adunarea să fie „într-un cerc” 

cu spații libere pentru a facilita această acțiune. 
 • O lumânare mare și aprinsă (de exemplu, lumânarea pascală folosită de multe tradiții) 

este plasată în punctul central al cercului. 
 • Șase sau opt oameni de tradiții creștine diferite înconjoară lumânarea într-un cerc care 

poate fi desenat pe pământ sau poate fi format de adunarea așezată într-un cerc. 
 • Fiecare dintre acești oameni ridică lumânarea neaprinsă pe care o poartă, pentru ca 

toată lumea să o poată vedea. 
 • În timpul lecturii care însoțește acțiunea, fiecare dintre persoanele din cerc face pași 

către centru în același timp. 
 • Când ajung în centru, își aprind lumânările, se întorc la adunare și aprind lumânările 

celorlalți participanți. 
 • În timpul aprinderii lumânărilor din adunare se cântă Lumière de Dieu (Lumina lui 

Dumnezeu). 



 • Toată lumea ține lumânarea aprinsă până la sfârșit. În unele locuri, unde este cazul și 
posibilitatea, adunarea poate merge în procesiune cu lumânările aprinse de la locul de 
desfășurare, pentru a duce această liturgie în lumea întreaga. 

Litania de la început poate fi citită sau cântată, dacă este posibil, de două persoane diferite. 
Psalmii pot fi, de asemenea, citiți sau cântați, sau chiar înlocuiți cu un imn legat de tema 
privegherii. Răspunsurile din timpul rugăciunii de mijlocire pot fi citite, cântate sau 
înlocuite cu altele. Rugăciunile de mijlocire pot fi prelungite, adăugând timp pentru cereri 
spontane. Muzica litaniei, răspunsurile și rugăciunile de mijlocire utilizate în Grandchamp 
pot fi găsite la p. 24-29. 
Imnurile pot fi accesate și ascultate pe site-ul comunității de la Grandchamp: 
www.grandchamp.org. Rugăciunea comună din fiecare zi poate fi ascultată la adresa: 
www.grandchamp.org/prier-avec-nous. 



Desfășurarea celebrării 
Rămâneți în iubirea mea și veți aduce rod mult 

(cf. In 15,8-9) 
 
P: Celebrant 
T: Toți 
L: Lector 
 
Invitație la rugăciune 
Imn de intrare 
Un imn care îl invocă pe Duhul Sfânt (conform cu tradiția locală) 
Cuvânt de primire 
P: Harul Domnului nostru Isus Cristos, dragostea lui Dumnezeu Tatăl și împărtășirea 
Duhului Sfânt să fie cu voi toți. 
T: Și cu duhul tău. 
L1: Fraților și surorilor în Cristos, anul acesta tema aleasă pentru Săptămâna de Rugăciune 
pentru Unitatea Creștinilor, de către Comunitatea de la Grandchamp din Elveția, este: 
„Rămâneți în iubirea mea și veți aduce mult rod.” 
L2: Este marea dorință a lui Dumnezeu, exprimată de Isus: să ne întoarcem la el și să 
rămânem în el. El ne așteaptă neobosit, sperând că, uniți cu el în iubire, vom da roade de 
viață pentru toți. Să nu ne întoarcem cu spatele la „celălalt” de frica de diferență și să vedem 
doar ceea ce ne separă. Să ascultăm cum ne cheamă Cristos să rămânem în iubirea sa și să 
dăm roade din belșug. 
L1: În cele trei momente de rugăciune care urmează, vom aminti chemarea lui Cristos și ne 
vom întoarce la iubirea sa, punându-l din nou pe Domnul în centrul vieții noastre, pentru că 
drumul unității începe în intimitatea relației noastre cu Dumnezeu. A rămâne în iubirea sa 
ne întărește în căutarea unității și împăcării cu ceilalți. Dumnezeu deschide inimile noastre 
spre cei care sunt diferiți de noi. Acesta este un rod important, darul vindecării diviziunilor 
care există în noi, între noi și în lume. 
P: În pace să ne rugăm Domnului: 

Doamne, tu ești viticultorul care ne îngrijește cu iubire. 
Tu ne chemi să vedem frumusețea care este în fiecare mlădiță unită cu vița și 
frumusețea fiecărei persoane. 
Însă, de multe ori, noi, Doamne, ne temem de diferență, 
ne concentrăm pe noi înșine, 
încrederea noastră în tine se estompează 
și dușmănia crește între noi. 
Vino, Doamne, și îndreaptă din nou inimile noastre spre tine. 
Dă-ne să trăim din iertarea ta 
pentru a putea merge împreună lăudând numele tău. 

 
Litanie de laudă (p. 27) 



T: Tu care ne-ai chemat pentru a te lăuda pe acest pământ: Mărire ție! 
L1: Te lăudăm în mijlocul acestei lumi și împreună cu toate popoarele de pe pământ. 
L2: Te lăudăm în mijlocul creației și împreună cu toate creaturile. 
T: Tu care ne-ai chemat pentru a te lăuda pe acest pământ: Mărire ție! 
L1: Te lăudăm din suferință și lacrimi. 
L2: Te lăudăm din speranțele și succesele noastre. 
T: Tu care ne-ai chemat pentru a te lăuda pe acest pământ: Mărire ție! 
L1: Te lăudăm din locurile noastre de conflicte și neînțelegeri. 
L2: Te lăudăm din locurile noastre de întâlnire și reconciliere. 
T: Tu care ne-ai chemat pentru a te lăuda pe acest pământ: Mărire ție! 
L1: Te lăudăm din dezacordurile și diviziunile noastre. 
L2: Te lăudăm din viață și moarte și din nașterea unui cer nou și a unui pământ nou. 
T: Tu care ne-ai chemat pentru a te lăuda pe acest pământ: Mărire ție! 
 
PRIMA PRIVEGHERE     A rămâne în Cristos:  
unitatea întregii persoane 
Psalm: 103 
Lectura: In 15,1-17 
Răspuns: Ubi caritas (p. 27) 
Scurtă tăcere (aproximativ 1 minut) 
Rugăciune de mijlocire 
L: Dumnezeule al iubirii, tu care prin Cristos ne-ai spus: „Nu voi m-ați ales pe mine, ci eu 
v-am ales pe voi.” Tu, care ne cauți și ne inviți să primim prietenia ta și să rămânem în ea. 
Învață-ne să dăm un răspuns profund acestei invitații pentru a crește într-o viață din ce în 
ce mai deplină. 
T: Bucuria inimii noastre este în Dumnezeu. (p. 28) 
L: Dumnezeule al vieții, tu care ne chemi să te lăudăm din realitatea lumii noastre și să ne 
recunoaștem unii pe alții ca dar al harului tău. Fă ca privirea ta iubitoare, care se îndreaptă 
spre fiecare dintre noi, să deschidă inima noastră pentru a ne accepta unii pe alții așa cum 
suntem. 
T: Bucuria inimii noastre este în Dumnezeu. 
L: Dumnezeule care aduni, tu ne păstrezi uniți ca o singură viță în fiul tău Isus. Fă ca 
Duhul său de iubire să rămână în noi în întâlnirile parohiale și în întrunirile ecumenice. Dă-
ne să putem celebra cu bucurie prezența ta printre noi. 
T: Bucuria inimii noastre este în Dumnezeu. 
L: Dumnezeul viei unice, tu care ne chemi să rămânem în iubirea ta în tot ceea ce spunem 
și facem. Îmbogățiți de bunătatea ta, dă-ne să fim o reflexie a iubirii tale în casele și la 
locurile noastre de muncă. Fă să putem construi punți care să depășească tensiunile și 
discordiile noastre. 
T: Bucuria inimii noastre este în Dumnezeu. 
 
Acțiunea: Timp de tăcere 



L: Adesea ne gândim că rugăciunea este ceva al nostru, o acțiune pe care o întreprindem 
noi. Acum să lăsăm un timp pentru a face tăcere interioară, pentru a ne separa de zgomotul 
și grijile vieții noastre și pentru a lăsa deoparte gândurile noastre. În această tăcere a 
rugăciunii Dumnezeu este cel care acționează și nu noi. Pur și simplu rămâi în iubirea lui 
Dumnezeu, lasă ca sufletul tău să se odihnească în el. 
Tăcere (aproximativ 5 minute) 
Imn: Lumière de Dieu (Lumina lui Dumnezeu,  p. 28) 
 
A DOUA PRIVEGHERE     Unitatea vizibilă a creștinilor 
Psalm: 85 
Lectura: 1Cor 1,10-13a 
Răspuns: Este un singur Domn (p. 28) 
Scurtă tăcere (aproximativ 1 minut) 
 
Rugăciune de mijlocire 
L: Duhule Sfânt, tu creezi și recreezi Biserica pe fața pământului. Vino și șoptește în 
inimile noastre rugăciunea pe care Isus a adresat-o Tatălui în ajunul pătimirii sale: „ca toți 
să fie una… pentru ca lumea să creadă”. 
T: Kyrie eleison (Doamne, miluiește-ne) 
L: Doamne Isuse, Principe al păcii, aprinde focul iubirii tale în noi pentru ca să înceteze 
în Biserică neîncrederea, disprețul și neînțelegerile. Fă să cadă zidurile care ne despart. 
T: Kyrie eleison (Doamne, miluiește-ne) 
L: Duhule Sfânt, Mângâietorul tuturor, deschide inimile noastre spre iertare și împăcare 
și întoarce-ne de pe căile noastre pierdute. 
T: Kyrie eleison (Doamne, miluiește-ne) 
L: Doamne Isuse, blând și smerit cu inima, dă-ne sărăcia în duh astfel încât să ne lăsăm 
surprinși de neașteptatul harului tău. 
T: Kyrie eleison (Doamne, miluiește-ne) 
L: Duhule Sfânt, care nu abandonezi niciodată bărbații, femeile și copiii care sunt 
persecutați pentru că sunt credincioși evangheliei. Dă-le putere și curaj și sprijină-i pe cei 
care îi ajută. 
T: Kyrie eleison (Doamne, miluiește-ne) 
 
Acțiunea: A împărtăși un semn de pace 
L: Domnul ne cheamă să trăim uniți. Ne dă pacea sa și ne invită s-o împărtășim. Să 
schimbăm între noi un semn al păcii sale. 
Toți se îndreaptă spre cei care sunt lângă ei și le oferă un semn de pace, în acord cu obiceiul 
local. 
Imn: Lumière de Dieu (Lumina lui Dumnezeu) 
 
A TREIA PRIVEGHERE     Unitatea tuturor popoarelor  
și a întregii creații 



Psalm: 96 
Lectura: Ap 7,9-12 
Răspuns: Tu care transcenzi totul (p. 29) 
Omilie opțională 
Scurtă tăcere (aproximativ 1 minut) 
Rugăciune de mijlocire 
L: Dumnezeul vieții, tu ai creat fiecare ființă umană după chipul și asemănarea ta. Te 
lăudăm pentru darul diferitelor noastre culturi, expresii de credință, tradiții și etnii. Dă-ne 
curajul de a ne manifesta împotriva nedreptății și a urii dintre rase, clase, sex, religie și frica 
de cei care nu sunt ca noi. 
T: Dumnezeul păcii, Dumnezeul iubirii, în tine este speranța noastră! (p. 29) 
L: Dumnezeule milostiv, tu care în Cristos ne-ai arătat că suntem una în tine. Învață-ne să 
folosim acest dar în lume, astfel încât în toate țările credincioșii din toate religiile să poată 
fi auziți și să trăiască în pace. 
T: Dumnezeul păcii, Dumnezeul iubirii, în tine este speranța noastră! 
L: O, Isuse, tu care ai venit în lume și ai devenit unul ca noi. Tu cunoști dificultățile din 
viața oamenilor care suferă din diferite motive. Fă ca Duhul compasiunii să ne determine 
să împărtășim timpul nostru, viața noastră și bunurile noastre cu cei mai nevoiași. 
T: Dumnezeul păcii, Dumnezeul iubirii, în tine este speranța noastră! 
L: Duhule Sfânt, tu cel care asculți strigătul creației tale rănite și strigătele celor care 

suferă datorită schimbării climatice. Condu-ne spre noi stiluri de viață. Fă să putem 
învăța să trăim în armonie ca parte a creației tale. 

T: Dumnezeul păcii, Dumnezeul iubirii, în tine este speranța noastră! 
 
Acțiunea: A merge spre centru… și spre lume   
inspirată dintr-un text de Dorotheus din Gaza 
L: Suntem chemați să fim slujitori ai iubirii mântuitoare și reconciliatoare a lui Dumnezeu. 
Această lucrare nu poate fi rodnică decât atunci când rămânem în Dumnezeu, ca mlădițe 
ale viței adevărate, care este Isus Cristos. Pe măsură ce ne apropiem de Dumnezeu, ne 
apropiem unul de altul. 
 Să ne imaginăm un cerc desenat pe pământ, care reprezintă lumea. 
Persoanele desemnate stau în picioare și formează un cerc în jurul unei lumânări centrale. 
L: Centrul îl reprezintă pe Dumnezeu, iar căile care duc către centru reprezintă diversitatea 
formelor în care trăiește fiecare. Când oamenii care locuiesc în această lume doresc să se 
apropie de Dumnezeu, ei se îndreaptă spre centrul cercului… 
Persoanele desemnate fac câțiva pași spre centru. 
L: …pe măsură ce ne apropiem de centru, de Dumnezeu, ne apropiem unii de alții. Și cu 
cât ne apropiem mai mult unii de alții… 
Persoanele desemnate se așează aproape de centru. 
L: …cu atât mai mult ne apropiem de Dumnezeu. 
Când cei care poartă lumânări ajung în centru, fiecare își aprinde lumânarea și, în timp ce 
rămân împreună în centru, se păstrează un timp de rugăciune în tăcere. 



Scurtă tăcere (aproximativ 1 minut) 
Rugăciunea domnească 
P: Să ne rugăm împreună folosind cuvintele pe care Isus ni le-a învățat: 
T: Tatăl nostru… 
Imn: Lumière de Dieu (Lumina lui Dumnezeu) 
În timpul cântării, cei care poartă lumânările se întorc și împărtășesc cu adunarea lumina 
pe care au primit-o. 
L: Spiritualitatea și solidaritatea sunt inseparabil unite. Rugăciunea și acțiunea merg 
împreună. Când rămânem în Cristos, primim Duhul tăriei și înțelepciunii pentru a acționa 
împotriva oricărei nedreptăți și asupriri. Pentru aceasta spunem împreună: 
T: Roagă-te și muncește pentru ca Dumnezeu să domnească. 
 Fie ca pe tot parcursul zilei cuvântul lui Dumnezeu  

să dea viață muncii tale și odihnei tale. 
 Păstrează în toate tăcerea interioară, 
 astfel încât să poți locui în Cristos. 
 Lasă ca spiritul Fericirilor să-ți umple viața: 
 bucurie, simplitate, milostivire. 
Aceste cuvinte sunt recitate zilnic de comunitatea surorilor de la Grandchamp. 
 
Binecuvântarea 
P: Fiți una, pentru ca lumea să creadă! Rămâneți în iubirea sa, mergeți în lume și aduceți 
roadele acestei iubiri. 
C: Dumnezeul speranței să ne umple de bucurie și pace în credință, pentru ca prin puterea 
Duhului Sfânt să putem prisosi în speranță. În numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt. 
Amin. 
Imn final (de ales la nivel local) 
 



Material suplimentar5 
 
1. LITANIE DE LAUDĂ 

Toi qui nous appelles (Tu care ne chemi) 
 

 
  

 
5 Aceste cântece sunt propuse de comunitatea de la Grandchamp și sunt publicate cu responsabilitatea ei deplină. 



2. PRIMA PRIVEGHERE: Răspuns după In 15,1-17 
Ubi Caritas 

 

 
  



3. PRIMA PRIVEGHERE: Răspuns la rugăciunea de mijlocire  
La joie de notre coeur (Bucuria inimii noastre) 

 

 
 

4. LA SFÂRȘITUL FIECĂREI PRIVEGHERI:  
Lumière de Dieu (Lumina lui Dumnezeu) 

 

 
  



5. A DOUA PRIVEGHERE: Răspuns după 1Cor 1,10-13; 3,21.23  
There is one Lord (Este un singur Domn) 

 

 
  



6. A TREIA PRIVEGHERE: Răspuns după Ap 7,9-12:  
Ô Toi, l’au-delà de tout (Tu care transcenzi totul) 

 

 
 
  



7. A TREIA PRIVEGHERE: Răspuns la rugăciunea de mijlocire  
Dieu de paix, Dieu d’amour 

(Dumnezeul păcii, Dumnezeul iubirii) 
 
 

 
 



REFLECȚII BIBLICE ȘI RUGĂCIUNI 
PENTRU SĂPTĂMÂNA DE RUGĂCIUNE PENTRU 

UNITATEA CREȘTINILOR 
 
 

PRIMA ZI 
Chemați de Dumnezeu 

„Nu voi m-ați ales pe mine, ci eu v-am ales pe voi”  
(In 15,16a) 

 
LECTURA I 
 Chemarea lui Abraham, părintele poporului lui Dumnezeu. 
Citire din cartea Genezei  12,1-4a 
În zilele acelea, Domnul i-a spus lui Abram: „Ieși din țara ta și din neamul tău și din casa 
tatălui tău spre țara pe care ți-o voi arăta! 2 Voi face din tine un neam mare, te voi 
binecuvânta și voi face mare numele tău; și vei fi o binecuvântare. 3 Îi voi binecuvânta pe 
cei care te vor binecuvânta, iar pe cei care te vor blestema îi voi blestema. Și prin tine vor 
fi binecuvântate toate familiile pământului”. 4a Abram a plecat, după cum i-a spus Domnul. 

Cuvântul Domnului 
 
PSALMUL RESPONSORIAL  

Ps 32(33),4-5.18-19.20 și 22 (R.: 22) 
R.: Fie, Doamne, mila ta asupra noastră,  
     precum și noi am sperat în tine! 
4 Drept este cuvântul Domnului 
și toate lucrările sale sunt vrednice de crezare. 
5 El iubește dreptatea și judecata; 
pământul este plin de bunătatea Domnului. R. 
 
18 Iată, ochii Domnului sunt îndreptați 
spre cei care se tem de el, 
spre cei care nădăjduiesc în mila lui, 
19 ca să scape de la moarte sufletul lor 
și să-i hrănească în timp de foamete! R. 
 
20 Sufletul nostru îl așteaptă pe Domnul; 
pentru că el este scutul și apărătorul nostru. 
22 Fie, Doamne, mila ta asupra noastră, 
precum și noi am sperat în tine! R. 
 
ACLAMAȚIE LA EVANGHELIE  Evr 1,1-2a 



(Aleluia) După ce în trecut a vorbit în multe rânduri și în multe moduri părinților noștri prin 
profeți, Dumnezeu, în aceste zile din urmă, ne-a vorbit nouă prin Fiul. (Aleluia) 
 
EVANGHELIA 
 L-am găsit pe Mesia! 
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos  
după sfântul Ioan  1,35-51 
În acel timp, Ioan stătea din nou împreună cu doi dintre discipolii săi. 36 Și, privindu-l pe 
Isus care trecea, a zis: „Iată-l pe mielul lui Dumnezeu!” 37 Cei doi discipoli ai săi l-au auzit 
vorbind și l-au urmat pe Isus. 38 Isus întorcându-se și văzându-i că îl urmează, le-a zis: „Ce 
căutați?” Ei i-au spus: „Rabbi – ceea ce, tradus, înseamnă «Învățătorule!» – unde locuiești?” 
39 El le-a zis: „Veniți și vedeți!” Așadar au venit și au văzut unde locuiește și au rămas la el 
în ziua aceea. Era cam pe la ceasul al zecelea. 40 Unul dintre cei doi, care îl auziseră pe Ioan 
și-l urmaseră pe Isus, era Andrei, fratele lui Simon Petru. 41 Acesta l-a găsit mai întâi pe 
fratele său, Simon, și i-a spus: „L-am găsit pe Mesia!” – care, tradus, înseamnă «Cristos»” 
– 42 și l-a adus la Isus. Privindu-l, Isus i-a zis: „Tu ești Simon, fiul lui Ioan; tu te vei numi 
«Chefa» – care înseamnă «Petru»”. 43 A doua zi, voia să plece în Galileea și l-a găsit pe 
Filip. Isus i-a zis: „Urmează-mă!” 44 Filip era din Betsaida, din cetatea lui Andrei și a lui 
Petru. 45 Filip l-a întâlnit pe Natanael și i-a zis: „L-am găsit pe cel despre care au scris Moise, 
în Lege, și Profeții, pe Isus, fiul lui Iosif din Nazaret”. 46 Dar Natanael i-a zis: „Poate fi ceva 
bun din Nazaret?” Filip i-a zis: „Vino și vezi!” 47 Isus l-a văzut pe Natanael venind la el și 
a zis despre el: „Iată cu adevărat un israelit în care nu este viclenie!” 48 Natanael i-a zis: „De 
unde mă cunoști?” Isus i-a răspuns și i-a zis: „Înainte de a te fi chemat Filip, te-am văzut 
stând sub smochin”. 49 Natanael i-a răspuns: „Rabbi, tu ești Fiul lui Dumnezeu, tu ești regele 
lui Israel”. 50 Isus a răspuns și i-a zis: „Pentru că ți-am spus că te-am văzut sub smochin, 
crezi? Vei vedea lucruri mai mari decât acestea”. 51 Și i-a zis: „Adevăr, adevăr vă spun: veți 
vedea cerul deschis și pe îngerii lui Dumnezeu urcând și coborând deasupra Fiului Omului”. 

Cuvântul Domnului 
 
Meditație 
Începutul acestui itinerar este o întâlnire între ființa umană și Dumnezeu, între creatură și 
Creator, între timp și eternitate. 
Abraham a auzit chemarea: „Mergi în țara pe care ți-o voi arăta.” Ca și Abraham, suntem 
chemați să lăsăm ceea ce ne este familiar și să mergem în locul pe care Dumnezeu l-a 
pregătit pentru noi în adâncul inimii noastre. Pe parcurs, ne transformăm din ce în ce mai 
mult în noi înșine, în oamenii pe care Dumnezeu i-a dorit de la început. Și urmând chemarea 
pe care Dumnezeu ne-o face, devenim o binecuvântare pentru cei dragi, pentru cei care sunt 
alături de noi și pentru lumea noastră. 
Iubirea lui Dumnezeu ne caută. Dumnezeu a devenit om în Isus, în care găsim privirea lui 
Dumnezeu. În viețile noastre, ca și în Evanghelia lui Ioan, chemarea lui Dumnezeu este 
ascultată în diferite moduri. Mângâiați de iubirea lui pornim la drum. Și această întâlnire ne 



conduce pe căi de transformare, pe care înaintăm sub strălucirea acestui început al iubirii 
care se reînnoiește mereu. 
 

Într-o zi ai ajuns să înțelegi că, fără să-ți dai seama, un «da» spus Domnului era deja 
înscris în adâncul ființei tale. Și așa ai decis să urmezi pașii lui Cristos… În tăcerea 
prezenței Domnului, l-ai auzit spunând: «Vino, urmează-mă; își voi da un loc pentru 
odihna inimii tale.» 

Taizé, Les écrits fondateurs (2011), p. 8 
 
Rugăciune 
Isuse Cristoase, tu ne cauți, vrei să ne oferi prietenia ta 
și să ne duci la o viață tot mai deplină. 
Dă-ne încrederea pentru a răspunde la chemarea ta, 
astfel încât să ne lăsăm transformați 
și să devenim martori ai tandreții tale față de lume. 
 
 

 



A DOUA ZI 
Maturizarea interioară 

„Rămâneți în mine, și eu în voi” (In 15,4a) 
 
LECTURA I 
 Înrădăcinați și întemeiați în iubire, să fiți plini în toate  
de plinătatea lui Dumnezeu! 
Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Efeseni 3,14-21 
Fraților, îmi plec genunchii înaintea Tatălui, de la care își trage numele orice familie în cer 
și pe pământ, 16 ca să vă dea puterea, după bogăția gloriei sale, de a fi întăriți prin Duhul lui 
în omul lăuntric, 17 așa încât Cristos să locuiască în inimile voastre prin credință. 
Înrădăcinați și întemeiați în iubire, 18 să fiți în stare să înțelegeți împreună cu toți sfinții care 
este lărgimea și lungimea, înălțimea și profunzimea 19 și să cunoașteți iubirea infinită a lui 
Cristos, ca să fiți plini în toate de plinătatea lui Dumnezeu. 20 Iar celui care poate să facă 
toate mai presus decât putem noi să cerem sau să gândim, prin puterea cu care lucrează în 
noi, 21 lui să-i fie glorie în Biserică și în Cristos Isus, în toate generațiile din vecii vecilor. 
Amin! 

Cuvântul Domnului 
 
PSALMUL RESPONSORIAL 

Ps 32(33),1-2.4-5.11-12.18-19 (R.: 5b) 
R.: Pământul este plin de bunătatea Domnului. 
1 Bucurați-vă, drepților, în Domnul! 
Cei fără de prihană se cuvine să-i înalțe cântare de laudă. 
2 Lăudați-l pe Domnul cu harpa; 
cântați-i cu alăuta cu zece coarde! R. 
 
4 Căci drept este cuvântul Domnului 
și toate lucrările sale sunt vrednice de crezare. 
5 El iubește dreptatea și judecata; 
pământul este plin de bunătatea Domnului. R. 
 
11 Planul Domnului rămâne în veci 
și gândurile inimii sale, din generație în generație. 
12 Fericit este poporul al cărui Dumnezeu este Domnul, 
poporul pe care el și l-a ales ca moștenire! R. 
 
18 Iată, ochii Domnului sunt îndreptați 
spre cei care se tem de el,  
spre cei care nădăjduiesc în mila lui, 
19 ca să scape de la moarte sufletele lor 
și să-i hrănească în timp de foamete! R. 



 
 
ACLAMAȚIE LA EVANGHELIE  cf. Lc 2,19 
(Aleluia) Fericită este Fecioara Maria, care păstra cuvântul lui Dumnezeu și se gândea la el 
în inima ei. (Aleluia) 
 
EVANGHELIA 
 Iar mama lui păstra toate acestea în inima ei. 
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos  
după sfântul Luca  2,41-51 
Părinții lui Isus mergeau în fiecare an la Ierusalim de sărbătoarea Paștelui. 42 Când avea el 
doisprezece ani, au urcat acolo după obiceiul sărbătorii. 43 Împlinindu-se acele zile, pe când 
se întorceau, copilul Isus a rămas în Ierusalim, dar părinții lui nu știau. 44 Socotind însă că 
este cu grupul de pelerini, au mers cale de o zi și-l căutau printre rude și cunoscuți. 45 
Negăsindu-l, s-au întors la Ierusalim căutându-l. 46 După trei zile, l-au găsit în templu, stând 
în mijlocul învățătorilor, ascultându-i și punându-le întrebări. 47 Toți cei care îl ascultau se 
mirau de înțelepciunea și de răspunsurile lui. 48 Văzându-l, ei au rămas înmărmuriți și mama 
lui i-a spus: „Fiule, de ce ne-ai făcut aceasta? Iată, tatăl tău și cu mine te-am căutat 
îngrijorați!” 49 El însă le-a spus: „De ce m-ați căutat? Nu știați că eu trebuie să fiu în casa 
Tatălui meu?” 50 Însă ei n-au înțeles cuvântul pe care li-l spusese. 51 Apoi a coborât cu ei, a 
venit la Nazaret și era supus lor. Iar mama lui păstra toate aceste cuvinte în inima ei. 

Cuvântul Domnului 
 
Meditație 
Întâlnirea cu Isus dă naștere dorinței de a fi în el și de a rămâne în el: este momentul în care 
rodul se coace. 
Fiind ca noi, pe deplin uman, Isus a crescut și s-a maturizat. El a trăit o viață simplă, 
înrădăcinată în practicile credinței sale evreiești. În această viață ascunsă în Nazaret, unde 
se pare că nu se întâmplă nimic extraordinar, Tatăl era cel care-l hrănea. 
Maria a contemplat acțiunile lui Dumnezeu în viața sa și în cea a fiului său. Ea a păstrat 
toate aceste lucruri în inima ei. Astfel, încetul cu încetul, ea a îmbrățișat misterul lui Isus. 
De asemenea, și noi avem nevoie de o perioadă lungă de maturizare, o viață întreagă, pentru 
a ne cufunda în adâncul iubirii lui Cristos, pentru a lăsa ca el să rămână în noi și pentru ca 
noi să putem rămâne în el. Fără ca noi să știm cum, Duhul face ca Isus Cristos să locuiască 
în inimile noastre. Și prin rugăciune, prin ascultarea Cuvântului, prin împărtășirea cu alții 
și punerea în practică a ceea ce am auzit, se întărește interioritatea noastră. 
 

„Dacă îl lăsăm pe Cristos să coboare în adâncul ființei noastre… El va pătrunde în 
minte și în inimă, va ajunge la trupul nostru până la ființa noastră cea mai interioară, 
până când vom trăi într-o zi experiența adâncimilor milostivirii.” 

Taizé, Les écrits fondateurs (2011), p. 134 
 



Rugăciune 
Duhule Sfânt, 
fă să primim în inimile noastre prezența lui Cristos 
și să apreciem aceasta ca un secret de iubire. 
Hrănește rugăciunea noastră, 
luminează-ne citirea Scripturilor, 
acționează prin noi, 
astfel încât roadele darurilor tale 
să poată crește cu răbdare în noi. 
 
 

 



A TREIA ZI 
A forma un singur trup 

„Să vă iubiți unii pe alții așa cum v-am iubit eu” 
(In 15,12b) 

 
LECTURA I 
Îmbrăcați-vă cu iubire, care este legătura desăvârșirii! 
Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Coloseni 3,12-17 
Fraților, ca niște aleși ai lui Dumnezeu, sfinți și iubiți, îmbrăcați-vă deci cu dragoste, cu 
îndurare, cu bunătate, cu umilință, cu blândețe și îndelungă răbdare. 13 Îngăduiți-vă unii pe 
alții și, dacă cineva are vreo plângere împotriva altuia, iertați-vă! Așa cum v-a iertat 
Domnul, la fel să vă iertați și voi! 14 Însă mai presus de toate acestea, îmbrăcați-vă cu iubire, 
care este legătura desăvârșirii! 15 Să domnească în inimile voastre pacea lui Cristos la care 
ați fost chemați ca să fiți un singur trup și fiți recunoscători! 16 Cuvântul lui Cristos să 
locuiască în voi din plin! Învățați-vă și îndemnați-vă unii pe alții cu toată înțelepciunea în 
psalmi, în imnuri și în cântări spirituale! Cântați lui Dumnezeu mulțumindu-i în inimile 
voastre! 17 Și tot ceea ce faceți cu cuvântul sau cu fapta, toate să le faceți în numele 
Domnului Isus, mulțumindu-i lui Dumnezeu Tatăl prin el! 

Cuvântul Domnului 
 
PSALMUL RESPONSORIAL Ps 150,1-2.3-4.5-6 (R.: 6a) 
R.: Să-l laude pe Domnul toată suflarea! 
1 Lăudați-l pe Domnul în sanctuarul său, 
lăudați-l în firmamentul puterii sale! 
2 Lăudați-l pentru faptele sale minunate, 
lăudați-l pentru măreția sa nesfârșită! R. 
 
3 Lăudați-l cu sunete de trâmbiță, 
lăudați-l cu alăută și harpă! 
4 Lăudați-l cu timpane și dansuri, 
lăudați-l cu instrumente de suflat și coarde! R. 
 
5 Lăudați-l cu cimbale plăcut sunătoare, 
lăudați-l cu cimbale de veselie! 
6 Să-l laude pe Domnul toată suflarea! R. 
 
ACLAMAȚIE LA EVANGHELIE  In 13,34 
„Vă dau o poruncă nouă, spune Domnul, să vă iubiți unii pe alții, așa cum eu v-am iubit!” 
 
EVANGHELIA 
 Iubiți-vă unii pe alții. 



Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos  
după sfântul Ioan  13,1-15.34-35 
Înainte de sărbătoarea Paștelui, știind Isus că îi venise ceasul să treacă din lumea aceasta la 
Tatăl, iubindu-i pe ai săi care erau în lume, i-a iubit până la sfârșit. 2 În timpul cinei – când 
diavolul pusese deja gândul de a-l trăda în inima lui Iuda Iscarioteanul, fiul lui Simon –, 3 
știind că Tatăl a dat toate în mâinile sale și că de la Dumnezeu a ieșit și că la Dumnezeu 
merge, 4 s-a ridicat de la cină, și-a pus hainele deoparte și, luând un ștergar, s-a încins. 5 
Apoi a turnat apă într-un vas de spălat și a început să spele picioarele discipolilor și să le 
șteargă cu ștergarul cu care era încins. 6 A venit deci la Simon Petru; acesta i-a zis: 
„Doamne, tu să-mi speli picioarele?” 7 Isus a răspuns și i-a zis: „Ceea ce fac eu, tu nu înțelegi 
acum, dar vei cunoaște după aceasta”. 8 Petru i-a spus: „Nu-mi vei spăla picioarele în veci!” 
Isus i-a răspuns: „Dacă nu te voi spăla, nu vei avea parte cu mine”. 9 Simon Petru i-a spus: 
„Doamne, nu numai picioarele mele, ci și mâinile și capul”. 10 Isus i-a zis: „Cine a făcut 
baie nu are nevoie să-și spele decât picioarele, căci este curat în întregime. Și voi sunteți 
curați, dar nu toți”. 11 Căci îl știa pe cel care avea să-l trădeze; de aceea a spus: „Nu toți 
sunteți curați”. 12 După ce le-a spălat picioarele, și-a luat hainele, s-a așezat iarăși la masă 
și le-a spus: „Înțelegeți ce am făcut pentru voi? 13 Voi mă numiți «Învățătorul» și «Domnul» 
și bine spuneți, pentru că sunt. 14 Așadar, dacă eu, Domnul și Învățătorul, v-am spălat 
picioarele, și voi sunteți datori să vă spălați picioarele unii altora. 15 Căci v-am dat exemplu 
ca și voi să faceți așa cum v-am făcut eu”. 34 „Vă dau o poruncă nouă: să vă iubiți unii pe 
alții! Așa cum eu v-am iubit pe voi, așa să vă iubiți unii pe alții! 35 Prin aceasta vor 
recunoaște toți că sunteți discipolii mei: dacă aveți dragoste unii față de alții”. 

Cuvântul Domnului 
 
Meditație 
În ajunul morții sale, Isus a îngenuncheat pentru a spăla picioarele discipolilor săi. Cunoștea 
dificultatea de a trăi împreună și importanța iertării și a slujirii reciproce. „Dacă nu te spăl”, 
i-a spus lui Petru, „nu vei avea parte cu mine.” 
Petru a acceptat ca Isus să se pună la picioarele sale; a fost spălat și atins de umilința și 
duioșia lui Cristos. Mai târziu, el va urma exemplul lui Isus și va sluji comunitatea 
credincioșilor din Biserica primară. 
Isus vrea ca viața și dragostea să curgă prin noi, precum seva prin viță, astfel încât 
comunitățile creștine să fie un singur corp. Însă astăzi, la fel ca în trecut, nu este ușor a trăi 
împreună. De multe ori ne confruntăm cu propriile noastre limite. Uneori nu îi iubim 
suficient pe cei apropiați de noi în comunitate, parohie sau familie. Există momente în care 
relațiile noastre se rup complet. 
Cristos ne cheamă să ne îmbrăcăm cu îndurare și ne oferă întotdeauna noi oportunități de a 
începe. Dându-ne seama că suntem iubiți de Dumnezeu, ne determină să ne acceptăm 
reciproc cu virtuțile și defectele noastre. Atunci recunoaștem prezența lui Cristos în mijlocul 
vieții noastre. 
 



„Din micimea ta ești un arhitect al împăcării în comuniunea iubirii, care este Trupul 
lui Cristos, Biserica sa? Fii fericit! Ești susținut de comunitate. Nu mai ești singur, în 
toate lucrurile înaintezi împreună cu frații tăi și surorile tale. Cu ei, ești chemat să 
trăiești parabola comunității.” 

Taizé, Les écrits fondateurs (2011), p. 36 
 

Rugăciune 
Dumnezeule, Tatăl nostru, 
Tu ne revelezi iubirea ta în Cristos  
și prin frații noștri și surorile noastre. 
Deschide inimile noastre pentru ca să ne putem accepta 
cu diferențele noastre și să trăim împăcați! 
Dă-ne să trăim uniți într-un singur trup, 
pentru ca să se manifeste dăruirea propriei noastre persoane! 
Fie ca împreună să fim o reflexie a lui Cristos viu! 
 
 

 



A PATRA ZI 
A ne ruga împreună 

„Nu vă mai numesc servitori… Însă v-am numit pe voi prieteni” (In 15,15) 
 
LECTURA I 
 Duhul vine în ajutorul slăbiciunii noastre. 
Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Romani 8,26-30 
Fraților, Duhul vine în ajutorul slăbiciunii noastre, pentru că nu știm ce să cerem în 
rugăciune așa cum se cuvine, dar Duhul însuși intervine pentru noi cu suspine negrăite. 27 
Însă cel care cercetează inimile știe care este dorința Duhului; adică intervine în favoarea 
sfinților după voința lui Dumnezeu. 28 De fapt, știm că toate conlucrează spre binele celor 
care îl iubesc pe Dumnezeu, adică al celor care sunt chemați după planul lui. 29 Căci pe cei 
pe care i-a cunoscut de mai înainte, de mai înainte i-a și rânduit să fie asemenea chipului 
Fiului său, așa încât el să fie primul născut între mulți frați; 30 pe cei pe care de mai înainte 
i-a rânduit, i-a și chemat; pe cei pe care i-a chemat, i-a și justificat; pe cei pe care i-a 
justificat, pe aceștia i-a și glorificat. 

Cuvântul Domnului 
 
PSALMUL RESPONSORIAL Ps 12(13),4-5.6 (R.: 6a) 
R.: Eu am încredere, Doamne, în milostivirea ta! 
4 Privește, răspunde-mi, Doamne Dumnezeul meu! 
Dă lumină ochilor mei, ca să nu mă cuprindă somnul morții; 
5 să nu zică dușmanul meu: „L-am biruit!” 
Și să nu se bucure asupritorii mei când mă clatin! R. 
 
6 Eu am încredere în milostivirea ta! 
Inima mea tresaltă de bucurie pentru mântuirea ta! 
Voi cânta Domnului, 
pentru că m-a copleșit cu daruri. R. 
 
ACLAMAȚIE LA EVANGHELIE  Rom 8,15bc 
(Aleluia) Ați primit Duhul înfierii prin care strigăm: „Abba, Tată!” (Aleluia) 
 
EVANGHELIA 
 Doamne, învață-ne să ne rugăm! 
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos  
după sfântul Luca  11,1-4 
În acel timp, Isus se afla într-un loc oarecare și se ruga. Când a terminat, unul dintre 
discipolii săi i-a spus: „Doamne, învață-ne să ne rugăm așa cum Ioan i-a învățat pe discipolii 
lui!” 2 Atunci le-a zis: „Când vă rugați, spuneți: «Tată, sfințească-se numele tău, vie 
împărăția ta! 3 Dă-ne nouă în fiecare zi pâinea cea de toate zilele 4 și iartă-ne păcatele 
noastre, pentru că și noi iertăm oricui ne greșește; și nu ne duce în ispită!»” 



Cuvântul Domnului 
 
Meditație 
Dumnezeu tânjește să relaționeze cu noi. El ne caută așa cum l-a căutat pe Adam, 
chemându-l în grădină: „Unde ești?” (Gen 3, 9). 
În Cristos, Dumnezeu a venit să ne întâlnească. Isus a trăit în rugăciune, strâns unit cu Tatăl 
său, în timp ce stabilea relații de prietenie cu discipolii săi și cu toți cei pe care îi întâlnea. 
El i-a făcut cunoscut ceea ce era mai prețios pentru el: relația de iubire cu Tatăl său, care 
este și Tatăl nostru. Isus și discipolii, înrădăcinați în bogăția tradiției lor iudaice, au cântat 
psalmi împreună. În alte momente, Isus se retrăgea pentru a se ruga singur. 
Rugăciunea poate fi individuală sau împărtășită cu alții. Poate exprima uimire, plângere, 
mijlocire, mulțumire sau simplă tăcere. Uneori, dorința de a ne ruga este acolo, însă avem 
senzația că nu putem face asta. Adresându-ne lui Isus și spunându-i „învață-mă”, poate 
deschide calea. Însăși dorința noastră este deja rugăciune. 
Întâlnirea într-un grup ne oferă sprijin. Prin imnuri, cuvinte și tăcere se creează comuniune. 
Dacă ne rugăm cu creștini din alte tradiții, vom fi surprinși să ne simțim uniți de o legătură 
de prietenie care vine de la acela care este dincolo de orice diviziune. Formele pot varia, 
însă este același Duh care ne unește. 
 

„În viața de zi cu zi a rugăciunii noastre comune, iubirea lui Isus izvorăște în noi, 
fără să știm cum. Rugăciunea comună nu ne scutește de rugăciunea personală. Una 
o susține pe cealalta. Să ne luăm timp în fiecare zi pentru a ne reînnoi intimitatea 
personală cu Isus Cristos.” 

Taizé, Les écrits fondateurs (2011), p. 84 
 
Rugăciune 
Doamne Isuse, 
toată viața ta a fost rugăciune, armonie perfectă cu Tatăl. 
Prin Duhul tău, învață-ne să ne rugăm după voința ta iubitoare. 
Fie ca toți credincioșii din întreaga lume  
să se unească în mijlocire și laudă, 
și să vină împărăția ta de iubire. 
 
 

 



A CINCEA ZI 
A ne lăsa transformați de Cuvânt 

„Voi sunteți deja curați datorită cuvântului…” 
(cf. In 15,3) 

 
LECTURA I 
 Cuvântul acesta este chiar lângă tine, ca tu să-l poți împlini. 
Citire din cartea Deuteronomului  30,10-20 
În zilele acelea, Moise a chemat tot Israelul și le-a zis: „Ascultă glasul Domnului 
Dumnezeului tău păzind poruncile și hotărârile lui scrise în cartea acestei legi, dacă te vei 
întoarce la Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta și din tot sufletul tău. 11 Căci porunca 
aceasta pe care ți-o dau eu astăzi nu este prea înaltă pentru tine, nici prea departe de tine; 12 
nu este în cer, ca să zici: «Cine se va sui pentru noi în cer să ne-o aducă, să ne-o vestească 
și s-o împlinim?»; 13 nici nu este dincolo de mare, ca să zici: «Cine va trece pentru noi 
dincolo de mare să ne-o aducă, să ne-o vestească și s-o împlinim?», 14 ci este foarte aproape 
de tine, în gura ta și în inima ta, ca s-o împlinești. 15 Iată, pun astăzi înaintea ta viața și 
binele, moartea și răul! 16 Îți poruncesc astăzi să-l iubești pe Domnul Dumnezeul tău, 
umblând pe căile sale și păzind poruncile, hotărârile și judecățile lui ca să trăiești, să te 
înmulțești și să te binecuvânteze Domnul Dumnezeul tău în țara spre care mergi ca să o iei 
în stăpânire! 17 Dar dacă inima ta se va abate, dacă nu vei asculta și te vei lăsa amăgit și te 
vei prosterna înaintea altor dumnezei și îi vei sluji, 18 vă mărturisesc astăzi că veți pieri și 
nu veți avea zile multe în țara spre care, trecând Iordanul, mergeți ca s-o luați în stăpânire. 
19 Aduc ca martori împotriva voastră astăzi cerul și pământul: am pus înaintea voastră viața 
și moartea, binecuvântarea și blestemul. Alege viața ca să trăiești tu și descendența ta, 20 
iubindu-l pe Domnul Dumnezeul tău, ascultând glasul lui și alipindu-te de el! Căci el este 
viața ta și lungimea zilelor tale, ca să locuiești pe pământul pe care Domnul Dumnezeul tău 
l-a jurat lui Abraham, lui Isaac și lui Iacob că li-l va da”. 

Cuvântul Domnului 
 
PSALMUL RESPONSORIAL 

 Ps 68(69),14 și 17.30-31.36ab-37 (R.: cf. 33b) 
R.: Domnul este aproape de cel care îl caută. 
14 Eu către tine îmi înalț rugăciunea, Doamne, 
în timpul bunăvoinței tale; 
în marea ta bunătate, răspunde-mi, Dumnezeule, 
pentru fidelitatea mântuirii tale! 
17 Răspunde-mi, Doamne; 
căci îndurarea ta este mare și în milostivirea ta cea mare, 
întoarce-te spre mine! R. 
 
30 Eu sunt sărman și chinuit; 
Dumnezeu, mântuirea mea, m-a ridicat! 



31 Voi lăuda numele lui Dumnezeu prin cântări 
și îl voi preamări aducându-i mulțumire. R. 
 
36ab Căci Dumnezeu mântuiește Sionul 
și va reclădi cetățile lui Iuda. 
37 Le va moșteni descendența slujitorilor săi 
și vor locui acolo cei care iubesc numele lui. R. 
 
ACLAMAȚIE LA EVANGHELIE  Mt 5,12a 
(Aleluia) „Bucurați-vă și veseliți-vă, spune Domnul, căci răsplata voastră mare este în 
ceruri!” (Aleluia) 
 
EVANGHELIA 
 Fericiți cei săraci în duh. 
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos  
după sfântul Matei  5,1-12a 
În acel timp, văzând mulțimile, Isus s-a urcat pe munte și, după ce s-a așezat, s-au apropiat 
de el discipolii săi. 2 Și, deschizându-și gura, îi învăța, zicând: 3 „Fericiți cei săraci în duh, 
pentru că a lor este împărăția cerurilor! 4 Fericiți cei care plâng, pentru că ei vor fi mângâiați! 
5 Fericiți cei blânzi, pentru că ei vor moșteni pământul! 6 Fericiți cei cărora le este foame și 
sete de dreptate, pentru că ei se vor sătura! 7 Fericiți cei milostivi, pentru că ei vor afla 
milostivire! 8 Fericiți cei cu inima curată, pentru că ei îl vor vedea pe Dumnezeu! 9 Fericiți 
făcătorii de pace, pentru că ei vor fi numiți fiii lui Dumnezeu! 10 Fericiți cei persecutați din 
cauza dreptății, pentru că a lor este împărăția cerurilor! 11 Fericiți sunteți când vă vor insulta, 
vă vor persecuta și, mințind, vor spune împotriva voastră tot răul din cauza mea. 12a 
Bucurați-vă și tresăltați de veselie, căci răsplata voastră mare este în ceruri!” 

Cuvântul Domnului 
 
Meditație 
Cuvântul lui Dumnezeu este foarte aproape de noi. Este o binecuvântare și o promisiune de 
fericire. Dacă ne deschidem inimile, Dumnezeu ne vorbește și transformă cu răbdare ceea 
ce moare în noi. Îndepărtează ceea ce împiedică creșterea vieții reale, la fel cum viticultorul 
curăță via. 
Meditând în mod obișnuit un text biblic, singuri sau în grup, ne schimbăm perspectiva. 
Mulți creștini se roagă Fericirile în fiecare zi. Acestea ne revelează o fericire care este 
ascunsă în ceea ce nu s-a împlinit încă, o fericire care rămâne în pofida suferinței: fericiți 
cei care, atinși de Duh, nu-și mai rețin lacrimile, ci, mai degrabă, le lasă să curgă și astfel 
primesc mângâiere. Pe măsură ce descoperă izvorul ascuns în peisajul lor interior, crește în 
ei foamea lor de dreptate și setea de a se angaja față de alții pentru o lume în care domnește 
pace. 



Suntem chemați în mod constant să ne reînnoim angajamentul față de viață prin gândurile 
și acțiunile noastre. Există momente în care deja ne bucurăm, aici și acum, de 
binecuvântarea care se va împlini la sfârșitul timpurilor. 
 

„Roagă-te și muncește pentru ca Dumnezeu să domnească. 
Fie ca pe tot parcursul zilei 
cuvântul lui Dumnezeu să dea viață muncii tale și odihnei tale. 
Păstrează în toate tăcerea interioară, 
astfel încât să poți locui în Cristos. 
Lasă ca spiritul Fericirilor să-ți umple viața: 
bucurie, simplitate, milostivire.” 

Aceste cuvinte sunt recitate zilnic 
de comunitatea de surori de la Grandchamp 

 
Rugăciune 
Binecuvântat ești, Dumnezeule Tatăl nostru, 
pentru darul cuvântului tău din Sfânta Scriptură. 
Binecuvântat ești pentru puterea ta de transformare. 
Ajută-ne să alegem viața și condu-ne cu Duhul tău, 
astfel încât să putem experimenta fericirea 
pe care atât de mult dorești să o împărtășești cu noi. 
 
 
 

 



A ȘASEA ZI 
A-i primi pe ceilalți 

„Mergeți și aduceți rod, iar rodul vostru să rămână” 
(cf. In 15,16b) 

 
LECTURA I 
 Doamne, dacă am aflat bunăvoință în ochii tăi,  
 nu trece fără să te oprești la slujitorul tău! 
Citire din cartea Genezei  18,1-5 
În zilele acelea, Domnul i s-a arătat lui Abraham la terebinții din Mambre, pe când el ședea 
la intrarea în cort, în timpul arșiței zilei. 2 Și-a ridicat ochii, a privit și, iată, trei bărbați 
stăteau în picioare aproape de el. I-a văzut și a alergat de la intrarea în cort ca să-i întâmpine 
și s-a prosternat până la pământ 3 și a zis: „Doamne, dacă am aflat har în ochii tăi, nu trece 
pe lângă slujitorul tău! 4 Să se aducă puțină apă! Vă veți putea spăla picioarele și să vă 
întindeți sub copac. 5 Eu voi lua o bucată de pâine ca să vă întăriți, apoi veți trece mai 
departe, de vreme ce ați trecut pe la slujitorul vostru”. Ei i-au zis: „Fă așa cum ai spus!” 

Cuvântul Domnului 
 
PSALMUL RESPONSORIAL 

Ps 14(15),2-3a.3bc-4ab.5 (R. cf. 1a) 
R.: Cei cu inima curată vor locui în casa Domnului. 
2 Cel care umblă fără prihană, 
face dreptatea și spune adevărul din inimă; 
3a cel care nu calomniază cu limba. R. 
 
3bc Nu face rău semenului său, 
nici nu aruncă ocară asupra aproapelui. 
4ab În ochii săi, cel nelegiuit e vrednic de dispreț, 
dar îi cinstește pe cei care se tem de Domnul. R. 
 
5 Nu-și împrumută banii pentru dobândă 
și nu ia mită împotriva celui fără vină. 
Cel care face acestea 
nu se va clătina în veci! R. 
 
ACLAMAȚIE LA EVANGHELIE  In 10,27 
(Aleluia) „Oile mele ascultă glasul meu, spune Domnul; eu le cunosc, iar ele mă 
urmează”. (Aleluia) 
 
EVANGHELIA 
 Erau ca oile care nu au păstor. 



Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos  
după sfântul Marcu  6,30-44 
În acel timp, apostolii s-au adunat la Isus și i-au povestit toate câte au făcut și au învățat. 31 
Atunci el le-a spus: „Veniți deoparte, într-un loc retras, și odihniți-vă puțin!”; pentru că 
mulți veneau și plecau și nu aveau timp nici măcar să mănânce. 32 Au plecat cu o barcă spre 
un loc pustiu, ei singuri. 33 Mulți i-au văzut plecând și și-au dat seama. Au mers deci pe jos 
din toate cetățile și, au ajuns înaintea lor. 34 Coborând, Isus a văzut o mare mulțime și i s-a 
făcut milă de ei pentru că erau ca oile care nu au păstor; și a început să-i învețe multe. 35 Se 
făcea târziu de acum. Discipolii lui s-au apropiat și i-au spus: „Locul este pustiu și s-a făcut 
deja târziu; 36 dă-le drumul, ca, mergând prin cătunele și satele din jur, să-și cumpere ceva 
ca să mănânce!” 37 Dar el, răspunzând, le-a spus: „Dați-le voi să mănânce!” Ei i-au zis: 
„Atunci, să mergem noi să cumpărăm pâine de două sute de dinari și să le dăm să mănânce?” 
38 Iar el le-a zis: „Câte pâini aveți? Mergeți și vedeți!” După ce au aflat, i-au spus: „Cinci, 
și doi pești”. 39 Atunci le-a poruncit să se așeze toți grupuri-grupuri pe iarba verde. 40 Și s-
au așezat în grupuri de câte o sută și de câte cincizeci. 41 Luând cele cinci pâini și cei doi 
pești, ridicându-și ochii spre cer, a binecuvântat, a frânt pâinile și le-a dat discipolilor ca să 
le pună în fața lor; și a împărțit cei doi pești la toți. 42 Au mâncat toți și s-au săturat. 43 Iar ei 
au adunat douăsprezece coșuri pline de bucăți de pâine și resturi de pește. 44 Cei care au 
mâncat erau cinci mii de bărbați. 

Cuvântul Domnului 
 
Meditație 
Când ne lăsăm transformați de Cristos, iubirea sa crește și dă roade în noi. A-l primi pe 
celălalt este o modalitate concretă de a împărtăși iubirea care este în noi. 
De-a lungul vieții sale, Isus i-a primit pe toți pe care i-a întâlnit. I-a ascultat și s-a lăsat atins 
de ei, fără să se teamă de suferința lor. 
În relatarea înmulțirii pâinilor, Isus se înduioșează și i se face milă după ce a văzut mulțimea 
flămândă. El știe că toată umanitatea trebuie să fie hrănită și că numai el poate sătura cu 
adevărat foamea de pâine și setea de viață. Însă nu dorește să facă asta fără discipolii săi, 
fără a se baza pe puținul pe care l-ar putea oferi ei: cinci pâini și doi pești. 
Chiar și astăzi ne cheamă să îi fim colaboratori în preocuparea sa necondiționată față de 
ceilalți. Uneori, ceva atât de mic ca o privirea amabilă, o ureche atentă sau prezența noastră 
este suficientă pentru a face o persoană să se simtă primită. Atunci când oferim abilităților 
noastre slabe lui Isus, el le folosește într-un mod surprinzător. 
Atunci experimentăm ceea ce a făcut Abraham, deoarece oferind noi primim, și când îi 
primim pe ceilalți, suntem binecuvântați din belșug. 
 

„Pe Cristos însuși îl primim ca invitat.” 
„Persoanele pe care le primim iradiindu-l pe Cristos în fiecare zi printre bărbați și 
femei vor găsi pacea noastră?” 

Taizé, Les écrits fondateurs (2011), p. 99; 42 
 



Rugăciune 
Isuse Cristoase, 
vrem să-i primim pe frații și surorile care sunt cu noi. 
Știi că de multe ori ne simțim neputincioși în fața suferinței lor, 
totuși tu ești mereu acolo înaintea noastră 
și deja i-ai primit în îndurarea ta. 
Vorbește-le prin cuvintele noastre,  
susține-i prin acțiunile noastre 
și lasă binecuvântarea ta să se odihnească  
asupra noastră a tuturor. 
 
 

 



A ȘAPTEA ZI 
A crește în unitate 

„Eu sunt vița, voi sunteți mlădițele” (In 15,5a) 
 
LECTURA I 
 Să fiți toți în armonie și să nu fie între voi dezordini. 
Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Paul  
către Corinteni  1,10-13; 3,21-23 
Fraților, vă îndemn, pentru numele Domnului nostru Isus Cristos, să fiți toți în armonie și 
să nu fie între voi dezbinări, ca să fiți desăvârșiți în același cuget și în aceeași simțire. 11 De 
fapt, despre voi, frații mei, mi s-a adus la cunoștință, de către cei din casa Cloei, că între voi 
sunt certuri. 12 Spun aceasta pentru că fiecare dintre voi zice: „Eu sunt al lui Paul”, „Eu sunt 
al lui Apolo”, „Eu sunt al lui Chefa”, „Eu sunt al lui Cristos”. 13 Oare a fost Cristos împărțit? 
Oare Paul a fost răstignit pentru voi, sau în numele lui Paul ați fost botezați? 3,21 Nimeni să 
nu se laude cu oamenii, căci toate sunt ale voastre: 22 fie Paul, fie Apolo, fie Chefa, fie 
lumea, fie viața, fie moartea, fie cele prezente, fie cele viitoare: toate sunt ale voastre, 23 iar 
voi sunteți ai lui Cristos, iar Cristos al lui Dumnezeu. 

Cuvântul Domnului 
 
PSALMUL RESPONSORIAL Ps 23(24),1-2.3-4ab.5-6 (R.: 1) 
R.: Al Domnului este pământul, lumea și cei care locuiesc în ea. 
1 Al Domnului este pământul și tot ce este pe el, 
lumea și cei care locuiesc în ea. 
2 Căci el l-a întemeiat pe mări 
și l-a stabilit peste râuri. R. 
 
3 Cine va urca pe muntele Domnului? 
Cine se va ridica în locul său cel sfânt? 
4ab Cel care are mâinile nepătate și inima curată, 
cel care nu-și înalță sufletul spre lucruri deșarte. R. 
 
5 Acesta va primi binecuvântare de la Domnul 
și dreptate de la Dumnezeu, mântuitorul său. 
6 Aceasta este generația celor care-l caută pe el, 
a celor care caută fața Dumnezeului lui Iacob. R. 
 
ACLAMAȚIE LA EVANGHELIE  In 15,9b.5b 
(Aleluia) „Rămâneți în iubirea mea, spune Domnul. Cel care rămâne în mine și eu în el, 
acela aduce roade multe”. (Aleluia) 
 
EVANGHELIA 
 Toți să fie una, după cum noi suntem una. 



Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos  
după sfântul Ioan  17,20-26 
În acel timp, Isus și-a ridicat ochii spre cer și s-a rugat astfel: „Tată, nu mă rog numai pentru 
ei, ci și pentru cei care vor crede în mine, prin cuvântul lor, 21 ca toți să fie una, după cum 
tu, Tată, ești în mine și eu în tine, ca și ei să fie una în noi, pentru ca lumea să creadă că tu 
m-ai trimis. 22 Iar eu le-am dat gloria pe care mi-ai dat-o, ca ei să fie una, după cum noi 
suntem una: 23 eu în ei și tu în mine, ca să fie desăvârșiți în unire, încât să cunoască lumea 
că tu m-ai trimis și i-ai iubit pe ei așa cum m-ai iubit pe mine”. 

Cuvântul Domnului 
 
Meditație 
În ajunul morții sale, Isus s-a rugat pentru unitatea celor pe care Tatăl i-a încredințat lui: „ca 
toți să fie una… pentru ca lumea să creadă”. Unit cu El, ca mlădița cu vița, împărtășim 
aceeași sevă care circulă în noi și ne revitalizează. 
Fiecare tradiție încearcă să ne ducă la inima credinței noastre: comuniunea cu Dumnezeu, 
prin Cristos, în Duhul Sfânt. Cu cât trăim această comuniune, cu atât ne unim cu alți creștini 
și cu întreaga umanitate. Paul denunță o atitudine care amenințase deja unitatea primilor 
creștini: absolutizarea propriei tradiții în detrimentul unității trupului lui Cristos. Diferențele 
se transformă apoi în diviziuni în loc să ne îmbogățească reciproc. Paul a avut o viziune 
foarte largă: „Toate sunt ale voastre, iar voi sunteți ai lui Cristos, iar Cristos al lui 
Dumnezeu” (1Cor 3,22-23). 
Voința lui Cristos ne angajează pe un drum de unitate și reconciliere. El ne angajează, de 
asemenea, să unim rugăciunea noastră cu a sa: „ca toți să fie una… pentru ca lumea să 
creadă” (In 17,21). 
 

„Nu vă resemnați niciodată la scandalul despărțirii de creștinii care mărturisesc atât 
de ușor dragostea de aproapele și rămân totuși împărțiți. Faceți din unitatea Trupului 
lui Cristos grija voastră neobosită.” 

Taizé, Les écrits fondateurs (2011), p. 83 
 
Rugăciune 
Duhule Sfânt, foc dătător de viață și adiere ușoară, 
vino și rămâi în noi. 
Reînnoiește în noi pasiunea pentru unitate, 
astfel încât să putem trăi conștienți de legătura care ne unește cu tine. 
Fie ca toți cei care ne-am încredințat lui Cristos în botez 
să ne unim și să dăm mărturie despre speranța care ne susține. 

A OPTA ZI 
A ne reconcilia cu toată creația 

„Ca bucuria mea să fie în voi  
și bucuria voastră să fie deplină” (In 15,11) 

 



LECTURA I 
 Toate au fost făcute prin el și pentru el. 
Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul  
către Coloseni  1,15-20 
Fraților, Cristos este icoana Dumnezeului nevăzut, primul născut din toată creația, 16 pentru 
că prin el au fost create toate în ceruri și pe pământ: cele văzute și cele nevăzute, fie tronuri, 
fie stăpâniri, fie principate, fie puteri: toate au fost făcute prin el și pentru el. 17 El este mai 
înainte de toate și toate subzistă în el. 18 Și el este capul trupului, al Bisericii; el este 
începutul, primul născut dintre cei morți, ca să fie el cel dintâi în toate, 19 pentru că în el i-a 
plăcut lui Dumnezeu să facă să locuiască toată plinătatea 20 și prin el să reconcilieze toate 
pentru sine, făcând pace prin sângele crucii sale, prin el, fie între cele de pe pământ, fie între 
cele din ceruri. 

Cuvântul Domnului 
 
PSALMUL RESPONSORIAL Ps 99(100),2.3.4.5 (R.: 2c) 
R.: Veniți înaintea Domnului cu strigăte de veselie! 
2 Slujiți Domnului cu bucurie, 
veniți înaintea lui cu strigăte de veselie. R. 
 
3 Să știți că Domnul este Dumnezeu! 
El ne-a făcut, ai lui suntem, 
poporul lui și turma pășunii sale. R. 
 
4 Intrați pe porțile lui cu imnuri de laudă, 
intrați cu laude în casa lui! 
Lăudați-l și binecuvântați numele lui. R. 
 
5 Căci Domnul este bun, 
îndurarea lui ține pe vecie 
și fidelitatea lui, din generație în generație. R. 
 
ACLAMAȚIE LA EVANGHELIE  cf. Lc 8,11 
(Aleluia) Sămânța este cuvântul lui Dumnezeu, Cristos este semănătorul; cine l-a aflat pe 
Cristos va trăi în veci. (Aleluia) 
 
EVANGHELIA 
 Împărăția lui Dumnezeu este ca un grăunte de muștar. 
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos  
după sfântul Marcu  4,30-32 
În acel timp, Isus spunea: „Cu ce să asemănăm împărăția lui Dumnezeu sau prin ce parabolă 
să o reprezentăm? 31 Este ca un grăunte de muștar care, atunci când este semănat în pământ, 
este mai mic decât toate semințele de pe pământ, 32 dar, după ce a fost semănat, crește și 



devine mai mare decât toate legumele și face ramuri mari așa încât păsările cerului se pot 
locui la umbra lui”.  

Cuvântul Domnului 
 
Meditație 
Imnul adus lui Cristos în Scrisoarea către Coloseni ne invită să cântăm lauda mântuirii lui 
Dumnezeu, care cuprinde întregul univers. Prin Cristos răstignit și înviat, s-a deschis un 
drum de reconciliere, iar creația este destinată unui viitor de viață și de pace. 
Cu ochii credinței, vedem că Împărăția lui Dumnezeu este o realitate foarte apropiată, dar 
și foarte mică, abia vizibilă, ca o sămânță de muștar. Cu toate acestea, este în creștere. Chiar 
și în neliniștea din lumea noastră, Duhul celui Înviat lucrează. Ne încurajează să ne 
implicăm, cu toți oamenii de bunăvoință, în căutarea neobosită a dreptății și a păcii și să ne 
asigurăm ca pământul să fie din nou o casă pentru toate creaturile. 
Participăm la lucrarea Duhului, așa încât creația, în toată plinătatea sa, să poată continua să-
l laude pe Dumnezeu. Când natura suferă, când ființele umane sunt zdrobite, Duhul lui 
Cristos înviat nu permite să ne descurajăm, ci ne invită să luăm parte la lucrarea mântuirii. 
Noutatea vieții pe care Cristos o aduce, oricât de ascunsă ar fi, este o lumină de speranță 
pentru mulți. Este un izvor de împăcare pentru toată creația și conține o bucurie care ne 
transcende: „ca bucuria mea să fie în tine și ca bucuria ta să fie deplină” (In 15,11). 
 

„Ai dori să celebrezi noutatea pe care ți-o oferă viața lui Cristos prin Duhul Sfânt și 
să o lași să trăiască în tine, și printre noi, și în Biserică, și în lume, și în toată 
creația?” 

A doua promisiune făcută în timpul voturilor 
în comunitatea de la Grandchamp 

 
Rugăciune 
Sfântă Treime, îți aducem mulțumire că ne-ai creat și ne-ai iubit. 
Îți mulțumim pentru prezența ta în noi și în creație. 
Fă-ne să învățăm să vedem lumea așa cum o vezi tu, cu iubire. 
Cu speranța acestei viziuni, fă să putem lucra pentru o lume în care să înflorească dreptatea 
și pacea, pentru gloria numelui tău. 
 
 

 



COMUNITATEA DE LA GRANDCHAMP 
ȘI EXPERIENȚA ECUMENICĂ  

A VIEȚII CĂLUGĂREȘTI 
 
 
 
În anii ’30, un grup de femei din Biserica Reformată din Elveția de limbă franceză, 
cunoscute sub numele de „Doamnele din Morges”, au redescoperit importanța tăcerii în 
ascultarea cuvântului lui Dumnezeu, luându-l ca model pe Cristos, care de multe ori se 
retrăgea în singurătate ca să se roage. Au organizat reculegeri spirituale pentru alte persoane 
și, puțin câte puțin, aceste reculegeri s-au consolidat în Grandchamp, un sat mic de lângă 
lacul Neuchâtel. Ulterior, a apărut nevoia de a stabili o prezență continuă de rugăciune și 
un serviciu de primire și ospitalitate. Din acest motiv, o femeie, care avea să devină mai 
târziu sora Marguerite, s-a stabilit la Grandchamp, iar alte două femei se vor alătura curând. 
Geneviève Micheli, care a început cu reculegerile, a condus acest început modest în viața 
de rugăciune și a încurajat primele trei surori în această aventură. Mai târziu, și la solicitarea 
surorilor sale, a devenit maica superioară a comunității în 1944. 
Lipsite de experiență, fără a avea o carte de rugăciune, nici o regulă monastică, și din cauza 
faptului că în acel moment nu existau comunități monastice în Bisericile Reformate, primele 
surori s-au îndreptat către mănăstirile din alte confesiuni pentru îndrumare. S-au deschis 
comorilor celorlalte tradiții. Au trebuit să învețe totul: cum să trăiască o viață bazată pe 
cuvântul lui Dumnezeu și pe contemplația zilnică, cum să trăiască în comunitate și cum să 
primească pe alții cu ospitalitate. 
Primele surori au suferit din cauza dezbinării creștinilor, în special maica Geneviève, care 
a înțeles importanța deosebită a sarcinii ecumenice și teologice. Totuși, această lucrare 
trebuia să se bazeze pe ceea ce ea considera esențial, rugăciunea în lumina mesajului din In 
17,21: „Ca toți să fie una, după cum tu, Tată, ești în mine și eu în tine, ca și ei să fie una în 
noi, pentru ca lumea să creadă că tu m-ai trimis.” Ea a încercat să-și dăruiască viața pentru 
unitatea în Cristos și prin Cristos, până în ziua în care Dumnezeu va fi totul în toți. Deci, 
vocația ecumenică a comunității nu a fost o alegere, ci un dar, un har primit de la început și 
născut din sărăcie. 
Acest har a fost coroborat și stimulat de mai multe întâlniri decisive. Pentru comunitatea 
incipientă, una dintre aceste întâlniri a fost cu părintele Paul Couturier, un preot catolic din 
Lyon, un pionier al ecumenismului și al Săptămânii de Rugăciune pentru Unitatea 
Creștinilor, așa cum o știm astăzi. Au fost stabilite legături profunde între el și primele 
surori, iar el le-a însoțit cu fidelitate în această aventură spirituală, așa cum reiese din 
corespondența reciprocă. În 1940, părintele Couturier îi scria maicii Geneviève: 

„(…) Nicio reculegere spirituală nu trebuie să aibă loc fără să iasă creștinii din ea 
înainte să fi experimentat o suferință acută din cauza despărțirilor și înainte de a-și 

 
6 Acest material este publicat cu responsabilitatea deplină a comunităţii de la Grandchamp, care a pregătit textul 
de bază pentru Săptămâna de Rugăciune pentru Unitatea Creştinilor 2021. 



lua hotărârea de a lucra pentru unitate prin rugăciune stăruitoare și purificare 
progresivă. (…) Pentru mine, problema unității este primordială și în mod 
fundamental o problemă de orientare a vieții interioare. Astfel vei înțelege câtă 
importanță dau cererii tale și lucrării reculegerilor spirituale. Să ne rugăm cu 
fervoare, ceea ce este același lucru cu a spune, să-i permitem lui Cristos să intre liber 
în noi.” 

O altă întâlnire foarte importantă a fost cu Roger Schutz, viitorul frate Roger de la Taizé, 
care a vizitat Grandchamp în 1940. Căutarea sa a fost încurajată de cea a surorilor cu care 
va ține legătura. Legăturile de comuniune s-au dezvoltat de-a lungul anilor și au devenit 
mult mai puternice începând din 1953, când comunitatea de la Grandchamp a adoptat 
Regula și Oficiul de la Taizé la momentul publicării. Fratele Roger a scris:  

„Căutarea constantă a unității armonizează ființa umană: ea armonizează gândirea 
cu faptele și existența cu acțiunea. Acest echilibru este dobândit în măsura în care ne 
străduim, cu pași constanți, să fim coerenți cu ceea ce este mai bun în noi și ocupă 
nucleul nostru cel mai intim: Cristos, care locuiește în fiecare dintre noi.” 

Foarte curând, împreună cu frații de la Taizé și Micile Surori ale lui Isus, surorile de la 
Grandchamp au fost chemate să facă vie simplitatea rugăciunii și prietenia în comunități 
mici, deseori în zone defavorizate, în special în Algeria, Israel, Liban și în cartierele clasei 
muncitoare din diferite țări europene. Legăturile profunde stabilite cu vecinii și cu Bisericile 
locale le-au permis să descopere diversitatea riturilor liturgice din Biserica universală și 
chiar s-au deschis pentru a stabili întâlniri cu alte religii. 
Vocația ecumenică de la Grandchamp a făcut ca această comunitate să se angajeze în sarcina 
reconcilierii creștinilor, a familiei umane și a întregii creații. Fiind comunitate, surorile de 
la Grandchamp au descoperit rapid că această vocație cere mai întâi întruparea reconcilierii, 
atât la nivel personal, cât și la nivel comunitar. Imediat după al Doilea Război Mondial, 
surorile germane și olandeze (influențate de evenimentele recente), urmate de surorile din 
Indonezia, Austria, Congo, Republica Cehă, Suedia și Letonia, aparținând diferitelor 
denominațiuni, s-au alăturat primelor surori din Elveția și Franța. În prezent, comunitatea 
are aproximativ cincizeci de surori din generații diferite. 
Ca toți cei botezați, surorile sunt chemate să răspundă la vocația profundă înscrisă în propria 
ființă: a fi în comuniune. Cum putem fi în comuniune fără să ne acceptăm diferențele? 
Diferențele sunt un dar de la Dumnezeu și, în același timp, o provocare formidabilă. 
Constituită din diferite denumiri, limbi, culturi și generații, comunitatea se confruntă cu 
provocarea de a trăi unitatea în diversitate, în felul său. Această diversitate implică, de 
asemenea, diferite moduri de a se ruga, de a gândi, de a acționa, de a se relaționa, precum 
și diversitate de caractere. Cum poate unul să lucreze pentru împăcare, dacă nu trăiește 
iertarea zi de zi? Acest lucru cere, mai presus de toate, să lucrăm fiecare cu noi înșine și 
apoi să lucrăm la relațiile noastre personale, având încredere în milostivirea lui Dumnezeu. 
Totul începe în inimă, acolo unde se află rădăcina oricărei diviziuni, rănile cele mai 
profunde care au nevoie să fie vizitate de pacea vindecătoare a lui Dumnezeu. Unitatea 
dintre noi este astfel rodul transformării lente și răbdătoare a vieții noastre pe care Duhul o 
realizează cu acordul nostru. 



Rugăciunea liturgică este coloana vertebrală a zilei de la Grandchamp și reunește 
comunitatea de patru ori pe zi. Aceste momente de rugăciune liturgică ajută surorile să 
interiorizeze viața lui Cristos prin Duhul Sfânt. 
Icoana Treimii din centrul capelei de la Grandchamp salută surorile în tăcere. Le invită să 
intre în comuniunea de iubire dintre Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt pentru a lăsa ca această iubire 
să crească în interior și să curgă printre ele și să se îndrepte către cei care vin ca vizitatori. 
Apoi, există adesea un schimb de cadouri. Surorilor le place să spună că primesc întotdeauna 
mai mult decât dau. 
Această primire a permis întâlniri surprinzătoare cu persoane care au sensibilizat 
comunitatea la non-violența evangheliei: Jean și Hildegard Goss, Joseph Pyronnet și 
Simone Pacot, care au început sesiunile „Bethesda”, cu un mare spirit evanghelizator. În 
același timp, a mărit în mod palpabil conștiința surorilor cu privire la ecologie, prin 
dezvoltarea unei grădini ecologice, prin utilizarea produselor ecologice și prin atenție în 
modul de a se hrăni, de a călători, de a gestiona bunurile sau de ceea ce înseamnă a trăi în 
singurătate. De aceea, surorile sunt preocupate să creeze legături și schimburi cu alte 
comunități, grupuri, mișcări și persoane angajate, în special cu rețelele de comunități 
călugărești și / sau monastice la nivel local, regional, internațional și ecumenic; și, de 
asemenea, au grijă de relațiile la nivel de dialog ecumenic și dialog interreligios și cu mișcări 
pentru reconciliere, dreptate, pace și integritatea creației. 
În pofida reînnoirii lor, pe care surorile o apreciază, la fel ca multe alte comunități 
călugărești din Europa se confruntă cu slăbirea lor din cauza îmbătrânirii vitale a membrilor 
lor, ceea ce le obligă să fie creative. La fel cum primele surori trebuiau să depindă de ajutorul 
altora, surorile de astăzi depind de ajutorul extern pentru a continua să ofere slujirea de 
primire. Așa că fac o ofertă pentru voluntari pe care îi invită să împărtășească viața lor de 
rugăciune și de muncă. Această invitație este deschisă, în primul rând, tinerilor, deși nu 
există o limită de vârstă, și se adresează oamenilor de pe toate continentele care caută un 
sens pentru viața lor, creștinilor de diferite denominațiuni, surorilor și fraților din alte 
comunități. Uneori participă și evrei, musulmani și credincioși din alte religii sau persoane 
fără vreo apartenență religioasă specifică. În acest fel, comunitatea dorește să devină o casă 
de rugăciune pentru toți, un loc de primire, dialog și întâlnire. 
Realitatea slăbirii altor comunități călugărești aflate în aceeași situație a creat o nouă slujire, 
aceea de a asculta împreună cu alți călugări, pentru a putea discerne chemarea care le este 
adresată în aceste vremuri și pentru a putea să-i răspundă acesteia. Este un har nou a putea 
fi un loc de rugăciune și un semn de reconciliere comună. Prin urmare, timp de șase ani, 
una dintre surorile de la Grandchamp a trăit în Franța într-o fraternitate ecumenică formată 
din surori din patru comunități diferite. De câțiva ani, surorile au făcut călătorii pentru a 
experimenta viața în Israel, profitând de vize de trei luni. Una dintre surori s-a alăturat unei 
fraternități a Micilor Surori ale lui Isus pentru a împărtăși viața lor de zi cu zi. La scurt timp, 
alte două surori au experimentat viața într-o comunitate de Carmelite ale Sfântului Iosif. În 
prezent, unele surori sunt în Taizé în manieră informală. Aceste noi experiențe sunt cadouri 
noi pe care comunitatea le primește. 



Activitatea Consiliului Ecumenic al Bisericilor (CEB) ocupă un loc important în rugăciunea 
de la Grandchamp. În fiecare luni seara, surorile se roagă folosind rugăciunile de mijlocire 
din Ciclul Ecumenic de Rugăciune propus de CEB. Surorile au avut privilegiul de a 
participa la diferite adunări ale CEB: în Vancouver, Harare și Porto Alegre. 
Timp de câțiva ani, surorile au fost prezente, în timpul anului școlar, la Institutul Ecumenic 
din Bossey, o comunitate mică de rugăciune, ospitalitate și prietenie. 
Viața călugărească ocupă un loc privilegiat, deși foarte ascuns, pe calea reconcilierii 
Bisericilor. Vorbește despre Cristos înviat, despre darul unei comuniuni care este 
întotdeauna oferit și pe care Duhul Sfânt îl face să înflorească într-o multitudine de chipuri 
și daruri. Poate folosi ca drojdie în aluat, ca ferment de unitate, pentru că ne duce la 
profunzimile misterului credinței pe un drum de convertire și transformare continuă. Și în 
anumite circumstanțe, viața călugărească poate ajuta persoanele să se depășească pe ele 
însele. Uneori, fără să știm acest lucru, poate avea repercusiuni în altă parte a Trupului lui 
Cristos. André Louf a exprimat aceasta cu următoarele cuvinte: 

„Într-o biserică împărțită, mănăstirea constituie instinctiv «ținutul nimănui» al 
Duhului. Mănăstirea trebuie să fie un ținut ecumenic prin excelență. Puteți prefigura 
comuniuni care există în altă parte doar în speranță. Oriunde s-ar afla, o mănăstire 
nu aparține fundamental ortodoxiei sau catolicismului, deoarece acestea se opun 
temporar, iar mănăstirea, dimpotrivă, este un semn al Bisericii nedespărțite către 
care astăzi Duhul ne conduce în mod energic.” 

Pentru mai multe informații, se poate vizita: www.grandchamp.org. 
 
 

 



LISTA TEMELOR SĂPTĂMÂNII DE RUGĂCIUNE 
PENTRU UNITATEA CREȘTINILOR (1968-2021) 

 
 

Temele elaborate împreună începând cu anul 1968 – anul în care  
debutează reuniunile oficiale – de către Comisia „Credință și Constituție”  

a Consiliului Ecumenic al Bisericilor  
și Consiliul Pontifical pentru Promovarea Unității Creștinilor 

 
1968  „Spre lauda slavei sale” (Ef 1,14) 
1969  „Chemați la libertate” (Gal 5,13) 
 (Reuniunea pregătitoare a avut loc la Roma, Italia) 
1970  „Noi suntem colaboratorii lui Dumnezeu” (1Cor 3,9) 
 (Reuniunea pregătitoare a avut loc la Mănăstirea din Niederaltaich, Republica Federală 

Germană) 
1971  „... și împărtășirea Sfântului Duh” (2Cor 13,13) 
 (Reuniunea pregătitoare a avut loc la Bari, Italia) 
1972  „Vă dau o poruncă nouă” (In 13,34) 
 (Reuniunea pregătitoare a avut loc la Geneva, Elveția) 
1973  „Doamne, învață-ne să ne rugăm” (Lc 11,1) 
 (Reuniunea pregătitoare a avut loc la Abația din Montserrat, Spania) 
1974  „Și să mărturisească toată limba că Isus Cristos este Domn” (Fil 2,1-13) 
 (Reuniunea pregătitoare la Geneva, Elveția) 
 (În luna aprilie 1974, a fost scrisă o scrisoare către Bisericile membre ca și altor părți interesate 

pentru a crea grupuri locale, care să poată participa la pregătirea broșurii pentru Săptămâna de 
Rugăciune. Un grup australian a fost primul care s-a angajat concret pregătind în 1975 proiectul 
inițial al broșurii pentru săptămâna de rugăciune) 

1975  „Voința Tatălui: toți reuniți sub un singur cap, Cristos” (Ef 1,3-10) 
 (Proiectul textului a fost elaborat de un grup australian. Reuniunea pregătitoare a avut loc la 

Geneva) 
1976  „Chemați să fim ceea ce suntem” (1In 3,2) 
 (Proiectul textului a fost elaborat de Conferința Bisericilor din Caraibe. Reuniunea pregătitoare 

a avut loc la Roma, Italia) 
1977  „Speranța nu dezamăgește” (Rom 5,1-5) 
 (Proiectul textului a fost elaborat în Liban, în plin război civil. Reuniunea pregătitoare a avut loc 

la Geneva) 
1978  „Voi nu mai sunteți străini” (Ef 2,13-22) 
 (Proiect elaborat de un grup ecumenic din Manchester, Anglia) 
1979  „Slujiți unii altora spre slava lui Dumnezeu” (1Pt 4,7.11) 
 (Proiect elaborat în Argentina. Reuniunea pregătitoare la Geneva) 
1980  „Vie împărăția ta” (Mt 6,10) 
 (Proiectul textului a fost elaborat de un grup ecumenic din Berlin, Republica Democrată 

Germania. Reuniunea pregătitoare a avut loc la Milano, Italia) 
1981  „Un singur Duh daruri diferite – un singur trup” (1Cor 12,3b-13) 
 (Proiectul textului a fost elaborat de preoții din Graymoor, USA. Reuniunea pregătitoare a avut 

loc la Geneva) 
1982  „Ca toți să-și găsească lăcaș în tine, Doamne” (Ps 84) 



 (Proiect elaborat în Kenya. Reuniunea pregătitoare la Milano, Italia) 
1983  „Isus Cristos – viața lumii” (1In 1,1-4) 
 (Proiectul textului a fost elaborat de un grup ecumenic din Irlanda. Reuniunea pregătitoare a 

avut loc la Celigny [Bossey], Elveția) 
1984  „Chemați la unitate prin crucea Domnului nostru” (1Cor 2,2 și Col 1,20) 
 (Reuniunea pregătitoare a avut loc la Veneția, Italia) 
1985  „De la moarte la viață cu Cristos” (Ef 2,4.7) 
 (Proiectul textului a fost elaborat în Jamaica. Reuniunea pregătitoare a avut loc la Grandchamp, 

Elveția) 
1986  „Îmi veți fi martori” (Fap 1,6.8) 
 (Textele au fost propuse în Iugoslavia [Slovenia]. Reuniunea pregătitoare a avut loc în 

Iugoslavia) 
1987  „Uniți în Cristos, o făptură nouă” (2Cor 5,17-6,4a) 
 (Proiectul textului a fost elaborat în Anglia. Reuniunea pregătitoare a avut loc la Taizé, Franța) 
1988  „Dragostea lui Dumnezeu alungă frica” (1In 4,18) 
 (Proiectul textului a fost elaborat în Italia. Reuniunea pregătitoare a avut loc la Pinerolo) 
1989  „Să clădim comunitatea: un singur trup în Cristos” (Rom 12,5-6a) 
 (Proiectul textului a fost elaborat în Canada. Reuniunea pregătitoare a avut loc la Whaley 

Bridge, Anglia) 
1990  „Toți să fie una... ca lumea să creadă” (In 17) 
 (Proiect elaborat în Spania. Reuniunea pregătitoare la Madrid) 
1991  „Toate neamurile, lăudați-l pe Domnul” (Ps 17 și Rom 5,5-13) 
 (Proiect elaborat în Germania. Reuniunea pregătitoare a avut loc la Rotenburg an der Fulda, 

Republica Federală Germania) 
1992  „Eu sunt cu voi... mergeți” (Mt 28,16-20) 
 (Proiect elaborat în Belgia. Reuniunea pregătitoare la Bruges) 
1993  „Aduceți roadele Duhului pentru unitatea creștinilor” (Gal 5,22-23) 
 (Proiect elaborat în Zair. Reuniunea pregătitoare lângă Zurich, Elveția) 
1994  „Casa lui Dumnezeu: chemați să fim „o singură inimă și un singur suflet” (Fap 4,32) 
 (Proiect elaborat în Irlanda. Reuniunea pregătitoare la Dublin) 
1995  Koinonia: comuniunea în Dumnezeu și între noi (In 15,1-7) 
 (Reuniunea pregătitoare a avut loc la Bristol, Anglia) 
1996  „Iată, stau la ușă și bat” (Ap 3,14-22) 
 (Proiect elaborat în Portugalia. Reuniunea pregătitoare la Lisabona) 
1997  „Vă rugăm, în numele lui Cristos, împăcați-vă cu Dumnezeu” (2Cor 5,20) 
 (Proiectul textului a fost elaborat în Scandinavia. Reuniunea pregătitoare a avut loc la Stocholm, 

Suedia) 
1998  „Duhul vine în ajutorul slăbiciunii noastre” (Rom 8,14-27) 
 (Proiect elaborat în Franța. Reuniunea pregătitoare la Paris) 
1999  „Ei vor fi poporul lui și Dumnezeu însuși va fi cu ei” (Ap 21,3) 
 (Proiectul textului a fost elaborat în Malaysia. Reuniunea pregătitoare a avut loc la Mănăstirea 

de Bose, Italia) 
2000  „Binecuvântat să fie Dumnezeu care ne-a binecuvântat în Cristos” (Ef 1,3-14) 
 (Proiectul textului a fost elaborat de Consiliul Bisericilor din Orientul Mijlociu. Reuniunea 

pregătitoare a avut loc în sanctuarul din La Verna, Italia) 
2001  „Eu sunt calea, adevărul și viața” (In 14,1-6) 
 (Proiectul textului a fost elaborat în România. Reuniunea pregătitoare a avut loc la casa de 

odihnă din Vulcan) 



2002  „În tine este izvorul vieții” (Ps 36,6-10) 
 (Proiectul elaborat în Germania, de CCEE și KEK. Reuniunea pregătitoare la Centrul Ecumenic 

Ottmaring din Augsburg) 
2003  „Noi avem această comoară în vase de lut” (2Cor 4,7) 
 (Proiectul textului a fost elaborat în Argentina. Reuniunea pregătitoare a avut loc la Centrul 

Ecumenic „Los Rubios”, Malaga – Spania) 
2004  „Pacea mea o dau vouă” (In 14,23-31) 
 (Proiect elaborat în Siria, de comunitatea fraților din Alep. Reuniunea pregătitoare la 

Secretariatul Pastoral al Sediului Conferinței Episcopilor din Sicilia, Italia.) 
2005  „Cristos, unica temelie a Bisericii” (1Cor 3,1-23) 
 (Proiect elaborat în Slovacia. Reuniunea pregătitoare la Piestany) 
2006  „Unde doi sau trei se adună în numele meu, acolo sunt și eu prezent în mijlocul lor” 

(Mt 18,18-20) 
 (Proiect elaborat în Irlanda. Reuniunea pregătitoare la Prosperous, County Kildare) 
2007 „Pe surzi îi face să audă, iar pe cei muți să vorbească” (Mc 7,37) 
 (Proiect elaborat în Africa de Sud. Reuniunea pregătitoare la Château de Faverges, 

Haute-Savoie, în Franța) 
2008 „Rugați-vă fără încetare” (1Tes 5,17) 
 (Proiect elaborat în SUA. Reuniunea pregătitoare la Graymoor) 
2009 „Să fie una în mâna ta” (Ez 7,37). 
 (Proiect elaborat în Coreea. Reuniunea pregătitoare la Marseille, Franța) 
2010  „Voi veți fi martorii acestor lucruri” (Lc 24,48) 
 (Proiect elaborat în Scoția. Reuniune pregătitoare la Glasgow) 
2011  Uniți în învățătura apostolilor, în comuniunea fraternă, la frângerea pâinii și în rugăciune (cf. 

Fap 2,42) 
 (Proiect elaborat în Ierusalim. Reuniune pregătitoare în Saydnaya, Siria) 
2012 „Toți vom fi schimbați prin victoria Domnului nostru Isus Cristos” (cf. 1Cor 15,51-58) 
 (Proiect elaborat în Polonia. Reuniune pregătitoare la Varșovia) 
2013  „Ce cere Domnul de la noi?” (cf. Mih 6,6-8) 
 (Proiect elaborat în India. Reuniune pregătitoare în Bangalore) 
2014  „Oare a fost Cristos împărțit?” (1Cor 1,1-17) 

(Proiect elaborat în Canada. Reuniune pregătitoare la Montreal) 
2015  „Dă-mi să beau” (In 4,7) 

(Proiect elaborat în Brazilia. Reuniune pregătitoare la Săo Paulo) 
2016  Chemați să vestiți faptele minunate ale Domnului (cf. 1Pt 2,9) 

(Proiect elaborat în Letonia. Reuniune pregătitoare la Riga) 
2017  Reconciliere – iubirea lui Cristos ne constrânge (cf. 2Cor 5,14-20) 
 (Proiect elaborat în Germania. Reuniune pregătitoare la Wittemberg) 
2018  „Dreapta ta, Doamne, s-a glorificat prin putere” (Ex 15,6)  

(Proiect elaborat în Caraibe. Reuniune pregătitoare la Nassau, Bahamas) 
2019  „Dreptatea, numai dreptatea să o cauți” (Dt 16,18-20)  

(Proiect elaborat în Indonezia. Reuniune pregătitoare la Yakarta) 
2020 „Ne-au arătat o bunăvoință neobișnuită” (Fap 28,2)  

(Proiect elaborat în în Malta. Reuniune pregătitoare la Rabat) 
2021 Rămâneți în iubirea mea și veți aduce rod mult (cf. In 15,5-9) 

(Proiect elaborat de comunitatea de la Grandchamp, Elveția. Reuniunea pregătitoare la 
Areuze). 



CÂTEVA DATE IMPORTANTE  
DIN ISTORIA SĂPTĂMÂNII DE RUGĂCIUNE  

PENTRU UNITATEA CREȘTINILOR 
 
 
 
1740  Scoția 
 În Scoția ia ființă o mișcare penticostală cu legături în America de Nord, al cărei mesaj pentru 

reînnoirea credinței cheamă la rugăciune pentru și împreună cu toate Bisericile. 
 
1820  James Haldane Stewart 
 Reverendul James Haldane Stewart publică „Sfaturi pentru unitatea generală a creștinilor în 

vederea unei revărsări a Duhului” (Hints for the outpouring of the Spirit). 
 
1840  Ignatius Spencer 
 Reverendul Ignatius Spencer, un convertit la catolicismul roman, sugerează o „Unire în rugăciune 

pentru unitate”. 
 
1867  Lambeth 
 Prima adunare a episcopilor anglicani la Lambeth insistă asupra rugăciunii pentru unitate în 

introducerea făcută la rezoluțiile sale. 
 
1894  Leon al XIII-lea 
 Papa Leon al XIII-lea încurajează practicarea Octavei de rugăciune pentru unitate în contextul 

Rusaliilor. 
 
1908  Paul Wattson 
 Celebrarea „Octavei pentru unitatea Bisericii”, la inițiativa reverendului părinte Paul Wattson. 
 
1926  „Credință și Constituție” 
 Mișcarea „Credință și Constituție” începe publicarea de „Sugestii pentru o Octavă de rugăciune 

pentru unitatea creștinilor”. 
 
1935  Paul Couturier 
 În Franța, abatele Paul Couturier devine avocatul „Săptămânii universale de Rugăciune pentru 

Unitatea Creștinilor pe baza unei rugăciuni făcute pentru unitatea ce o vrea Cristos prin mijloacele 
voite de el”. 

1958  „Unitatea Creștină” 
 Centrul „Unitatea Creștină” din Lyon (Franța) începe să pregătească tematica pentru Săptămâna 

de Rugăciune în colaborare cu Comisia „Credință și Constituție” a Consiliului Ecumenic al 
Bisericilor. 

 
1964  Papa Paul al VI-lea și Athenagora I 
 La Ierusalim, papa Paul al VI-lea și patriarhul Athenagora I au recitat împreună rugăciunea lui 

Cristos „ca toți să fie una” (In 17). 
 
1964  Conciliul Vatican II 



 Decretul despre ecumenism al Conciliului Vatican II subliniază că rugăciunea este sufletul 
mișcării ecumenice și încurajează practica Săptămânii de Rugăciune. 

 
1966  „Credință și Constituție” și Secretariatul pentru Unitate 
 Comisia „Credință și Constituție” și Secretariatul pentru Unitatea Creștinilor (acum Consiliul 

Pontifical pentru Promovarea Unității Creștinilor) al Bisericii Catolice hotărăsc să pregătească 
împreună textele pentru Săptămâna de Rugăciune din fiecare an. 

 
1968 Pentru prima dată, „Rugăciunea pentru unitate” este celebrată pe baza textelor elaborate în 

colaborare de Comisia „Credință și Constituție” și Secretariatul pentru Unitatea Creștinilor. 
 
1994 Text pregătit în colaborare cu Alianța Universală a Uniunilor Creștine ale Tinerilor (YMCA) și 

Alianța Universală a Uniunilor Creștine Feminine (YWCA). 
 
2004 Acord între Comisia „Credință și Constituție” a Consiliului Ecumenic al Bisericilor și Consiliul 

Pontifical pentru Promovarea Unității Creștinilor pentru ca textele în franceză și engleză ale 
Săptămânii de Rugăciune pentru Unitatea Creștinilor să fie publicate împreună și prezentate în 
același format. 

 
2008 Cea de-a 100-a celebrare a Săptămânii de Rugăciune pentru Unitatea Creștinilor (predecesoarea, 

Octava pentru Unitatea Creștinilor, a fost marcată prima dată în anul 1908) 
 
2017 Cu ocazia împlinirii a 500 de ani de la Reforma luterană, textele Săptămânii de Rugăciune sunt 

pregătite de creștinii din Germania. 



SCHEMĂ PENTRU CELEBRĂRILE ECUMENICE ÎN BISERICILE 
CATOLICE 

 
 
Prescurtări 
 C = Celebrantul 
 T = Toți 
 Ort. = Ortodocși 
 Cat. = Catolici 
 
Cat.: Cântare 
 Lumea-ntreagă să se-nfrățească 
 Și să cânte Tatălui ceresc, 
 Care-n dragostea lui părintească, 
 Cheamă azi tot neamul omenesc. 
 
 Frați creștini, veniți cu mic și mare, 
 Preamăriți-l toți pe Dumnezeu, 
 El e plin de milă și-ndurare 
 Și v-așteaptă la altarul său. 
 
 Dă-ne, Doamne, pace și iertare, 
 Pace între oameni pe pământ, 
 Ca aprinși de-o sfântă-nflăcărare, 
 Să-ți slujim în faptă și cuvânt. 
 
 Să-nălțăm de-a pururi preamărire 
 Celui care-i veșnic împărat, 
 Să-i aducem caldă mulțumire 
 Pentru toate câte ni le-a dat. 
 
 

I.  INTRODUCERE 
 
C:  În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. 
T:  Amin. 
C:   Harul Domnului nostru Isus Cristos, dragostea lui Dumnezeu Tatăl și împărtășirea Duhului 

Sfânt să fie cu voi toți. 
T:  Și cu duhul tău. 
Antifonul: Ps 95 (1-3) 
Cat.: Cântați Domnului un cântec nou, 
 cântați Domnului toți locuitorii pământului, 
 Vestiți din zi în zi mântuirea lui, vestiți neamurilor slava lui, 
 vestiți tuturor popoarelor minunile lui. 
Cat.: Cuvântul de salut 
 



ACTUL PENITENȚIAL 
C:  Fraților, să ne recunoaștem păcatele, mai ales pe acelea împotriva unității, ca să putem 

participa cu vrednicie la această celebrare. 
T:  Mărturisesc lui Dumnezeu atotputernicul și vouă fraților, că am păcătuit prea mult cu gândul, 

cuvântul, fapta și omisiunea: din vina mea, din vina mea, din prea mare vina mea. De aceea, 
rog pe sfânta Maria pururea Fecioară, pe toți îngerii și sfinții și pe voi, fraților, ca să vă rugați 
pentru mine la Domnul Dumnezeul nostru. 

C:  Domnul să-și arate milostivirea și să ne dăruiască iertarea sa, pentru ca acolo unde domnește 
păcatul și decăderea, noi să afirmăm promisiunea iertării și mântuirii sale destinate tuturor; și 
acolo unde domnește moartea, noi să proclamăm viața cea nouă și să preamărim promisiunea 
vieții veșnice în Isus Cristos, Domnul nostru. 

T:  Amin. 
T(cântă): Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. 
Ort.: Cristoase, tu ai spus: Eu sunt calea! Mărturisim că, deși trebuie să fim conștienți de greșelile 

noastre, continuăm de multe ori să mergem pe cărări bătute. Ambiția ne determină să facem 
ceea ce facem; preferăm un drum comod și ușor și ne evităm unii pe alții. Uităm că ar trebui 
să ne îndreptăm pașii spre ținta la care tu ne vrei. Noi nu înaintăm decât atunci când tu continui 
drumul împreună cu noi. 

T:  Sfinte Dumnezeule... 
Cat.:  Cristoase, tu ai spus: Eu sunt adevărul! Mărturisim că de atâtea ori ne-am lăsat înșelați de 

minciună și de falsitate. Am rămas cu idei preconcepute și prejudecăți reciproce. Adeseori, 
n-am avut dorința de a ne confrunta în fața cuvintelor lipsite de conținut care susțin puterea, 
intoleranța și lăcomia. Lumea în care trăim este unică, dar noi nu suntem pregătiți să o 
întâmpinăm cu frații noștri în dreptate și pace. 

T:  Sfinte Dumnezeule... 
Ort.: Cristoase, tu ai spus: Eu sunt viața! Mărturisim că nu respectăm bogăția și plenitudinea vieții 

pe care tu ne-ai pregătit-o. Drepturile celor mai slabi sunt batjocorite de cei puternici, ale 
celor bolnavi de cei sănătoși, ale unei generații de către o alta, ale celor săraci de cei bogați. 
Violența și agresivitatea distrug viața. Nu permitem să aibă loc reînnoirea și vindecarea pe 
care tu ni le-ai promis. 

T:  Sfinte Dumnezeule... 
Cat.:  Tată, tu ne-ai oferit cuvântul tău de adevăr și ni l-ai dăruit pe Duhul tău Sfânt. Mărturisim că 

acordăm prea puțin loc printre noi Cuvântului și Duhului tău Sfânt. Încercăm să scoatem apă 
din propriile izvoare, dar ele sunt secate. Ne închidem la tot ceea ce voiești să schimbi și să 
reînnoiești pentru noi. Stingem Duhul tău prin autosuficiența, indiferența și lenea noastră. 

T:  Sfinte Dumnezeule... 
C:  Să ne rugăm (Rugăciunea se ia de la ziua corespunzătoare) 
 Doamne, noi am venit din Biserici diferite pentru a ne aduna aici ca să te ascultăm, să te 

rugăm și să te preamărim cu toții împreună. Te rugăm să ne întărești în dorința de unitate 
pentru ca lumea să creadă. Prin Domnul nostru Isus Cristos, Fiul tău, care, fiind Dumnezeu 
împreună cu tine, viețuiește și domnește în unire cu Duhul Sfânt în toți vecii vecilor. 

T:  Amin. 
 
II.  CELEBRAREA CUVÂNTULUI (de la ziua corespunzătoare) 
 
• Lectura I (lector ortodox) 



Ort.: Citire din... 
 Cuvântul Domnului 
T:  Mulțumim lui Dumnezeu 
Cat.:  Psalmul responsorial 
• Lectura II 
Ort.:  Citire din... 
 Cuvântul Domnului 
T:  Mulțumim lui Dumnezeu 
• Evanghelia 
Cat.:  Aleluia! Cuvintele tale, Doamne, sunt duh și viață, tu ai cuvintele vieții veșnice! Aleluia! 
C:  Domnul să fie cu voi 
T:  Și cu duhul tău 
C:  Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după Sfântul... 
T:  Mărire ție, Doamne 
C:  Cuvântul Domnului 
T:  Laudă ție, Cristoase 
 
Ort.: Cuvânt de învățătură din partea Bisericii Ortodoxe 
 

 
III.  CREZUL 
 
C:  De-a lungul timpului, creștinii au împărtășit o credință comună în Sfânta Treime. Să 

mărturisim împreună această credință. 
 
 Cred într-unul Dumnezeu, 
 Tatăl atotputernicul, 
 creatorul cerului și al pământului, 
 al tuturor văzutelor și nevăzutelor. 
 Cred într-unul Domn Isus Cristos, 
 Fiul lui Dumnezeu, unul-născut, 
 care din Tatăl s-a născut mai înainte de toți vecii. 
 Dumnezeu din Dumnezeu, lumină din lumină, 
 Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, 
 născut, iar nu creat; de o ființă cu Tatăl, 
 prin care toate s-au făcut. 
 Care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire 
 s-a coborât din ceruri. 
 S-a întrupat de la Duhul Sfânt, 
 din Maria Fecioară, 
 și s-a făcut om. 
 S-a răstignit pentru noi sub Ponțiu Pilat, 
 a pătimit și s-a îngropat. 
 A înviat a treia zi, după Scripturi, și s-a suit la cer; 
 șade de-a dreapta Tatălui 
 și iarăși va veni cu mărire 
 să judece pe cei vii și pe cei morți; 



 a cărui împărăție nu va avea sfârșit. 
 Cred în Duhul Sfânt, Domnul și de viață dătătorul, 
 care de la Tatăl și de la Fiul purcede; 
 care împreună cu Tatăl și cu Fiul este adorat și preamărit 
 și a grăit prin profeți. 
 Cred într-una, sfântă, catolică și apostolică Biserică. 
 Mărturisesc un Botez spre iertarea păcatelor. 
 Aștept învierea morților și viața veacului ce va veni. Amin. 
 

 
IV.  RUGĂCIUNEA UNIVERSALĂ 
 
(v. și modelul din paginile de la început, „Desfășurarea celebrării ecumenice”) 
C:  Fraților și surorilor, să invocăm de la Tatăl nostru plin de milostivire darul unității creștinilor 

pentru a realiza rugăciunea lui Cristos de la ultima Cină, „ca toți să fie una”. Plini de încredere, 
îi adresăm cererile noastre: 

(Următoarele intenții pot fi proclamate alternativ de credincioși catolici și ortodocși) 
1:  Binevoiește a dărui Bisericii tale darul de a fi și a se prezenta lumii ca poporul tău unit în 

dragoste, credință și speranță. 
T:  Doamne, te rugăm, ascultă-ne sau Kyrie eleison 
2:  Vindecă Biserica, trupul tău mistic, de rănile oricărei dezbinări și îndepărtează dinaintea 

oamenilor toate piedicile care se opun unității și păcii. 
T:  Doamne, te rugăm, ascultă-ne 
3:  Noi te rugăm pentru Bisericile de tradiții diferite: amintește-ne că am trecut prin apa 

Botezului. Distruge în noi tot ceea ce duce la diviziune, prejudecăți și orgoliu. Reînnoiește-ne 
cu Duhul tău Sfânt, pentru a deveni un semn al reconcilierii și păcii pentru lume. 

T:  Doamne, te rugăm, ascultă-ne 
4:  Fă ca toți creștinii să colaboreze la împăcarea inaugurată de Cristos prin mărturia lor de 

credință și să proclame cu imnuri de mulțumire unitatea pe care o împărtășim deja. 
T:  Doamne, te rugăm, ascultă-ne 
5:  Fă ca toți creștinii să simtă urgența de a deschide ușile inimii lor lui Cristos, care este prezent 

în rugăciunile lor și mai ales în Euharistie, pentru a ajunge la deplina unitate. 
T:  Doamne, te rugăm, ascultă-ne 
 
6:  Doamne, care ești păstorul sufletelor noastre, inspiră și asistă pe păstorii (ierarhii noștri – se 

pot nominaliza) în munca lor pentru binele Bisericii și al credincioșilor, și ocrotește și 
binecuvântează munca preoților, diaconilor și slujitorilor altarelor. 

T:  Doamne, te rugăm, ascultă-ne 
7:  Binevoiește a primi în împărăția cerească pe toți aceia care au murit cu credință în tine și fă-i 

părtași de ospățul tău veșnic. 
T:  Doamne, te rugăm, ascultă-ne 
Ort.:  Ectenii sau rugăciuni din partea Bisericii Ortodoxe. 
C:  Primește, Doamne, rugăciunile noastre pline de speranță în împăcarea finală, când vei fi totul 

în toți, în împărăția ta de dreptate și pace, de viață și de adevăr, împărăție care nu va avea 
sfârșit. Așa te rugăm prin Cristos, Fiul tău, care viețuiește și domnește cu tine, în unire cu 
Duhul Sfânt, în toți vecii vecilor. 

T:  Amin. 



 
V. RUGĂCIUNE DE MULȚUMIRE  
 ȘI DE BINECUVÂNTARE A APEI 
 
(facultativ) 
C:  Dumnezeule atotputernic, ascultă rugăciunile copiilor tăi: Noi preamărim creația și 

răscumpărarea noastră. Ascultă rugăciunile noastre și binecuvântează această apă care face 
să rodească pământul, reînnoiește și purifică omenirea. Prin botezul lui Cristos în Iordan, tu 
ai sfințit apa Botezului: prin el tu ne-ai renăscut și reînnoit pe toți în sfințenie. Dă-ne ca acest 
element al creației, izvor de viață, să devină semnul reînnoirii noastre pentru a lucra, cu 
ajutorul Duhului tău, la venirea împărăției tale. Întrucât tu ești începutul și sfârșitul, dă-ne ca 
apa pe care o primim acum să fie o pregustare a noii creații în care sperăm. Acestea le cerem 
prin Domnul nostru Isus Cristos. 

T: Amin. 
 
STROPIREA CU APĂ BINECUVÂNTATĂ 
T: (cântă): Stropește-mă, Doamne, cu isop și voi fi curat, 
         Spală-mă și voi fi mai alb decât zăpada. 
 
VI. RUGĂCIUNEA DOMNEASCĂ ȘI BINECUVÂNTAREA 
 
C:  Conștienți că suntem frați între noi și facem parte din poporul lui Dumnezeu, să ne îndreptăm 

spre ceruri și să ne rugăm așa cum ne-a învățat Domnul nostru Isus Cristos: 
T:  Tatăl nostru... 
C:   Mântuiește-ne, te rugăm, Doamne, de toate relele și binevoiește a da pacea în zilele noastre, 

pentru ca, ajutați de milostivirea ta, să fim pururea liberi de păcat și feriți de orice tulburare, 
așteptând nădejdea fericită și venirea Mântuitorului nostru Isus Cristos. 

T:   Căci a ta este împărăția și puterea și mărirea în veci. 
C:   Doamne Isuse Cristoase, care ai zis apostolilor tăi: „Pace vă las vouă, pacea mea o dau vouă”, 

nu privi la păcatele noastre, ci la credința Bisericii tale și binevoiește a-i dărui pacea și unirea 
după voința ta, care viețuiești și domnești în vecii vecilor. 

T:  Amin. 
C:  Pacea Domnului să fie pururea cu voi. 
T:  Și cu duhul tău. 
C:  Oferiți-vă un semn al iubirii frățești și al păcii. 
Cat.: Cântare 
 Ce bine e când frații în Domnul se iubesc 
 Și-n dragoste și pace în lume viețuiesc. 
 
 Ca roua dimineții pe câmpuri și pe văi 
 Și binecuvântarea căde-va peste ei. 
  
 Se va-nnoi odată prin ei lăcașul sfânt, 
 Toți fericiți și liberi vor fi pe-acest pământ. 
 
 Va merge spre lumină atunci orice popor 



 Și-o fi numai o turmă o turmă și-un păstor. 
Ort.: Cântare 
C:  Să ne rugăm 
 Dumnezeule, Părinte ceresc, care ne-ai adunat împreună pentru a implora darul unității, 

călăuzește-ne cu Duhul tău, pentru ca nu numai prin cuvinte, ci și prin faptele și viața noastră 
să dăm mărturie despre tine și astfel să ajungem într-o zi să trăim toți împreună în înțelegere 
și pace. Prin Cristos Domnul nostru. 

T:  Amin. 
 
BINECUVÂNTAREA FINALĂ 
C:  Domnul să fie cu voi, 
T:  Și cu duhul tău. 
C:  Dumnezeu, Stăpânul cerului și al pământului, care a voit ca toată familia umană și toți creștinii 

să formeze o singură comunitate, să reverse asupra voastră belșug de binecuvântare cerească. 
T:  Amin. 
C:  Dumnezeu Tatăl, care a voit să-i adune în Fiul său pe toți fiii săi, să vă dea harul să fiți Biserica 

sa una, sfântă și apostolică, și locuința Duhului Sfânt. 
T:  Amin. 
C:  Dumnezeu să vă curețe de păcat ca să-l puteți avea ca locuitor în voi pe Duhul Sfânt și prin 

unirea voastră frățească în credință să arătați comuniunea de iubire care există în Sfânta 
Treime. 

T:  Amin. 
C:  Și binecuvântarea lui Dumnezeu atotputernicul, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh să 

coboare asupra voastră și să rămână pururea cu voi. 
T:  Amin. 
Cat.: Cuvânt de mulțumire 
C:  Celebrarea s-a sfârșit mergeți și trăiți în pace. 
T:  Mulțumim lui Dumnezeu. 
 
Cat.:  Cântări 
 Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat 
 
 Te-adorăm în fericire, Domn al gloriei cerești; 
 Tu, cu raze de iubire, inimile le-ncălzești. 
 Doamne-ndepărtează ceața de-ntuneric și păcat 
 Și ne luminează viața cu-al tău duh sfânt și curat. 
 
 Toate câte sunt în lume și pe care le-ai creat 
 Cântă sfântului tău nume laudă ție ne-ncetat: 
 Cer și mare, deal și vale, floarea în splendoarea sa, 
 Toate-n glasuri triumfale ne vestesc iubirea ta. 
 
 Bine, har și fericire tu dai, Doamne, tuturor; 
 Spor de viață și iubire varsă peste-al tău popor. 
 În iubirea ta cerească noi ca frați să ne simțim, 
 Harul tău să ne unească și în pace să trăim. 



 
 Dumnezeule Preasfânt, 
 Preamărim a ta iubire, 
 Te slăvim cu-al nostru cânt 
 Și-ți aducem mulțumire; 
 Fii de-a pururi lăudat, 
 Că de noi te-ai îndurat. 
 
     Te rugăm, Părinte sfânt, 
     Dă-ne spirit de credință, 
     Să urmăm al tău cuvânt 
     Să-mplinim a ta voință 
     Și cu ajutorul tău 
     Să-l învingem pe cel rău. 
 
 Unde doi sau trei se adună în numele meu 
 Sunt prezent și eu în mijlocul lor.  
 

 


