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Dragi copii din ASTRU Junior, 

 

Acest itinerariu pentru Postul Mare şi Sărbătoarea Învierii Domnului        
nostru este conceput special pentru voi,  copiii din ASTRU Cluj. Materialul 
conţine evanghelia fiecărei duminici din  Postul Mare, un scurt mesaj             
săptămânal al Sfântului Părinte Papa Francisc şi apoi o propunere de         
activitate pentru fiecare zi din post, o rugăciune sau o faptă care să te ajute să 
creşti în virtute şi credinţă. 
 

Dincolo de lucrurile şi ideile pe care le găseşti în calendar, te sfătuim să alegi 
unul sau două lucruri la care să renunţi pe durata întregului Post Mare.        
De exemplu, unii oameni aleg să renunţe la ciocolată, sucuri sau chipsuri.                         
Alte persoane aleg să spună o rugăciune în plus în fiecare zi.  

 

Papa Francisc ne îndeamnă “să invocăm cu încredere deosebită ocrotirea şi    
ajutorul Fecioarei Maria: ea, prima care a crezut în Hristos, să ne însoţească 
în zilele de rugăciune intensă şi de pocăinţă, pentru a ajunge să celebrăm,                    
purificaţi şi reînnoiţi în spirit, marele mister al Paştelui Fiului său.” 

 

                                                Echipa ASTRU Cluj  
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Săptămâna I 

«Că de veți ierta oamenilor greșealele lor, ierta-va și vouă Tatăl             

vostru Cel ceresc; Iar de nu veți ierta oamenilor greșealele lor, nici 

Tatăl vostru nu vă va ierta greșealele voastre.  

 

Când pos"ți, nu fiți triș" ca fățarnicii; că ei își smolesc fețele, ca să 

se arate oamenilor că postesc.  Adevărat grăiesc vouă, și-au luat 

plata lor. 

 

 Tu însă, când posteș", unge capul tău și fața ta o spală, Ca să nu te 

arăți oamenilor că posteș", ci Tatălui tău care este în ascuns,                     

și Tatăl tău, Care vede în ascuns, îți va răsplă" ție.  

 

Nu vă adunați comori pe pământ, unde molia și rugina le strică și 

unde furii le sapă și le fură. Ci adunați-vă comori în cer, unde nici 

molia, nici rugina nu le strică, unde furii nu le sapă și nu le fură.  

Căci unde este comoara ta, acolo va fi și inima ta.» 

Duminică, 13 mar"e 2016 

Matei 6,14-21  
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Luni, 14.03.2016Luni, 14.03.2016Luni, 14.03.2016Luni, 14.03.2016    
 

“Postul Mare din acest an jubiliar 
să fie trăit mai intens ca moment 
forte pentru a celebra și a experi-

menta milostivirea lui Dumnezeu”  
(Misericordiae vultus, 17).  

Marţi, 15.03.2016Marţi, 15.03.2016Marţi, 15.03.2016Marţi, 15.03.2016    

 

Roagă-te lui Dumnezeu, 
să îţi dea harul său 

pentru ca acest timp de Post 
să aducă multe roade în viaţa ta! 

Miercuri, 16.03.2016Miercuri, 16.03.2016Miercuri, 16.03.2016Miercuri, 16.03.2016    

 

 

Joi, 17.03.2016Joi, 17.03.2016Joi, 17.03.2016Joi, 17.03.2016    

La Cina cea de taină Isus le-a 
spus apostolilor ce mult i-a 

iubit.  Azi, dă o mână de              
ajutor în bucătărie la  

              spălatul vaselor fără            
             să ţi se ceară acest lucru.  

 

Vineri, 18.03.2016Vineri, 18.03.2016Vineri, 18.03.2016Vineri, 18.03.2016    
 
 

Renunță 
 la timp petrecut  
în fața televizorului  
sau calculatorului. 

Sâmbătă, 19.03.2016Sâmbătă, 19.03.2016Sâmbătă, 19.03.2016Sâmbătă, 19.03.2016    

 

Roagă-te  

Sfintei Fecioare 

 Maria! 

                                                                            Duminică, 20.03.2016  Duminică, 20.03.2016  Duminică, 20.03.2016  Duminică, 20.03.2016      

       

 

Realizează  
un altar în casa ta, 

cu un crucifix,  
o candelă  
şi iconițe. 

Foloseşte-l  
în acest Post! 

Azi,  
petrece mai mult timp  

cu  Isus şi cu 
familia ta. 

Sf. Iosif, Patronul Bisericii Universale  
și al Eparhiei de Cluj-Gherla 

 

În "mpul Postului Mare haideți 
 să găsim moduri concrete de a ne depăși indiferența.   
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Săptămâna II 
Duminică, 20 mar"e 2016 

Ioan 1, 43-51 

«A doua zi, voia să plece în Galileea și l-a găsit pe Filip. Isus i-a zis: 
„Urmează-mă!” Filip era din Betsaida, din cetatea lui Andrei și a lui 
Petru.  
 
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”. Dar Natanael i-a zis: „Poate fi ceva bun din Nazaret?”  
 
Filip i-a zis: „Vino și vezi!” Isus l-a văzut pe Natanael venind la el și 
a zis despre el: „Iată cu adevărat un israelit în care nu este                       
viclenie”. Natanael i-a zis: „De unde mă cunoș"?” Isus i-a răspuns 
și i-a zis: „Înainte de a te fi chemat Filip, te-am văzut stând sub 
smochin”.  
 
Natanael i-a răspuns: „Rabbi, tu eș" Fiul lui Dumnezeu, tu eș"                    
regele lui Israel”. 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”.  
 
Și i-a zis: „Adevăr, adevăr vă spun: veți vedea cerul deschis și pe  
îngerii lui Dumnezeu urcând și coborând deasupra Fiului Omului”.»  
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Luni, 21.03.2016Luni, 21.03.2016Luni, 21.03.2016Luni, 21.03.2016    

 

 

Marţi, 22Marţi, 22Marţi, 22Marţi, 22----03.201603.201603.201603.2016    

Miercuri, 23.03.2016Miercuri, 23.03.2016Miercuri, 23.03.2016Miercuri, 23.03.2016    Joi, 24.03.2016Joi, 24.03.2016Joi, 24.03.2016Joi, 24.03.2016    

Vineri, 25.03.2016Vineri, 25.03.2016Vineri, 25.03.2016Vineri, 25.03.2016    
Bunavestire 

Sâmbătă, 26.03.2016Sâmbătă, 26.03.2016Sâmbătă, 26.03.2016Sâmbătă, 26.03.2016    

 

 

Duminică, 27.03.2016     Duminică, 27.03.2016     Duminică, 27.03.2016     Duminică, 27.03.2016         

  

 

Roagă-te pentru cei care sunt 
în închisoare, atât pentru 

cei vinovaţi cât şi pentru cei 
inocenţi. 

Azi,  
renunță la 
dulciuri. 

Participă la  
Calea  Crucii  

la tine  
în parohie. 

Lucrurile frumoase nu durează o veşnicie aici pe pământ. 
Mulţumeşte-i lui Dumnezeu pentru un lucru frumos  

ce ţi se întâmplă acum. 

În drum spre casă  
de la şcoală, oprește-te la 

biserică măcar timp  
de 5 minute.                 

 Fă-i o vizită lui Isus! 

Roagă-te azi în mod deosebit 
pentru toate femeile  

care aşteaptă un copil! 

“Fie mie după Cuvântul tău!” 
DA-ul Fecioarei Maria 
Să fie şi DA-ul nostru, 

chiar şi atunci când lucrurile 
sunt prea dificile 

pentru a le înţelege. 

 

Viaţa este un dar preţios,  
dar conştientizăm aceasta doar când ne-o dăruim altora.  
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Săptămâna III 
Duminică, 27 mar"e 2016 

Marcu 2, 1-12 

«Când a intrat din nou în Cafarnaum, după câteva zile, s-a auzit că 
el este în casă. Mulți s-au adunat, așa încât nu mai era loc nici      
înaintea ușii, iar el le vestea cuvântul. Au venit la el aducând un 
paralizat purtat de patru bărbați. Și, neputând să-l aducă până la el 
din cauza mulțimii, au desfăcut acoperișul unde era el și, după ce 
au făcut o deschizătură, au lăsat în jos targa pe care zăcea            
paralizatul.  
 
Văzând Isus credința lor, i-a spus celui paralizat: „Fiule, îți sunt      
iertate păcatele!” Stăteau acolo unii dintre cărturari care se           
întrebau în inimile lor: „De ce vorbește acesta asEel? Spune        
blasfemie! Cine poate să ierte păcatele decât singur Dumnezeu?” 
 
Îndată ce a cunoscut Isus în spiritul său că ei se întreabă asEel în 
sine, le-a spus: „De ce vă întrebați asEel în inimile voastre? Ce este 
mai ușor: a spune celui paralizat «Păcatele îți sunt iertate!», sau a 
spune «Ridică-te, ia-ți targa și umblă!»?  

Însă, ca să ș"ți că Fiul Omului are       
puterea de a ierta păcatele pe            
pământ – i-a spus  celui paralizat – îți 
spun: ridică-te, ia-ți targa și du-te la 
casa ta!”  
El s-a ridicat și îndată, luându-și targa, 
a ieșit în fața tuturor așa încât toți 
erau uimiți și-l glorificau pe                              
Dumnezeu, spunând: „Niciodată nu 
am văzut așa ceva”.» 
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Luni, 28.03.2016Luni, 28.03.2016Luni, 28.03.2016Luni, 28.03.2016    Marţi, 29.03.2016Marţi, 29.03.2016Marţi, 29.03.2016Marţi, 29.03.2016    

Miercuri, 30.03.2016Miercuri, 30.03.2016Miercuri, 30.03.2016Miercuri, 30.03.2016    Joi, 31.03.2016Joi, 31.03.2016Joi, 31.03.2016Joi, 31.03.2016    

Vineri, 1.04.2016Vineri, 1.04.2016Vineri, 1.04.2016Vineri, 1.04.2016    Sâmbătă, 2.04.2016Sâmbătă, 2.04.2016Sâmbătă, 2.04.2016Sâmbătă, 2.04.2016    

                 Duminică, 3.04.2016      Duminică, 3.04.2016      Duminică, 3.04.2016      Duminică, 3.04.2016        

Mulţumeşte-i lui Dumnezeu 
pentru dragostea pe care ţi-o  

dăruiește în mod necondiționat. 

Roagă-te 
 pentru  
cineva  
care  

are nevoie.  

Astăzi propune-ţi să 
realizezi o faptă de  

milostenie trupească . 

Propune-ţi 
ca azi să 

bei apă în 
loc de suc.  

Propune-ţi 
să trăieşti 

cu entuziasm, 
zâmbind mereu. 

Măcar azi! 

Fii bun şi înţelegător cu fraţii 
sau prietenii tăi care sunt  

supăraţi. 
Oferă din timpul 
tău celor din jur 

care au nevoie de 
o mână de ajutor. 

 

Să îl lăsăm pe Dumnezeu 

 să ne umple inimile cu bunătatea şi milostivirea Sa.  
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Săptămâna IV 
Duminică, 3 aprilie 2016 

Marcu 8, 34 – 9, 1  

«Chemând la sine mulțimea și pe discipolii săi, le-a spus:           
„Dacă cineva vrea să vină după mine, să renunțe la sine, să-și ia 
crucea și să mă urmeze.  
 
Căci cine vrea să-și salveze viața o va pierde; cine, însă, își va       
pierde viața pentru mine și pentru evanghelie o va salva. Așadar, 
ce-i folosește omului să câș"ge lumea întreagă, dacă își pierde      
sufletul? Căci ce poate să dea omul în schimb pentru sufletul său?  
 
Dacă cineva se va rușina de mine și de cuvintele mele în această 
generație adulteră și păcătoasă, și Fiul Omului se va rușina de el 
când va veni în gloria Tatălui său cu îngerii cei sfinți”.  
 
Și le zicea: „Adevăr vă spun că sunt unii dintre cei care stau aici  
care nu vor vedea moartea până când nu vor vedea împărăția lui 
Dumnezeu venind cu putere”.» 
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Luni, 4.04.2016Luni, 4.04.2016Luni, 4.04.2016Luni, 4.04.2016    Marţi, 5.04.2016Marţi, 5.04.2016Marţi, 5.04.2016Marţi, 5.04.2016    

Miercuri, 06.04.2016Miercuri, 06.04.2016Miercuri, 06.04.2016Miercuri, 06.04.2016    Joi, 07.04.2016Joi, 07.04.2016Joi, 07.04.2016Joi, 07.04.2016    

Vineri, 8.04.2016Vineri, 8.04.2016Vineri, 8.04.2016Vineri, 8.04.2016    Sâmbătă, 9.04.2016Sâmbătă, 9.04.2016Sâmbătă, 9.04.2016Sâmbătă, 9.04.2016    

Duminică, 10.04.2016      Duminică, 10.04.2016      Duminică, 10.04.2016      Duminică, 10.04.2016           

Roagă-te astăzi: 
“Doamne, 

ajută-ne să trăim virtutea  
generozităţii, 

iubind fără limite.” 

Când participi la Sfânta Liturghie 
mulţumeşte-i lui Isus pentru că ni s-a 
dăruit ca hrană şi băutură spirituală. 

Mulțumeşte-i 
Domnului  

pentru toate  
persoanele  

pe care le-ai 
 întâlnit astăzi. 

Dedică 
mai mult timp  
prietenilor tăi.  

Fă-ţi timp 
să citeşti 
viaţa unui 

Sfânt! 

Caută o imagine cu Isus  
încoronat cu spini 

 şi priveşte-o câteva minute, 
apoi desenează-o! 

Azi mă rog 
pentru toți cei 
dragi ai mei  

care au trecut 
la Domnul.  

 

Atenţie la confort!  
Când stăm confortabil este foarte uşor să uităm de ceilalţi.  
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Săptămâna V 
Duminică, 10 aprilie 2016 

Marcu 9, 17-32 

«Atunci, unul din mulțime i-a răspuns: „Învățătorule, l-am adus la 
"ne pe fiul meu care are un spirit mut. Ori de câte ori îl ia în           
stăpânire, îl trântește la pământ, iar el face spume, scrâșnește din 
dinți și înțepenește. Am spus discipolilor tăi să-l alunge, dar nu au 
putut”. Atunci el le-a răspuns: „O, generație necredincioasă, până 
când voi mai fi cu voi? Până când vă voi mai suporta? Aduceți-l la 
mine!” L-au adus la el și, când spiritul l-a văzut, îndată l-a scuturat 
pe tânăr și, căzând la pământ, se zvârcolea, făcând spume. Isus l-a 
întrebat pe tatăl lui: „Cât "mp este de când i se întâmplă aceasta?” 
El i-a zis: „Din copilărie. De multe ori l-a aruncat chiar și în foc și în 
apă ca să-l facă să piară. Însă, dacă poți, îndură-te de noi și             
ajută-ne!” Isus i-a spus: „«Dacă poți?» Toate sunt posibile pentru 
cel care crede”.  
 
Tatăl copilului, strigând, a spus îndată: „Cred. Vino în ajutorul        
necredinței mele!” Văzând Isus că se adună mulțimea, i-a poruncit 
cu asprime spiritului necurat, spunându-i: „Spirit mut și surd, eu îți 
poruncesc: ieși din el și să nu mai intri niciodată în el”. Strigând și 
scuturându-l puternic, a ieșit, iar el a devenit ca un mort, încât 
mulți spuneau că a murit. Însă Isus, prinzându-l de mână, l-a             
ridicat, iar el a stat în picioare. Apoi, intrând în casă, discipolii l-au 
întrebat aparte: „De ce noi nu am putut să-l scoatem?” El le-a 
spus: „Acest soi de diavol nu poate fi scos cu nimic în afară de        
rugăciune”.  
 

Plecând de acolo, Isus străbătea Galileea și nu voia ca cineva să 
ș"e, căci îi învăța pe discipolii săi și le spunea: „Fiul Omului va fi 
dat în mâinile oamenilor și îl vor ucide, iar după ce îl vor ucide, a 
treia zi va învia”. Ei, însă, nu înțelegeau cuvântul și se temeau să-l 
întrebe.»  
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Luni, 11.04.2016Luni, 11.04.2016Luni, 11.04.2016Luni, 11.04.2016    Marţi, 12.04.2016Marţi, 12.04.2016Marţi, 12.04.2016Marţi, 12.04.2016    

Miercuri, 13.04.2016Miercuri, 13.04.2016Miercuri, 13.04.2016Miercuri, 13.04.2016    Joi, 14.04.2016Joi, 14.04.2016Joi, 14.04.2016Joi, 14.04.2016    

Vineri, 15.04.2016Vineri, 15.04.2016Vineri, 15.04.2016Vineri, 15.04.2016    Sâmbătă, 16.04.2016Sâmbătă, 16.04.2016Sâmbătă, 16.04.2016Sâmbătă, 16.04.2016    

                                                            Duminică, 17.04.2016      Duminică, 17.04.2016      Duminică, 17.04.2016      Duminică, 17.04.2016           

Ce faptă bună vei face azi? 

Cere-i mamei sau tatălui tău să 
îţi dea o sarcină grea  
de îndeplinit şi fă-o! 

Roagă-te azi  
pentru toate 
sufletele din 
Purgatoriu! 

Priveşte la un  
Crucifix, 

Şi spune-i lui Isus  
că El e Regele tău! 

Roagă-te pentru 
cineva care este 

bolnav. 
Dacă poţi,  

fă-i o vizită! 

Dă o mână de 
ajutor  

familiei tale cu 
treaba 

 care e de făcut 
azi prin casă. 

Vorbeşte cu 
un prieten 

despre  
Isus! 

 

Inima se împietreşte când nu iubeşte.  
Doamne, dă-ne o inimă care ştie să iubească!  
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Săptămâna VI 
Duminică, 17 aprilie 2016 

Marcu 10, 32-45 

«Erau pe drum, urcând spre Ierusalim, iar Isus mergea înaintea lor. 
Ei erau uimiți, iar cei care veneau în urmă erau cuprinși de teamă. 
Luându-i din nou pe cei doisprezece, a început să le vorbească       
despre cele ce aveau să i se întâmple: „Iată, urcăm la Ierusalim și 
Fiul Omului va fi dat pe mâna arhiereilor și a cărturarilor; îl vor 
condamna la moarte și-l vor da pe mâna păgânilor. Aceș"a își vor 
bate joc de el, îl vor scuipa, îl vor biciui și-l vor ucide, dar după trei 
zile va învia”.  
 
Iacob și Ioan, fiii lui Zebedeu, s-au apropiat de el și i-au spus: 
„Învățătorule, vrem să faci pentru noi ceea ce îți cerem”. El le-a 
spus: „Ce vreți să fac pentru voi?” Atunci ei i-au spus: „Fă-ne să 
stăm unul la dreapta și altul la stânga ta în gloria ta”. Dar Isus le-a 
spus: „Nu ș"ți ce cereți. Puteți să beți paharul pe care-l beau eu 
sau să vă botezați cu botezul cu care eu sunt botezat?” Ei i-au 
spus: „Putem”. Iar Isus le-a zis: „Paharul pe care-l beau eu îl veți 
bea, iar cu botezul cu care sunt botezat eu veți fi botezați. Însă, a 
sta la dreapta sau la stânga mea, nu ține de mine să dau, ci este 
pentru cei cărora le-a fost pregă"t”.  
 
Când au auzit, cei zece au fost cuprinși de indignare față de Iacob 
și Ioan. Chemându-i la sine, Isus le-a spus: „Voi ș"ți că cei care sunt 
considerați conducători ai popoarelor le domină și cei mari dintre 
ei își fac simțită puterea asupra lor. Dar între voi să nu fie așa. Dim-
potrivă, cine vrea să devină mare între voi să fie sclavul vostru și 
cine vrea să fie primul între voi să fie servitorul tuturor. Pentru că 
nici Fiul Omului n-a venit ca să fie slujit, ci ca să slujească și să-și 
dea viața ca răscumpărare pentru mulți”.»  
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Luni, 18.04.2016 Marţi, 19.04.2016 

Miercuri, 20.04.2016 Joi, 21.04.2016 

Vineri, 22.04.2016 Sâmbătă, 23.04.2016 
Sâmbăta Sfântului și dreptului Lazăr 

Sf. Mare Mucenic Gheorghe 

Duminică, 24.04.2016        

Dacă ai ceva bănuţi,                     
oferă-i săracilor. 

Dacă nu ai, fă o faptă 
bună pentru ei! 

În fiecare zi din această 
 săptămână scrie  
câte un bilețel de mulțumire 

părinților sau fraților tăi. 

Fă o  plimbare azi cu  
o persoană dragă  
și vorbiți despre viață 
 și credință. 

Roagă-te un Tatăl nostru, 
Născătoare de Dumnezeu 
și Mărire Tatălui...,  
pentru Sfântul  

Părinte Papa Francisc. 

Roagă-te  
Rozariul Divinei Milostiviri. 

Fă o listă cu toate  
lucrurile importante  

din viața ta . 

Aşează ramurile sfinţite primite 
la biserică într-un loc de cinste 

în casă. 

 

Postul este un timp de apropiere de Hristos prin                  
intermediul Cuvântului lui Dumnezeu şi al Sacramentelor. 
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Săptămâna Mare 
Duminică, 24 aprilie 2016 

Intrarea Domnului în Ierusalim (Floriile) 
Ioan 12, 1-18  

«Cu șase zile înainte de Paș", Isus a venit în Betania, unde era Lazăr, pe 
care Isus îl înviase din morți. Au făcut acolo pentru el un ospăț; Marta 
servea, iar Lazăr era unul dintre cei care stăteau la masă cu el. Atunci, 
Maria, luând un vas cu mireasmă de nard curat, de mare preț, a uns  
picioarele lui Isus și i le-a șters cu părul ei. Și casa s-a umplut cu       
parfumul miresmei.  
 

Iuda Iscarioteanul, unul dintre discipolii lui – cel care avea să-l trădeze 
– a spus: „De ce nu s-a vândut mireasma aceasta cu trei sute de dinari 
și să se dea săracilor?” Dar a spus aceasta nu pentru că îi păsa de         
săraci, ci pentru că era hoț: întrucât el ținea punga cu bani, fura din ce 
se punea în ea.  
 

Atunci Isus a spus: „Las-o! Pentru ziua înmormântării mele a păstrat 
aceasta. Căci pe săraci îi aveți întotdeauna cu voi, pe mine, însă, nu mă 
aveți întotdeauna”. Atunci o mare mulțime dintre iudei a aflat că este 
acolo și a venit nu numai datorită lui Isus, ci și ca să-l vadă pe Lazăr, pe 
care îl înviase din morți. Arhiereii voiau să-l ucidă și pe Lazăr, pentru că 
mulți iudei îi părăseau din cauza lui și credeau în Isus. În ziua                 
următoare, mulțimea numeroasă, care venise pentru sărbătoare,         
auzind că Isus vine la Ierusalim, a luat ramuri de palmier, a ieșit în         
întâmpinarea lui și striga: „Osana! Binecuvântat cel care vine în            
numele Domnului, regele lui Israel!” Isus, găsind un măgăruș, s-a          
așezat pe el, după cum este scris: Nu te teme, fiică a Sionului, iată,        
regele tău vine așezat pe un mânz de măgar.  
 

La început, discipolii lui n-au înțeles acestea, însă când Isus a fost          
glorificat, atunci și-au adus aminte că acestea erau scrise despre el și 
că au făcut acestea pentru el. Așadar, mulțimea, care fusese cu el când 
l-a chemat pe Lazăr din mormânt și l-a înviat din morți, dădea               
mărturie. De aceea i-a ieșit mulțimea în întâmpinare, pentru că a auzit 
că el a făcut semnul aceasta.»   
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Luni, 25.04.2016Luni, 25.04.2016Luni, 25.04.2016Luni, 25.04.2016    Marţi, 26.04.2016Marţi, 26.04.2016Marţi, 26.04.2016Marţi, 26.04.2016    

Miercuri, 27.04.2016Miercuri, 27.04.2016Miercuri, 27.04.2016Miercuri, 27.04.2016    Joi, 28.04.2016Joi, 28.04.2016Joi, 28.04.2016Joi, 28.04.2016    

Vineri, 29.04.2016Vineri, 29.04.2016Vineri, 29.04.2016Vineri, 29.04.2016    Sâmbătă, 30.04.2016Sâmbătă, 30.04.2016Sâmbătă, 30.04.2016Sâmbătă, 30.04.2016    

Duminică, 01.05.2016      Duminică, 01.05.2016      Duminică, 01.05.2016      Duminică, 01.05.2016           

Uită-te la mâinile tale  
şi imaginează-ţi cuie în ele. 

Mulţumeşte-i lui Isus  
pentru cât a suferit! 

Îngenunchează  
în faţa unui Crucifix 

 şi roagă-te Tatăl nostru! 

Gândeşte-te 
la cineva care 
te-a jignit sau 
te-a supărat. 

Iartă! 

Priveşte la  
Crucifix. 

Atât de mult 
 te-a iubit  
şi te iubeşte 

 Isus! 

Stai un timp 
 în tăcere şi 

 gândeşte-te ce a 
simţit Fecioara 
Maria  după ce 
Isus a murit. 

 
Îmi propun  

să îmi las viața transformată 
 de Învierea lui Hristos!  

Îmi propun să 
vorbesc cu un 
prieten cu care 
nu am vorbit 

de mult și să îl 
ascult cu  
adevărat.  

Săptămâna Mare este un timp în care                                
suntem chemaţi să ne apropiem de Isus:                              

prietenia cu El se vede în perioadele de încercare.  
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Învierea  Domnului şi Dumnezeului nostru Isus HristosÎnvierea  Domnului şi Dumnezeului nostru Isus HristosÎnvierea  Domnului şi Dumnezeului nostru Isus HristosÎnvierea  Domnului şi Dumnezeului nostru Isus Hristos    

Duminică, 1 mai  2016 

Ioan 1, 1-17 

«La început era Cuvântul și Cuvântul era la Dumnezeu și Cuvântul era 
Dumnezeu. Acesta era la început la Dumnezeu.  
 
Toate au luat ființă prin el și fără el nu a luat ființă nimic din ceea ce 
există. În el era viața și viața era lumina oamenilor, iar lumina în             
întuneric luminează, dar întunericul nu a cuprins-o.  
 
A fost un om, trimis de Dumnezeu, al cărui nume era Ioan. Acesta a    
venit spre mărturie, ca să dea mărturie despre lumină, pentru ca toți 
să creadă prin el. Nu era el lumina, ci a venit să dea mărturie despre 
lumină. Cuvântul era lumina adevărată care, venind în lume, luminează 
pe orice om. Era în lume și lumea a luat ființă prin el, dar lumea nu l-a 
cunoscut. A venit la ai săi, dar ai săi nu l-au primit. Însă celor care l-au 
primit, celor care cred în numele lui le-a dat puterea de a deveni copii 
ai lui Dumnezeu, care nu din sânge, nici din voința trupului, nici din   
voința bărbatului, ci din Dumnezeu s-au născut.  
 
Și Cuvântul s-a făcut trup și a locuit între noi, iar noi am văzut gloria lui, 
glorie ca a unicului născut din Tatăl, plin de har și de adevăr. Ioan a dat 
mărturie despre el și a strigat, zicând: „Acesta era cel despre care v-am 
spus: Cel care vine după mine a fost înaintea mea pentru că era mai 
înainte de mine”. Căci noi toți am primit din plinătatea lui har după 
har. Pentru că Legea a fost dată prin Moise, harul și adevărul au fost 
prin Isus Hristos.» 

Hristos a înviat!  
Hristos este viu şi merge împreună cu noi! 
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Textele Sfintelor Evanghelii din fiecare duminică au fost preluate  
din Biblia, traducere, introducere și note  
de pr. Alois Bulai și pr. Eduard Patraşcu,  

Editura Sapientia, Iași 2013  
 
 

Textele Sfântului Părinte sunt preluate  

de pe contul Twi�er @PONTIFEX din perioda Postului Mare 2015 
 

 

Au contribuit la realizarea acestui material: 

Codruţa Fernea 

Raluca Fernea 

 

 

Introducere:  

Echipa ASTRU  

 

 

Imagini:  

ASTRU Cluj și domeniul public 

www.qumran2.it 
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