
SFÂNTUL TRIDUUM PASCAL
AL PÃTIMIRII ªI ÎNVIERII DOMNULUI

JOIA CINEI DOMNULUI

Vesperele
    V.Dumnezeule, vino în ajutorul meu.
    R.Doamne, grãbeºte-te sã mã ajuþi.

Slavã Tatãlui ºi Fiului ºi Sfântului Duh.
Precum era la început ºi acum ºi pururea
    ºi în vecii vecilor. Amin.

IMNUL

    De eternã viaþã dãtãtoare Pâne,
    Întru care moartea Domnului rãmâne,
    Nesecat izvor de dragoste fierbinte,
    Tu sã-mi fii în viaþã hranã pentru minte.
    Pelican eºti, Doamne, ce cu propriul sânge
    Îºi salveazã puii ce la piept îi strânge;
    Doar un strop din scumpu-þi sânge, Doamne, poate
    Lumii sã îi ierte crimele ei toate.
    Sângele-þi ºi mie mântuire-mi poarte,
    Ca sã-þi vãd în ceruri faþa dupã moarte,
    ªi unit cu tine ºi cu sfinþii care
    Sunt în cer, Treimii sã-i aduc cântare. Amin.

    Ant.1: Cristos, primul nãscut dintre cei morþi ºi mai
mare peste regii pãmântului, ne-a fãcut pe noi împãrãþie
pentru Dumnezeu, Tatãl sãu.

Psalmul 71 (72)

Puterea regalã a lui Mesia

Deschizând tezaurele lor i-au oferit în dar: aur, tãmâie
ºi smirnã (Mt 2,11).



I
1 Dumnezeule, dãruieºte regelui judecãþile tale *
        ºi înzestreazã pe fiul regelui cu dreptatea ta,
2 ºi el va judeca poporul tãu cu dreptate *
        ºi pe sãracii tãi cu nepãrtinire.
3 Munþii sã aducã pacea pentru popor *
        ºi dealurile dreptatea.
4 El va face dreptate celor sãraci din popor †
        ºi-i va mântui pe fiii sãrmanilor, *
        dar pe asupritori îi va doborî.
5 Ei se vor teme de tine cât soarele ºi luna, *
        din generaþie în generaþie.
6 Va coborî ca ploaia pe iarbã *
        ºi ca ropotul ce udã pãmântul.
7 În zilele lui va înflori dreptatea ºi belºug de pace, *
        pânã când va fi luna.
8 El va domni de la o mare la alta *
        ºi de la Râu pânã la marginile pãmântului.
9 În faþa lui se vor pleca locuitorii pustiului, *
        iar vrãjmaºii lui vor linge þãrâna.
10 Regii insulelor ºi cei din Tarºiº vor oferi daruri, *
        regii arabi ºi din Saba vor aduce prinosuri.
11 Toþi regii se vor închina înaintea lui, *
        toate popoarele îl vor sluji.
    
Slavã Tatãlui. Precum era.

    Ant 1: Cristos, primul nãscut dintre cei morþi ºi mai
mare peste regii pãmân tului, ne-a fãcut pe noi împãrãþie
pentru Dumnezeu, Tatãl sãu.

    Ant. 2: Domnul îl va salva pe cel sãrac de cel
puternic ºi pe sãrmanul care nu are ajutor.

II
12 El îl va elibera pe sãracul care strigã *
        ºi pe sãrmanul care nu are ajutor.
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13 Va avea milã de cel slab ºi lipsit *
        ºi va mântui sufletele sãrmanilor.
14 Va rãscumpãra sufletele lor de oprimare ºi violenþã, *
        ºi sângele lor va fi preþios înaintea lui.
15 Va trãi ºi i se va da din aurul Arabiei. †
        Se vor ruga pentru el întotdeauna; *
        toatã ziua îl vor binecuvânta.
16 Va fi belºug de grâne pe pãmânt, *
        acestea vor undui pe culmile munþilor;
    roadele sale vor înflori precum Libanul *
        ºi recolta lor va fi ca iarba pãmântului.
17 Numele lui sã fie binecuvântat în veci, *
        cât va fi soarele sã dãinuiascã numele lui.
    În el vor fi binecuvântate
            toate neamurile pãmântului *
        ºi toate popoarele îl vor preamãri.
18 Binecuvântat sã fie Domnul Dumnezeu, †
        Dumnezeul lui Israel, *
        singurul care sãvârºeºte minuni!
19 Binecuvântat sã fie în veci numele sãu glorios, *
        tot pãmântul sã se umple de slava lui. Amin. Amin.

Slavã Tatãlui. Precum era.
    
    Ant. 2: Domnul îl va salva pe cel sãrac de cel
puternic ºi pe sãrmanul care nu are ajutor.
    
    Ant. 3: Cei sfinþi au biruit prin sângele Mielului ºi
prin cuvântul mãrturiei lor.

Cântarea
Ap 11,17-18; 12,10b-12a

                             Judecata lui Dumnezeu
11,17 Îþi mulþumim þie, *
        Doamne, Dumnezeule atotputernic,
    cel care eºti ºi care erai, *
        cãci ai luat în mânã puterea ta cea mare
            ºi ai început sã domneºti.
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18 ªi s-au mâniat neamurile, *
        dar a venit mânia ta ºi timpul sã-i judeci pe cei morþi
    ºi sã dai rãsplata slujitorilor tãi, profeþilor ºi sfinþilor, *
        ºi celor ce se tem de numele tãu, mici ºi mari.

12,10b A venit acum mântuirea ºi puterea
            ºi împãrãþia Dumnezeului nostru *
        ºi puterea Unsului sãu,
    cãci a fost alungat acuzatorul fraþilor noºtri, *
        care îi acuza în faþa Dumnezeului nostru zi ºi noapte.
11 Iar ei l-au învins prin sângele Mielului *
        ºi prin cuvântul mãrturiei lor;
    ºi nu ºi-au iubit viaþa *
        pânã la moarte.
12a De aceea, bucuraþi-vã, cerurilor, *
        ºi voi, cei care locuiþi în ele!

Slavã Tatãlui. Precum era.
    
    Ant. 3: Cei sfinþi au biruit prin sângele Mielului ºi
prin cuvântul mãrturiei lor.

LECTURA SCURTÃ                                       Evr 13,12-15
        Isus, pentru a sfinþi poporul prin pro priul sãu sânge,
a suferit în afara porþii. Prin urmare, sã ieºim în întâm -
pinarea lui în afara taberei, purtând ocara lui. Pentru cã
noi nu avem aici o cetate stãtãtoare, ci o cãutãm pe aceea
care trebuie sã vinã. Aºadar, sã-i ofe rim lui Dumnezeu
prin el o jertfã de laudã continuã, adicã rodul buzelor
care mãrturisesc numele lui.

    În loc de responsoriu se spune:

    Ant. Cristos s-a fãcut pentru noi ascultãtor pânã la
moarte.
    Ant. la Magnificat: Pe când erau la Cinã, Isus a luat
pâinea, a binecuvântat-o, a frânt-o ºi a dat-o ucenicilor sãi.
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CÂNTAREA DIN EVANGHELIE – MAGNIFICAT    Lc 1,46-55
Tresãltarea de bucurie a sufletului în Domnul

46 Sufletul meu *
        îl preamãreºte pe Domnul
47 ºi duhul meu tresaltã de bucurie *
        în Dumnezeu, mântuitorul meu,
48 cãci a privit la smerenia slujitoarei sale. *
        Iatã, de acum toate popoarele mã vor numi fericitã,
49 cãci mi-a fãcut lucruri mari Cel Atotputernic, *
        ºi numele lui e sfânt.
50 Milostivirea lui rãmâne din neam în neam *
        peste cei ce se tem de el.
51 A arãtat puterea braþului sãu, *
        i-a risipit pe cei mândri în cugetul inimii lor,
52 i-a dat jos de pe tron pe cei puternici *
        ºi i-a înãlþat pe cei smeriþi;
53 pe cei flãmânzi i-a copleºit cu bunuri, *
        iar pe cei bogaþi i-a lãsat cu mâinile goale.
54 L-a sprijinit pe Israel, slujitorul sãu, *
        amintindu-ºi de îndurarea sa,
55  dupã cum a promis pãrinþilor noºtri, *
        lui Abraham ºi urmaºilor lui în veci.
Slavã Tatãlui. Precum era.

RUGÃCIUNEA UNIVERSALÃ

    Sã-l adorãm pe Mântuitorul nostru, care, la Cina cea
de Tainã, în noaptea în care era vândut, a încredinþat
Bisericii memorialul morþii ºi învierii sale, pentru a fi
celebrat de-a pururi. Sã-l rugãm, spunând:
    Sfinþeºte, Doamne,
    poporul pe care l-ai rãscumpãrat cu sângele tãu!
Isuse, rãscumpãrãtorul nostru, dã-ne harul sã intrãm
mai adânc în pãtimirea ta prin pocãinþã,
–  ca sã dobândim mãrirea învierii!
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Dã-ne harul sã ne bucurãm de ocrotirea Mamei tale,
mângâietoarea mâhniþilor,
–  ºi învaþã-ne sã-i întãrim pe cei întristaþi cu alinarea pe
    care ºi noi o primim de la tine!
Dãruieºte credincioºilor tãi harul ca, în greutãþile lor, sã
fie pãrtaºi la pãtimirea ta,
–  pentru ca mântuirea ta sã se arate în ei!
Tu, care te-ai smerit fãcându-te ascultãtor pânã la
moarte, ºi încã moartea pe cruce,
–  dã slujitorilor tãi harul de a fi ascultãtori ºi rãbdãtori!
Binevoieºte a-i face pe cei rãposaþi asemenea cu trupul
mãririi tale
–  ºi fã-ne ºi pe noi pãrtaºi cândva de fericirea lor!
Tatãl nostru.

Rugãciunea de încheiere
    Dumnezeule, care pentru mãrirea ta ºi pentru
mântuirea neamului omenesc ai voit ca Fiul tãu Isus
Cristos sã fie marele preot veºnic, fã ca poporul pe care
el þi l-a dobândit prin sângele sãu sã primeascã, prin
participarea la memorialul pãtimirii lui, puterea crucii
ºi a învierii lui. Prin Domnul.

Domnul sã ne binecuvânteze, sã ne apere de orice rãu
ºi sã ne ducã la viaþa veºnicã. R. Amin.
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