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La Antifonul 3:

Bucură-te încăperea lui Dumnezeu
cea desfătată, bucură-te chivotul Legii Noi,
bucură-te năstrapă aurită, din care s-a dat tuturor
mana cea cerească.

At 3rd Antiphon:

Dintru înălţime te-ai pogorât,
îndurate, şi înmormântare ai luat de trei zile,
ca să ne scapi pe noi din patimi. Cela ce eşti
viaţa şi învierea noastră, Doamne, mărire ţie.

Troparion:

Tropar (30):

Mărire Tatălui şi Fiului şi Spiritului Sfânt
şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.
Înviind din mormânt, pe cei morţi i-ai
ridicat şi pe Adam l-ai înviat, şi Eva saltă întru
învierea ta, şi marginile lumii prăznuiesc învierea
ta cea din morţi, mult milostive.
Condac:

Hail, O joyful house of God; hail,
O chest of the New Testament; hail, You golden
vase, from which the heavenly manna was given
unto all.
From on high You descended, O
compassionate One. To burial of three days You
have submitted to free us from our passions. O
our Life and Resurrection, O Lord, glory be to
You.
Glory be to the Father, and to the Son, and to the
Holy Spirit now, and always, and forever and
ever. Amen.
Kontakion: Having risen from the tomb, You did
raise up the dead and did resurrect Adam. Eve
also rejoices into Your Resurrection, and the
ends of the world they celebrate Your rising from
the dead, O Greatly-merciful one.

Faceţi făgăduinţe şi le împliniţi
Domnului Dumnezeului vostru. (Ps. 75, 11)
Stih: Cunoscut este în Iudeea Dumnezeu, în Israel
mare este numele Lui. (Ps. 75, 1)
Prochimen:

Apostol: Din epistola a doua către Corinteni a Sfântului
Apostol Pavel citire. (11, 31-12,9)

Fraţilor, Dumnezeu şi Tatăl Domnului nostru Iisus, Cel
ce este binecuvântat în veci, ştie că nu mint! În
Damasc, dregătorul regelui Areta păzea cetatea
Damascului, ca să mă prindă, şi printr-o fereastră am
fost lăsat în jos, peste zid, într-un coş, şi am scăpat din
mâinile lui. Dacă trebuie să mă laud, nu-mi este de
folos, dar voi veni totuşi la vedenii şi la descoperiri de
la Domnul. Cunosc un om în Hristos, care acum
paisprezece ani - fie în trup, nu ştiu; fie în afară de
trup, nu ştiu, Dumnezeu ştie - a fost răpit unul ca
acesta până la al treilea cer. Şi-l ştiu pe un astfel de
om - fie în trup, fie în afară de trup, nu ştiu, Dumnezeu
ştie, că a fost răpit în rai şi a auzit cuvinte de nespus,
pe care nu se cuvine omului să le grăiască. Pentru
unul ca acesta mă voi lăuda; iar pentru mine însumi nu
mă voi lăuda decât numai în slăbiciunile mele. Căci
chiar dacă aş vrea să mă laud, nu voi fi fără minte,
căci voi spune adevărul; dar mă feresc de aceasta, ca
să nu mă socotească nimeni mai presus decât ceea
ce vede sau aude de la mine. Şi pentru ca să nu mă
trufesc cu măreţia descoperirilor, datu-mi-s-a mie un
ghimpe în trup, un înger al satanei, să mă bată peste
obraz, ca să nu mă trufesc. Pentru aceasta de trei ori
am rugat pe Domnul ca să-l îndepărteze de la mine;
Şi mi-a zis: Îţi este de ajuns harul Meu, căci puterea
Mea se desăvârşeşte în slăbiciune. Deci, foarte
bucuros, mă voi lăuda mai ales întru slăbiciunile mele,
ca să locuiască în mine puterea lui Hristos.
Evanghelia: Luca 6, 31-36
Zis-a Domnul: precum voiţi să vă facă vouă oamenii,
faceţi-le şi voi asemenea; şi dacă iubiţi pe cei ce vă
iubesc, ce răsplată puteţi avea? Căci şi păcătoşii
iubesc pe cei ce îi iubesc pe ei. Şi dacă faceţi bine
celor ce vă fac vouă bine, ce mulţumire puteţi avea?
Că şi păcătoşii acelaşi lucru fac. Şi dacă daţi împrumut
celor de la care nădăjduiţi să luaţi înapoi, ce mulţumire
puteţi avea? Că şi păcătoşii dau cu împrumut
păcătoşilor, ca să primească înapoi
iubiţiN
Ş întocmai.
T E FCi A
pe vrăjmaşii voştri şi faceţi bine şi daţi cu împrumut,
fără să nădăjduiţi nimic în schimb, şi răsplata voastră
va fi multă şi veţi fi fiii Celui Preaînalt, că El este bun
cu cei nemulţumitori şi răi. Fiţi milostivi, precum şi
Tatăl vostru este milostiv.

Make and fulfil your vows to the Lord
your God. (Ps. 76, 11)
Verse: God is acknowledged in Judah, his name is
great in Israel. (Ps. 76, 1)
Prokimenon:

Brethren! The God and Father of the Lord Jesus, who is
for ever to be blessed, knows that I am not lying. When I
was in Damascus, the governor who was under King
Aretas put guards round Damascus city to catch me, and
I was let down in a basket through a window in the wall,
and that was how I escaped from his hands. I am
boasting because I have to. Not that it does any good,
but I will move on to visions and revelations from the
Lord. I know a man in Christ who fourteen years ago, still
in the body? I do not know; or out of the body? I do not
know: God knows, was caught up right into the third
heaven. And I know that this man, still in the body? or
outside the body? I do not know, God knows, was caught
up into Paradise and heard words said that cannot and
may not be spoken by any human being. On behalf of
someone like that I am willing to boast, but I am not
going to boast on my own behalf except of my
weaknesses; and then, if I do choose to boast I shall not
be talking like a fool because I shall be speaking the
truth. But I will not go on in case anybody should rate me
higher than he sees and hears me to be, because of the
exceptional greatness of the revelations. Wherefore, so
that I should not get above myself, I was given a thorn in
the flesh, a messenger from Satan to batter me and
prevent me from getting above myself. About this, I have
three times pleaded with the Lord that it might leave me;
but he has answered me, "My grace is enough for you:
for power is at full stretch in weakness." It is, then, about
my weaknesses that I am happiest of all to boast, so that
the power of Christ may rest upon me
Gospel: Luke 6, 31-36
The Lord said: treat others as you would like people to
treat you. If you love those who love you, what credit can
you expect? Even sinners love those who love them. And
if you do good to those who do good to you, what credit
can you expect? For even sinners do that much. And if
you lend to those from whom you hope to get money
back, what credit can you expect? Even sinners lend to
sinners to get back the same amount. Instead, love your
enemies and do good to them, and lend without any
hope of return. You will have a great reward, and you will
be children of the Most High, for he himself is kind to the
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just as
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Priceasna: (65)

La râul Vavilonului, acolo
am şezut şi am plâns, când mi-am adus
aminte de Sion, de tine, Sioane. Să se
lipeasca limba mea de gâtlejul meu, de voi
uita de Sion, de tine, Sioane. Aleluia.

Communion Hymn:

82. A bătut la uşa ta, Cineva

Eu sunt robul ce slujesc tuturor,
Un om al durerilor.
Nimeni plată nu mi-a dat
Decât spini şi ură,
Şi cu roşii trandafiri
Pieptul mi-L umplură.

A bătut la uşa ta, Cineva;
Nu-i deschide nimenea.
În tăcerea negrei nopţi
Stă un om şi plânge,
Faţa lui e numai răni,
Pieptul numai sânge.
Cine eşti Străin pribeag, cine eşti?
De-al cui dor Tu pribegeşti?
Pentru cine Te-au brăzdat
Bice fără număr?
Ce povară Ţi-a lăsat
Rana de pe umăr?

Nu mai sunt cuvinte
Nu mai sunt cuvinte să poată lăuda
Toată iubirea şi-ndurarea Ta.
Pe altarul lumii, răstignit Tu eşti,
Şi pentru oameni, zilnic Te jertfeşti.
Refren:

Cerul şi marea, tot ce în ea,
Muntele, valea şi inima mea,
Toate se-nchină Creatorului
Şi mulţumire îi dau Domnului.

At the river of Babylon,
there we sat and wept, when we remembered
you, o Sion. Let my tongue cleave to my
jaws, if I do not remember you, O Sion.
Alleluia.

Eu sunt pâinea ce s-a frânt lumii-ntregi,
Şi sunt vinul Noii Legi.
N-am venit să plâng în drum
Răni usturătoare,
Plâng pe cei ce pierd acum
Ultima chemare.
A bătut la uşa ta, Cineva,
O, deschide-i, nu mai sta!
Nu-L lăsa să plece trist,
Poate niciodadă
Mâna Lui la uşa ta
N-are să mai bată.
Tu îmi eşti Stăpânul, Doamne Te iubesc,
Voia Ta sfântă vreau s-o împlinesc.
Tu arată-mi drumul ce mi-ai pregătit,
Să ajung la Tine, Domnul meu iubit.
Ruga mea-i tăcerea, altceva nu pot,
Să îţi spun Doamne, nu ştiu să mă rog.
Îţi ofer din suflet binele făcut
Şi voi rămâne în faţa Ta tăcut.

Episcopii greco-catolici se reunesc la Blaj
în sesiunea de toamnă a Sinodului Episcopilor (28-30 septembrie 2017)
În intervalul 28-30 septembrie 2017, se va
desfășura la Blaj sesiunea ordinară de toamnă
a Sinodului Episcopilor Bisericii Române
Unite cu Roma, Greco-Catolică.
Sub președinția Preafericitului Părinte
Cardinal Lucian Mureșan, Sinodul va aborda
diferite aspecte actuale din viaţa Bisericii.
La lucrările sinodale
vor participa
Prefectul
Congregației pentru
Bisericile Orientale,
Cardinalul Leonardo
Sandri, împreună cu
Nunțiul Apostolic în
România,

Arhiepiscopul Miguel Maury Buendia.
Episcopii sinodali împreună cu Înalții Oaspeți
vor celebra Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie
duminică 1 octombrie la ora 10,00, în
Catedrala Arhiepiscopală Majoră ”Sfânta
Treime” din Blaj.
Sinodul Episcopilor îi reunește pe toți
Episcopii Bisericii
Române Unite cu
Roma, GrecoCatolică, din România
şi din afara granițelor
țării, reunindu-se în
sesiune ordinară de
două ori pe an,
primăvara şi toamna.

Parohia Sebeș în sărbătoare
Astăzi, 24 septembrie, la Sebeș, parohia
greco-catolică a celebrat al cincisprezecelea
an de bună funcționare a Bisericii Sfânta
Cruce. Cu binecuvântarea Preafericirii Sale
Cardinal Lucian, la sărbătoarea hramului a
fost prezent Preasfințitul Claudiu, Episcopul
Curiei Arhiepiscopiei Majore. Episcopul
nostru a făcut o frumoasă legătură între
pericopa Evangheliei de astăzi – Pescuirea
miraculoasă – și sărbătoarea Sfintei Cruci.
Alegerea drumului crucii după Cristos
Domnul este personală și intimă.
La Sfânta Liturghie, alături de Preasfinția Sa
au concelebrat Pr. Vicar general Paul Turcu,
Pr. protopop Florin Gatea și preoții
protopopiatului Sebeș: Stoica Daniel, Tarko
Ignațiu, Roman Daniel și Covaciu Traian. La
finalul Sfintei Liturghii, părintele Florin

Gatea a avut un cuvânt de mulțumire pentru
toți aceia care de-a lungul timpului au făcut
bine acestei comunități. În mod special
primul-curator Cotruș Ioan a primit din
partea Preafericirii Sale Lucian o diplomă de
merit pentru activitatea desfășurată în cadrul
parohiei Sebeș alături de preotul paroh.
Oficiul s-a încheiat cu o rugăciune de
binecuvântare a stațiunilor (icoanelor) de la
Calea Crucii, cumpărate de credincioșii
parohiei.
A fost salutată prezența domnilor Ion
Dumitrel și Dumitru Fulea, președintele și
vicepreședintele Consiliului Județean Alba.
La final, Preasfințitul Claudiu a dat spre
sărutare Sfânta Cruce care purta în ea lemn
din Sfânta Cruce pe care a fost răstignit Isus.
Sărbătoarea s-a încheiat cu o agapă frățească.

