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La Antifonul 3: Bucură-te biserica lui Dumnezeu 

cea însufleţită, şi uşă neumblată; bucură-te, scaun 

nears şi în chipul focului; bucură-te, Maica lui 

Emanuel Hristos Dumnezeul nostru. 
 

Tropar (27): Cuvântul cel împreună fără de 

început cu Tatăl şi cu Spiritul, care s-a născut 

din Fecioară pentru mântuirea noastră, să-l 

lăudăm, credincioşii, şi să I ne închinăm;  că 

bine a voit a se sui cu trupul pe cruce, şi 

moarte a răbda, şi a scula pe cei morţi, întru 

mărită învierea sa. 
 

Mărire Tatălui şi Fiului şi Spiritului Sfânt  

şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin. 
 

Condac: La iad mântuitorul meu te-ai coborât şi 

porţile sfărmând, ca un atotputernic, pe cei morţi 

ca un ziditor împreună i-ai înviat, şi acul morţii, 

Hristoase, l-ai frânt, şi pe Adam din blestem l-ai 

dezlegat, iubitorule de oameni. Pentru aceasta 

toţi strigăm către tine: Mântuieşte-ne pe noi, 

Doamne.  

 

At 3rd Antiphon: Hail, living temple of God and un-

passed portal; hail, fiery and unconsumed throne; 

hail, Mother of the Emmanuel, Christ our God.  
 

Troparion: O faithful, let us pray and adore the 

Word who together with the Father and the Spirit 

is without beginning, who was born of the Virgin 

for our salvation; for He was pleased to ascend 

the Cross with his body and endure death, and 

raise the dead by His glorious Resurrection. 
 

Glory be to the Father, and to the Son, and to the 

Holy Spirit now, and always, and forever and 

ever. Amen. 

Kontakion:  Unto Hades, O my Savior, You did 

descend, and having broken its gates as one 

omnipotent, You, as Creator, did raise up the 

dead together with Thyself.  And You did break 

the sting of death, and did deliver Adam from the 

curse, O Lover of mankind. Wherefore, we all 

cry unto You: Save us, O Lord. 
 

Duminica / Sundays: 
 

   Sf. Spovedanie – 12:00 pm – Reconciliation 

Sf. Rozar  – 12:00 pm – Holy Rozary 

Sfânta Liturghie - 12:30 pm - Divine Liturgy 
 

Duminica a 22-a după Rusalii, 

22th Sunday after Pentecost  
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Prochimen: Tu, Doamne, ne vei păzi şi ne vei feri de 
neamul acesta în veac. (Ps. 11, 7) 

Stih: Doamne, Dumnezeul nostru, cât de minunat 
este numele Tău în tot pământul. (Ps. 8, 1) 
 

Apostol: Din epistola către Galateni a Sfântului 
Apostol Pavel citire. (6, 11-18) 

 

Fraţilor, vedeţi cu ce fel de litere v-am scris eu, cu 
mâna mea. Câţi vor să placă în trup, aceia vă silesc 
să vă tăiaţi împrejur, numai ca să nu fie prigoniţi 
pentru crucea lui Hristos. Căci nici ei singuri, cei ce 
se taie împrejur, nu păzesc Legea, ci voiesc să vă 
tăiaţi voi împrejur, ca să se laude ei în trupul vostru. 
Iar mie, să nu-mi fie a mă lăuda, decât numai în 
crucea Domnului nostru Iisus Hristos, prin care 
lumea este răstignită pentru mine, şi eu pentru lume! 
Că în Hristos Iisus nici tăierea împrejur nu este 
ceva, nici netăierea împrejur, ci făptura cea nouă. Şi 
câţi vor umbla după dreptarul acesta, - pace şi milă 
asupra lor şi asupra Israelului lui Dumnezeu! De 
acum înainte, nimeni să nu-mi mai facă supărare, 
căci eu port în trupul meu, semnele Domnului Iisus. 
Harul Domnului nostru Iisus Hristos să fie cu duhul 
vostru, fraţilor! Amin. 
 

Evanghelia: Luca 16, 19-31 
 

Zis-a Domnul: ascultaţi pilda aceasta: era un om 
bogat care se îmbrăca în porfiră şi în vison, 
veselindu-se în toate zilele în chip strălucit. Iar un 
sărac, anume Lazăr, zăcea înaintea porţii lui, plin de 
bube, Poftind să se sature din cele ce cădeau de la 
masa bogatului; dar şi câinii venind, lingeau bubele 
lui. Şi a murit săracul şi a fost dus de către îngeri în 
sânul lui Avraam. A murit şi bogatul şi a fost 
înmormântat. Şi în iad, ridicându-şi ochii, fiind în 
chinuri, el a văzut de departe pe Avraam şi pe Lazăr 
în sânul lui. Şi el, strigând, a zis: Părinte Avraame, 
fie-ţi milă de mine şi trimite pe Lazăr să-şi ude vârful 
degetului în apă şi să-mi răcorească limba, căci mă 
chinuiesc în această văpaie. Dar Avraam a zis: 
Fiule, adu-ţi aminte că ai primit cele bune ale tale în 
viaţa ta, şi Lazăr, asemenea, pe cele rele; iar acum 
aici el se mângâie, iar tu te chinuieşti. Şi peste toate 
acestea, între noi şi voi s-a întărit prăpastie mare, ca 
cei care voiesc să treacă de aici la voi să nu poată, 
nici cei de acolo să treacă la noi. Iar el a zis: Rogu-
te, dar, părinte, să-l trimiţi în casa tatălui meu, Căci 
am cinci fraţi, să le spună lor acestea, ca să nu vină 
şi ei în acest loc de chin. Şi i-a zis Avraam: Au pe 
Moise şi pe prooroci; să asculte de ei. Iar el a zis: 
Nu, părinte Avraam, ci, dacă cineva dintre morţi se 
va duce la ei, se vor pocăi. Şi i-a zis Avraam: Dacă 
nu ascultă de Moise şi de prooroci, nu vor crede nici 
dacă ar învia cineva dintre morţi.  

 

Prokimenon: You, Lord, will watch over us, you will protect 
us from that brood for ever. (Ps. 12, 7) 

Verse: O Lord, our Lord, how majestic is your name 
throughout the world! (Ps. 8, 1) 

 

Epistle: A reading from the Epistle of the Holy Apostle Paul 
to the Galatians (6, 11-18) 

 

Brethren! Notice what large letters I have used in writing to 
you with my own hand. It is those who want to cut a figure 
by human standards who force circumcision on you, simply 
so that they will not be persecuted for the cross of Christ. 
Even though they are circumcised they still do not keep the 
Law themselves; they want you to be circumcised only so 
that they can boast of your outward appearance. But as for 
me, it is out of the question that I should boast at all, except 
of the cross of our Lord Jesus Christ, through whom the 
world has been crucified to me, and I to the world. It is not 
being circumcised or uncircumcised that matters; but what 
matters is a new creation. Peace and mercy to all who 
follow this as their rule and to the Israel of God. After this, 
let no one trouble me; I carry branded on my body the 
marks of Jesus. The grace of our Lord Jesus Christ be with 
your spirit, my brothers. Amen. 
 
 

Gospel: Luke 16, 19-31 
 

The Lord said: listen to this parable: `There was a rich man 
who used to dress in purple and fine linen and feast 
magnificently every day. And at his gate there used to lie a 
poor man called Lazarus, covered with sores, who longed 
to fill himself with what fell from the rich man's table. Even 
dogs came and licked his sores. Now it happened that the 
poor man died and was carried away by the angels into 
Abraham's embrace. The rich man also died and was 
buried. `In his torment in Hades he looked up and saw 
Abraham a long way off with Lazarus in his embrace. So he 
cried out, `Father Abraham, pity me and send Lazarus to 
dip the tip of his finger in water and cool my tongue, for I 
am in agony in these flames.' Abraham said, `My son, 
remember that during your life you had your fill of good 
things, just as Lazarus his fill of bad. Now he is being 
comforted here while you are in agony. But that is not all: 
between us and you a great gulf has been fixed, to prevent 
those who want to cross from our side to yours or from your 
side to ours.' `So he said, `Father, I beg you then to send 
Lazarus to my father's house, since I have five brothers, to 
give them warning so that they do not come to this place of 
torment too.' Abraham said, `They have Moses and the 
prophets, let them listen to them.' The rich man replied, `Ah 
no, father Abraham, but if someone comes to them from 
the dead, they will repent.' Then Abraham said to him, `If 
they will not listen either to Moses or to the prophets, they 
will not be convinced even if someone should rise from the 
dead.' " 
 



Priceasna: (69) Cinei tale celei de taină, 

astăzi, Fiule al lui Dumnezeu, părtaş 

primeşte-mă, că nu voi spune duşmanilor 

tăi taina ta, nici sărutare-ţi voi da, ca şi 

Iuda, ci ca tâlharul mărturisesc ţie: 

Pomeneşte-mă, Doamne, întru împărăţia ta. 

 

Communion Hymn: O Son of God, receive me 

today as a partaker at your mystical banquet: 

for I will not tell your enemies your secrets, 

nor will I kiss you as did Judas: but like the 

thief do I confess to you: Remember me, O 

Lord, in your kingdom. 

 
83. Eu Dumnezeul vostru 

 

Eu Dumnezeul vostru 

Pe toţi cei osteniţi, 

Vă chem cu bunătate 

La Mine să veniţi. 

 

Refren:  

Venim Isuse, venim cu toţii, 

Venim la masa Ta. 

 

V-aştept cu nerăbdare 

La Sfântul Meu Altar, 

Ca viaţa Mea divină 

Să vă ofer în dar. 

 

Eu sunt în Taina Sfântă 

Şi-atât de mult doresc, 

Cu Sfântu-Mi Trup şi Sânge 

Pe toţi să vă hrănesc 
 

Doar Eu sunt Pâinea Vieţii 

Ce-a coborât din cer, 

Cei care vin la Mine 

Sunt siguri că nu pier. 
 

Eu sunt al vostru frate, 

Sunt cel mai bun păstor, 

Şi pentru-a voastră viaţă 

N-am pregetat să mor. 
 

 

Voi merge într-o zi 

 

Voi merge într-o zi 

S-o văd în ceruri sus, 

Pe Maica lui Isus, 

Şi fericit voi fi.  

 

Refren:  La cer, la cer, la cer, 

Voi merge într-o zi. 

La cer, la cer, la cer, 

Şi fericit voi fi. 

 

Voi merge într-o zi  

Să mă unesc cu dor, 

Cu-al îngerilor cor, 

Spre a o preamări.  

 

Voi merge într-o zi, 

Ce cu-nfocare aştept, 

La-l Mamei mele piept, 

Să mă pot odihni. 

 

Voi merge într-o zi, 

Aceasta-mi dă puteri; 

În valea de dureri 

Ca să mai pot trăi. 

 

Voi merge într-o zi 

Şi-n cer, în sfânt lăcaş; 

De slava Ei părtaş, 

În veci şi eu voi fi. 

 

 

O dragoste mai mare 

Nu are nimenea, 

Ca cel ce pentru alţii 

Îşi dă viaţa sa. 

 

Aceeaşi Pâine Sfântă 

Cu toţii să mâncaţi, 

Uniţi la aceeaşi masă 

Să vă simţiţi ca fraţi. 

 

Vă dau poruncă nouă: 

Să vă iubiţi mereu! 

Să vă iubiţi ca fraţii, 

Cum v-am iubit şi Eu. 

 

Un singur trup cu Mine 

De-a pururi veţi forma, 

De veţi trăi-n iubire 

Păstrând credinţa Mea. 

 

 



Așezarea osemintelor Mitropolitului Atanasie Anghel și ale Episcopului Ioan 
Inochentie Micu Klein în altarul Catedralei Sfânta Treime din Blaj 

 

Miercuri, 28 octombrie 2020, începând cu orele 
11.00, a avut loc ceremonia solemnă a așezării 
osemintelor Mitropolitului Atanasie Anghel 
(†1713) și ale Episcopului Ioan Inochentie Micu 
Klein (1692-1768) în altarul Catedralei 
Arhiepiscopale Majore Sfânta Treime din Blaj. 

Reînhumarea vrednicilor ierarhi coincide în 
această toamnă cu împlinirea a 320 de ani de la 
Sinodul de Unire de la Alba Iulia (5 septembrie 
1700), prezidat de Mitropolitul Atanasie Anghel 
și a 290 de ani de la hirotonirea episcopală a lui 
Ioan Inochentie Micu Klein (5 noiembrie 1730). 
De asemenea, data de 28 octombrie ne aduce 
aminte de momentul arestării episcopilor greco-
catolici români în anul 1948, când a început 
drumul Crucii și al Calvarului pentru Biserica 
Română Unită cu Roma. 

Evenimentul s-a desfășurat în prezența și cu 
binecuvântarea Preafericirii Sale Lucian 
Cardinal Mureșan, Arhiepiscop Major și 
Mitropolit, împreună cu Preasfinția Sa Claudiu 
Lucian Pop, Episcopul Curiei Arhiepiscopiei 
Majore și cu Preasfinția Sa Cristian Dumitru 
Crișan, Episcop auxiliar. Datorită stării de 
pandemie, rânduiala liturgică a fost împlinită în 
prezența unui număr restrâns de preoți. Raclele 
cu rămășițele pământești ale arhiereilor au fost 
puse la baza celor două „mici altare” din marele 
altar al Catedralei Sfânta Treime, care au fost 
restaurate, respectându-se forma lor inițială. 

Atât în tradiția răsăriteană, la români, cât și în 
tradiția apuseană, întâlnim numeroase exemple 
care evidențiază faptul că ctitorul unui locaș de 
cult, mai cu seamă dacă are demnitatea de 
episcop, este înmormântat în interiorul spațiului 
sacru. Calitatea de ctitor trebuie recunoscută 
ambilor ierarhi, Atanasie și Inochentie. 

Mitropolitul Atanasie Anghel, prin Sinoadele 
celebrate la Alba Iulia în anii 1698-1701, a 
înfăptuit Sfânta Unire cu Scaunul Apostolic al 
Romei. Prin urmare Mitropolitul Atanasie nu este 
doar ctitorul unui locaș de cult, ci poate fi 
considerat drept ctitor luminat de Dumnezeu al 

Bisericii Române Unite cu Roma și deschizător 
al drumului afirmării conștiinței românești în 
modernitate.  

Episcopul Ioan Inochentie Micu Klein are 
calitatea de ctitor în două sensuri. El este 
ierarhul care a reușit să mute sediul Episcopiei 
de Făgăraș la Blaj și, la 3 martie 1738, a semnat 
contractul cu arhitectul Giovanni Martinelli în 
vederea edificării Catedralei, Mănăstirii Sfânta 
Treime și a primelor școli din Blaj, obținând și 
resursele necesare realizării acestor proiecte. 
Luptând pentru cauza Bisericii Române Unite și 
pentru drepturile tuturor românilor ardeleni, va fi 
obligat să rămână în exil la Roma, sub protecția 
Sfântului Scaun, din anul 1744 până în clipa 
morții, survenită la 28 septembrie 1768. Cu toate 
că episcopul Petru Pavel Aron a fost cel care a 
sfințit Catedrala Sfânta Treime în anul 1756, 
Inochentie Micu Klein rămâne principalul ctitor. 
Din acest motiv, osemintele sale au fost aduse 
în anul 1997 din Biserica Madonna del 
Pascolo din Roma și au fost până acum 
reînhumate în cripta din fața iconostasului 
Catedralei Sfânta Treime din Blaj. 

Datorită meritelor sale excepționale în apărarea 
Bisericii noastre și în cristalizarea programului 
politic de luptă pentru drepturile românilor, 
episcopul Inochentie Micu Klein rămâne cea mai 
puternică figură și cel mai reprezentativ simbol 
românesc din Transilvania secolului al XVIII-lea. 
El poate fi văzut ca ctitor al Bisericii Române 
Unite în sensul că i-a dat o nouă direcție, 
militantă și activă pe plan spiritual, politic și 
cultural, făcând-o să fie altfel din punct de 
vedere calitativ, pe planul conștiinței și al 
acțiunilor. Se cuvenea, așadar, ca osemintele 
sale să fie mutate tot în altarul Catedralei Sfânta 
Treime din Blaj, alături de Mitropolitul Atanasie 
Anghel. 

În felul aceasta Biserica noastră și-a împlinit o 
datorie spirituală, cinstindu-i pe iluștrii arhierei 
care i-au marcat existența și rugându-se pentru 
odihna lor veșnică. 

www.bisericaromanaunita.ro 

http://www.bisericaromanaunita.ro/

