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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. 
 

Troparul Sf. Dumitru: Mare apărător te-a aflat lumea 

întru primejdii, purtătorule de lupte, pe tine cel ce 

ai biruit pe păgâni. Deci precum ai înfrânt 

mândria lui Lie, şi la luptă îndrăzneţ ai făcut pe 

Nestor, aşa, Sfinte Dimitrie, roagă-l pe Hristos 

Dumnezeu, să ne dăruiască nouă mila cea mare. 

 

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. 

Troparion of St. Demetrius: The world found you a great 

protector in dangers, o warrior, who did conquer 

the pagans. Therefore, as you did trample the 

pride of Lius, and did make Nestor courageous in 

war, in like manner, O Saint Demetrius, pray 

Christ our God to grant us his mercy. 

Duminica / Sundays: 
           Sf. Spovedanie – 12:00 pm–Reconciliation 

             Sf. Rozar – 12:00 pm – Holy Rosary 

Sfânta Liturghie - 12:30 pm - Divine Liturgy 

 

Duminica a 23-a după Rusalii,  

Sf. Mare Mucenic Dumitru  -  26 octombrie 

23rd Sunday after Pentecost  

St. Demetrius Great Martyr – October 26    
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Prochimen:  Cântaţi Dumnezeului, nostru cântaţi; 

cântaţi Împăratului nostru, cântaţi. (Ps. 46, 6) 

Stih: Toate popoarele bateţi din palme, strigaţi lui 

Dumnezeu, cu glas de bucurie. (Ps. 46, 1) 
 

Apostol: Din epistola către Efeseni a Sfântului 
Apostol Pavel citire. (2, 4-10) 
 

Fraţilor, Dumnezeu, bogat fiind în milă, pentru multa Sa iubire 
cu care ne-a iubit, Pe noi cei ce eram morţi prin greşealele 
noastre, ne-a făcut vii împreună cu Hristos - prin har sunteţi 
mântuiţi! - Şi împreună cu El ne-a sculat şi împreună ne-a 
aşezat întru ceruri, în Hristos Iisus, Ca să arate în veacurile 
viitoare covârşitoarea bogăţie a harului Său, prin bunătatea ce a 
avut către noi întru Hristos Iisus. Căci în har sunteţi mântuiţi, 
prin credinţă, şi aceasta nu e de la voi: este darul lui 
Dumnezeu; Nu din fapte, ca să nu se laude nimeni. Pentru că a 
Lui făptură suntem, zidiţi în Hristos Iisus spre fapte bune, pe 
care Dumnezeu le-a gătit mai înainte, ca să umblăm întru ele.  
 

Evanghelia: Luca 8,26-39 
 

În vremea aceea a venit Iisus cu corabia în ţinutul 
Gerghesenilor, care este în faţa Galileii. Şi ieşind pe 
uscat, L-a întâmpinat un bărbat din cetate, care 
avea demon şi care de multă vreme nu mai punea 
haină pe el şi în casă nu mai locuia, ci prin 
morminte. Şi văzând pe Iisus, strigând, a căzut 
înaintea Lui şi cu glas mare a zis: Ce ai cu mine, 
Iisuse, Fiul lui Dumnezeu Celui Preaînalt? Rogu-Te, 
nu mă chinui. Căci poruncea duhului necurat să iasă 
din om, pentru că de mulţi ani îl stăpânea, şi era 
legat în lanţuri şi în obezi, păzindu-l, dar el, 
sfărâmând legăturile, era mânat de demon, în 
pustie. Şi l-a întrebat Iisus, zicând: Care-ţi este 
numele? Iar el a zis: Legiune. Căci demoni mulţi 
intraseră în el. Şi-L rugau pe El să nu le 
poruncească să meargă în adânc. Şi era acolo o 
turmă mare de porci, care păşteau pe munte. Şi L-
au rugat să le îngăduie să intre în ei; şi le-a 
îngăduit. Şi, ieşind demonii din om, au intrat în porci, 
iar turma s-a aruncat de pe ţărm în lac şi s-a înecat. 
Iar păzitorii văzând ce s-a întâmplat, au fugit şi au 
vestit în cetate şi prin sate. Şi au ieşit să vadă ce s-a 
întâmplat şi au venit la Iisus şi au găsit pe omul din 
care ieşiseră demonii, îmbrăcat şi întreg la minte, 
şezând jos, la picioarele lui Iisus şi s-au înfricoşat. Şi 
cei ce văzuseră le-au spus cum a fost izbăvit 
demonizatul. Şi L-a rugat pe El toată mulţimea din 
ţinutul Gerghesenilor să plece de la ei, căci erau 
cuprinşi de frică mare. Iar El, intrând în corabie, S-a 
înapoiat. Iar bărbatul din care ieşiseră demonii Îl 
ruga să rămână cu El. Iisus însă i-a dat drumul 
zicând: Întoarce-te în casa ta şi spune cât bine ţi-a 
făcut ţie Dumnezeu. Şi a plecat, vestind în toată 
cetatea câte îi făcuse Iisus.  

 

 

Prokimenon: Let the music sound for our God, let it sound, let 

the music sound for our king, let it sound. (Ps. 47, 6) 

Verse: Clap your hands, all peoples, acclaim God with shouts of 

joy. (Ps. 47, 1) 
 

Epistle: A reading from the Epistle of the Holy Apostle Paul 
to the Ephesians: (2, 4-10) 
 

Brethren! God, being rich in faithful love, through the great love with 
which he loved us, even when we were dead in our sins, brought us to 
life with Christ, it is through grace that you have been saved, and raised 
us up with him and gave us a place with him in heaven, in Christ Jesus. 
This was to show for all ages to come, through his goodness towards us 
in Christ Jesus, how extraordinarily rich he is in grace. Because it is by 
grace that you have been saved, through faith; not by anything of your 
own, but by a gift from God; not by anything that you have done, so that 
nobody can claim the credit. We are God's work of art, created in Christ 
Jesus for the good works which God has already designated to make up 
our way of life. 
 

Gospel: Luke 8, 26-39 
 

At that time, as Jesus came to land in the territory of the 
Gerasenes, which is opposite Galilee. He was stepping 
ashore when a man from the city who was possessed by 
devils came towards him; for a long time the man had been 
living with no clothes on, not in a house, but in the tombs. 
Catching sight of Jesus he gave a shout, fell at his feet and 
cried out at the top of his voice, "What do you want with 
me, Jesus, son of the Most High God? I implore you, do not 
torture me." For Jesus had been telling the unclean spirit to 
come out of the man. It had seized on him a great many 
times, and then they used to secure him with chains and 
fetters to restrain him, but he would always break the 
fastenings, and the devil would drive him out into the wilds. 
Jesus asked him, "What is your name?" He said, "Legion", 
because many devils had gone into him. And these begged 
him not to order them to depart into the Abyss. Now there 
was a large herd of pigs feeding there on the mountain, 
and the devils begged him to let them go into these. So he 
gave them leave. The devils came out of the man and went 
into the pigs, and the herd charged down the cliff into the 
lake and was drowned. When the swineherds saw what 
had happened they ran off and told their story in the city 
and in the country round about; and the people went out to 
see what had happened. When they came to Jesus they 
found the man from whom the devils had gone out sitting at 
the feet of Jesus, wearing clothes and in his right mind; and 
they were afraid. Those who had witnessed it told them 
how the man who had been possessed came to be saved. 
The entire population of the Gerasene territory was in great 
fear and asked Jesus to leave them. So he got into the 
boat and went back. The man from whom the devils had 
gone out asked to be allowed to stay with him, but he sent 
him away saying, `Go back home and report all that God 
has done for you." So the man went off and proclaimed 
throughout the city all that Jesus had done for him. 
 



 

Priceasna: (66) Cât de mărit este Domnul în 

Sion nu poate limba a tâlcui. Mare este 

Domnul în cer, pe tron şi până-ntr-un fir de 

iarbă pe pământ. Mare eşti pretutindenea, 

Doamne, pretutindenea, eşti mărit. în zi, în 

noapte, cu strălucirea. Aliluia. 

 

Communion Hymn: The tongue cannot describe 

how glorious is the Lord in Sion. Great is the 

Lord in Heaven, on his throne, and even unto 

a blade of grass upon the earth. Great are 

You in all places, Lord, everywhere You are 

gloriously glorified: day, and night, Alleluia. 

 

78. O, veniţi către Isus 
 

O, veniţi către Isus, 

Înălţaţi inima-n sus. 

De la El vine puterea, 

Dragostea şi mângâierea. 
 

Refren:   Doamne ascultă-al nostru glas, 

              Căci nădejdea noastră-ntreagă 

              Numa-n Tine ne-a rămas. 
 

Pace-n Tine noi găsim 

Chiar şi-atunci când suferim, 

Şi putere în ispită 

Ori când inima-i zdrobită. 
 

O, măreşte-n noi credinţa, 

Dragostea şi pocăinţa; 

Dă-ne calea mântuirii 

Şi nădejdea fericirii. 

 

98. Cu noi este Dumnezeu 

 

Cu noi este Dumnezeu 

Înţelegeţi neamuri şi vă plecaţi, 

Căci cu noi este Dumnezeu. 
 

Auziţi toate neamurile, 
 

Poporul cel ce umblă întru întuneric a văzut 

lumină mare 
 

De frica voastră nu ne vom teme nici ne vom 

tulbura. 
 

Cei ce locuiţi în latura şi-n umbra morţii, 

lumină va străluci peste voi. 
 

Cei puternici plecaţi-vă. 
 

Dumnezeu tare stăpânitor Domn al păcii. 

  

 

 



Sesiunea ordinară de toamnă a Sinodului Episcopilor Bisericii Române 

Unită cu Roma, Greco-Catolică 

În data de 21 octombrie 2020 s-au 
desfășurat, sub președinția Preafericirii 
Sale Cardinal Lucian, lucrările Sinodului 
Episcopilor Bisericii Române Unite cu 
Roma, Greco-Catolică, reunit în sesiune 
ordinară de toamnă. Datorită situației 
actuale cauzată de pandemia de 
coronavirus, lucrările s-au desfășurat în 
modalitate on-line. 

Momentele de criză reală prin care trece 
întreaga societate, cauzate de răspândirea 
accelerată a noului coronavirus, s-au aflat 
în centrul discuțiilor Episcopilor sinodali 
care îndeamnă credincioșii la respectarea 
normelor sanitare propuse de autorități. 

În cadrul lucrărilor sinodale au mai fost 
abordate teme administrative, pastorale și 
canonice. Sinodul a hotărât mutarea 
osemintelor Episcopilor Ioan Inochentie 
Micu Klein și Atanasie Anghel în altarul 
Catedralei Arhiepiscopale Majore din Blaj. 

Episcopii au reflectat asupra canoanelor 
de drept particular propuse de Comisia 

sinodală pentru redactarea dreptului 
particular a Bisericii noastre. 

În conformitate cu prevederile Instrucției 
„Sanctorum Mater” emisă de Congregația 
pentru Cauzele Sfinților, Sinodul 
Episcopilor consideră a fi oportună 
începerea cauzei de beatificare și 
canonizare a Preacuvioasei Maici Maria 
Sofia Mureșan CMD la nivelul Eparhiei de 
Cluj-Gherla. 

Următoarea Sesiune sinodală ordinară se 
va desfășura în perioada 9-11 iunie 2021 
la Blaj, sediul Arhiepiscopului Major. 

Sinodul Episcopilor îi reuneşte pe toţi 
Episcopii Bisericii Române Unite cu Roma, 
Greco-Catolică, din România şi din afara 
granițelor țării, în sesiune ordinară de două 
ori pe an, primăvara şi toamna. 

Notar 
Pr. Liviu Ursu 

Sursa: bisericaromanaunita.ro 


