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La Antifonul 3: Născut-ai pe Fiul şi Cuvântul 

Tatălui cu trup pe pământ, precum însuşi a voit, 

Născătoare de Dumnezeu: pentru aceasta, 

Fecioară Maică, cei îndumnezeiţi prin tine, 

strigăm ţie: bucură-te nădejdea creştinilor! 
 

Tropar (29): Stricat-ai cu Crucea Ta moartea, 

deschis-ai tâlharului raiul, plângerea 

purtătoarelor de mir o ai schimbat, şi 

Apostolilor tăi a vesti le-ai poruncit: că ai 

înviat, Hristoase Dumnezeule, dăruind lumii 

mare îndurare. 
 

Mărire Tatălui şi Fiului şi Spiritului Sfânt 

 şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin. 
 

Condac: Nu va putea domnia morţii să ţină legaţi 

pe oameni; că Hristos s-a coborât, sfărmând şi 

stricând puterile ei; legat este iadul, proorocii cu 

glas se bucură, zicând celor ce erau în credinţă: 

Sosit-a Mântuitorul; ieşiţi, credincioşilor, la 

înviere. 

 

At 3rd Antiphon: O Mother of God, you did beget 

bodily, upon earth, the Son and the Word of the 

Father, as he himself had willed: therefore, O 

Virgin Mother, we, who through you have 

become god-like, cry to you: Hail, O hope of 

Christians!  
 

Troparion: You did destroy death by Your Cross, 

You did open paradise to the thief. You did 

change the lamentation of the Myrrh-bearers, and 

You did command Your Apostles to proclaim 

that You did arise, O Christ God, and granted to 

the world great mercy. 

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

Holy Spirit now, and always, and forever and 

ever. Amen. 

Kontakion: No longer will the dominion of death 

be able to keep men captive; for Christ has 

descended, demolishing and destroying the 

powers thereof Hades is bound; the prophets 

rejoice with one voice, saying: A Savior has 

come for them that have faith. Come forth, you 

faithful, for the Resurrection. 

 

Duminica / Sundays: 
 

    Sf. Spovedanie – 12:00 pm – Reconciliation 

Sf. Rozar – 12:00 pm – Holy Rozary 

Sfânta Liturghie - 12:30 pm - Divine Liturgy 
 

 

Duminica a 26-a după Rusalii 

26th Sunday after Pentecost, 

 

19 Noiembrie / November 2017, Glas / Tone 1 
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Prochimen: Fie mila Ta, Doamne, spre noi, precum 

am nădăjduit şi noi întru Tine. (Ps.32,22) 

Stih: Bucuraţi-vă, drepţilor, întru Domnul; celor 

drepţi li se cuvine laudă. (Ps. 32, 1) 

 

Apostol: Din epistola către Efeseni a Sfântului 

Apostol Pavel citire. (5, 8-19) 

 

Fraţilor, altădată eraţi întuneric, iar acum sunteţi 

lumină întru Domnul; umblaţi ca fii ai luminii! 

Pentru că roada luminii e în orice bunătate, 

dreptate şi adevăr. Încercând ce este bineplăcut 

Domnului. Şi nu fiţi părtaşi la faptele cele fără 

roadă ale întunericului, ci mai degrabă, osândiţi-

le pe faţă. Căci cele ce se fac întru ascuns de ei, 

ruşine este a le şi grăi. Iar tot ce este pe faţă, se 

descoperă prin lumină, Căci tot ceea ce este 

descoperit, lumină este. Pentru aceea zice: 

"Deşteaptă-te cel ce dormi şi te scoală din morţi 

şi te va lumina Hristos". Deci luaţi seama cu 

grijă, cum umblaţi, nu ca nişte neînţelepţi, ci ca 

cei înţelepţi, Răscumpărând vremea, căci zilele 

rele sunt. Drept aceea, nu fiţi fără de minte, ci 

înţelegeţi care este voia Domnului. Şi nu vă 

îmbătaţi de vin, în care este pierzare, ci vă 

umpleţi de Spiritul. Vorbiţi între voi în psalmi şi 

în laude şi în cântări spirituale, lăudând şi 

cântând Domnului, în inimile voastre. 
 

Evanghelia: Luca 12, 16-21 
 

Zis-a Domnul pilda aceasta: Unui om bogat i-a 

rodit din belşug ţarina. Şi el cugeta în sine, 

zicând: Ce voi face, că n-am unde să adun 

roadele mele? Şi a zis: Aceasta voi face: Voi 

strica jitniţele mele şi mai mari le voi zidi şi voi 

strânge acolo tot grâul şi bunătăţile mele; Şi voi 

zice sufletului meu: Suflete, ai multe bunătăţi 

strânse pentru mulţi ani; odihneşte-te, mănâncă, 

bea, veseleşte-te. Iar Dumnezeu i-a zis: Nebune! 

În această noapte vor cere de la tine sufletul tău. 

Şi cele ce ai pregătit ale cui vor fi? Aşa se 

întâmplă cu cel ce-şi adună comori sieşi şi nu se 

îmbogăţeşte în Dumnezeu.  

 

Prokimenon: O Lord, let your faithful love rest on us, 

as our hope has rested in you. (Ps. 33, 22) 

Verse: Shout for joy, you upright; praise comes well 

from the honest. (Ps. 33, 1) 

 

Epistle: A reading from the Epistle of the Holy 

Apostle Paul to the Ephesians: (5, 8-19) 

 

Brethren! You were darkness once, but now you 

are light in the Lord; behave as children of light, 

for the effects of the light are seen in complete 

goodness and uprightness and truth. Try to discover 

what the Lord wants of you, take no part in the 

futile works of darkness but, on the contrary, show 

them up for what they are. The things which are 

done in secret are shameful even to speak of; but 

anything shown up by the light will be illuminated 

and anything illuminated is itself a light. That is 

why it is said: Wake up, sleeper, rise from the dead, 

and Christ will shine on you. So be very careful 

about the sort of lives you lead, like intelligent and 

not like senseless people. Make the best of the 

present time, for it is a wicked age. This is why you 

must not be thoughtless but must recognise what is 

the will of the Lord. Do not get drunk with wine; 

this is simply dissipation; be filled with the Spirit. 

Sing psalms and hymns and inspired songs among 

yourselves, singing and chanting to the Lord in 

your hearts. 

 

Gospel: Luke 12, 16-21 
 

The Lord said this parable: "There was once a rich 

man who, having had a good harvest from his land, 

thought to himself, `What am I to do? I have not 

enough room to store my crops.' Then he said, 

`This is what I will do: I will pull down my barns 

and build bigger ones, and store all my grain and 

my goods in them, and I will say to my soul: My 

soul, you have plenty of good things laid by for 

many years to come; take things easy, eat, drink, 

have a good time.' But God said to him, `Fool! This 

very night the demand will be made for your soul; 

and this hoard of yours, whose will it be then?' So 

it is when someone stores up treasure for himself 

instead of becoming rich in the sight of God." 

 



 
 

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. 

 

75. Ruga Păcătoşilor   
 

Isuse prea îndurător,  

La tine toţi venim 

Primeşte-ne îngenuncheaţi,  

Iertarea ţi-o cerşim 
 

Refren: Isuse bune, ascultă ruga, 

           Celor ce au greşit, Isuse preaiubit. 
 

Ca şi călăii pe calvar 

Greşind te-am răstignit 

Dar tu eşti bun, eşti Dumnezeu 

Iertare, am greşit! 
 

Şi zi de zi Te supărăm 

Mergând pe alte căi 

Greşid prea mult la orice pas 

Suntem atât de răi. 
 

Căiţi la tine ne grăbim 

Ca fiul rătăcit 

De care însuţi ai vorbit  

Iertare, am greşit! 
 

Smeriţi, cu fruntea la pământ 

Mereu ne vom ruga 

Primeşte-ne printre ai tăi  

Şi du-ne-n casa ta! 
 

 

 

 

Sus la poarta Raiului, poarta Raiului 
 

Sus la poarta Raiului, poarta Raiului, 

Paşte turma Tatălui, turma Tatălui. 
 

Refren:  Linu-i lin şi iarăşi lin 

Bate vântul frunza lin, 

Lin şi iarăşi lin. 
 

Dar la turmă cine sta, cine cine sta? 

Sta chiar Maica Precista, Maica Precista. 

 

Lângă ea un legănel, da un legănel 

Cu un copilaş în el, copilaş în el. 

 

Copilaşul când plângea, puiul când plângea, 

Maica Sfântă-l legăna, Maica-l legăna. 

 

Copilaşul când dormea, puiul când dormea, 

Maica Sfântă-i lin cânta, Maica lin cânta. 

 

 

Marți, 21 Noiembrie 2017,  

« Intrarea in Templu a Maicii Domnului » 

Sfânta Liturghie la ora 7:00 PM 



Postul: mijloc sau scop? 
 

Care ar fi un răspuns potrivit la întrebarea: „Ții post?” 

ca să nu desfigurezi frumusețea acestei intimități 

spirituale cu Dumnezeu? 

Pr. Victor Ostropel: „Mă străduiesc”. 

E licit să postesc pentru ca Dumnezeu să-mi 

îndeplinească o dorință? 

V.O.: Singura condiție pe care Isus o cere pentru a 

„îndeplini dorințe” este credința. Pe orbii şi pe leproşii 

pe care îi vindecă în evanghelii, Isus nu-i întreabă 

niciodată: „Câtă carne ai mâncat azi?” Pe de altă 

parte, postul – doar cel nefățarnic, nepublic –poate fi 

considerat un act de credință. 

Pr.Dan Suciu: Postul poate să facă o rugăciune să fie 

mai adevărată. Avem în evanghelie acel moment în 

care Isus spune: „Acest soi de diavol nu poate fi scos 

decât cu post şi rugăciune” (Mc 9,29). De aceea, 

postul poate fi o întrupare a înfățişării noastre înaintea 

lui Dumnezeu în rugăciune. 

Sfântul Părinte subliniază nevoia de „convertire 

sinceră” în acest drum către trăirea Învierii. Şi identifică 

trei paşi clari: 1. întoarcerea la Dumnezeu „din toată 

inima” (Ioil 2,12), 2. refuzul mediocrității. 3. sporirea în 

prietenia cu Dumnezeu. 

V.O.: În ultima carte a PS Mihai Frățilă, Episcop 

Greco-Catolic de Bucureşti, „Poate fi trimis Dumnezeu 

în exil?”, ni se propune o „rețetă formidabilă de post”: 

schimbarea din interior (convertirea). Dacă la sfârşitul 

postului ne simțim ca nişte atleți care am dus cu bine 

la capăt un concurs şi am rezistat fără să mâncăm 

carne, dar nu suntem mai apropiați de Dumnezeu şi de 

oameni, atunci nu am ținut post, ci regim. O altă 

verificare a faptului că am ținut regim e că răsuflăm 

uşurați că postul e urmat de un ospăț, care ni se pare 

că e un fel de răsplată culinară a isprăvii noastre 

ascetice. 

D.S.: Ce e frumos într-o prietenie? Să faci mereu mai 

mult decât eşti dator să faci, să ai o imaginație a iubirii, 

care inventează mereu noi feluri de exprimare şi de 

dăruire de sine. Renunțarea la carne, de pildă, poate fi 

abordată ca o mică jertfă de iubire pentru Dumnezeu, 

care contribuie la creşterea în prietenia cu Dumnezeu. 

Refuzul mediocrității înseamnă a ne intensifica viața 

spirituală, cunoaşterea de sine, iar postul e un mijloc 

de purificare a afectivității, pentru a fi mai adevărați în 

fața lui Dumnezeu. Postul alimentar nu este esențial, 

dar când lipseşte complet, îi lipseşte ceva creşterii 

noastre spirituale. 

V.O.: A refuza mediocritatea înseamnă a ne sustrage 

convingerii că ne-am făcut datoria creştină urmând o 

rutină anume, oricare ar fi aceasta: aprindem două 

lumânări, zicem o rugăciune şi gata. În post aş putea 

vizita un vecin care nu are pe nimeni, aş putea să nu 

mai judec, aş putea să gust mai mult din umilință. 

Am vorbit despre necesitatea discernământului între 

mijloc şi scop. Papa Francisc aminteşte „mijloacele de 

sfințire: postul, rugăciunea şi milostenia”. Izolarea 

oricăruia dintre aceste mijloace de celelalte două, care 

îl împlinesc şi îl definesc, e o raportare schizoidă, 

instrumentalizată şi superstițioasă la scopul final al 

acestor practici: sfințirea noastră. 

V.O.: Postul alimentar are rost doar dacă dăruiesc 

surplusul: banii pe care i-aş fi dat pe carne îi dau unui 

sărac, nu-i folosesc ca să-mi cumpăr un televizor cu 

diagonală mai mare. Apoi, cred că este important ca 

postul să fie calibrat pe „dependențele” noastre reale: 

dacă fumez un pachet de tigări pe zi, ce-ar fi să renunț 

la jumătate şi contravaloarea celeilalte jumătăți să o 

dau de pomană? dacă stau 4 ore pe zi pe Facebook, 

ce-ar fi să dăruiesc 2 ore unui bătrân singur? 

D.S.: Sau ce-ar fi dacă, în loc de cină, m-aş hrăni din 

cuvântul lui Dumnezeu, citind o pagină de evanghelie, 

iar farfuria mea de mâncare aş da-o unui om al străzii? 

Avem mereu o temere: dacă pomana noastră nu 

ajunge unde trebuie? Nu reuşim să ieşim din această 

condescendență şi să avem convingerea că, oricui i-

am da, de fapt, îi dăm lui Cristos.  

V.O.: Noi nu suntem puşi să-i judecăm pe cei cărora le 

dăm pomană. Fiecare duce o cruce, o suferință, o 

slăbiciune pe care nu o poate depăşi. Noi suntem 

chemați doar să alinăm puțin această cruce, fără să ne 

transformăm în anchetatori. Isus nu i-a atenționat pe 

cei cărora le-a făcut binele: „Vezi că sunt cu ochii pe 

tine: dacă calci iar strâmb, te ating şi redevii lepros!” 

Asta nu înseamnă că e greşit să căutăm să sprijinim 

organizații caritabile transparente, care ajută diverse 

cauze: copii, bătrâni, oameni singuri, bolnavi… 

 

(Va urma) 


