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O Virgin, who ineffably conceived
in the latter days and gave birth to your Creator:
Save those who magnify you!
At 3rd Antiphon:

Ceea ce, în chip negrăit, în cele de
apoi ai conceput şi ai născut pe Ziditorul tău,
Fecioară, mântuieşte pe cei ce te măresc pe tine!
La Antifonul 3:

Angelic hosts were above Your tomb,
and they that guarded You became as dead. And
Mary stood by the grave seeking Your
immaculate body. You did despoil Hades and
were not tempted by it. You did meet the Virgin
and did grant us life. O You Who did rise from
the dead, O Lord, glory be to You.
Troparion:

Puterile îngereşti la mormântul tău,
şi ostaşii au amorţit; şi sta Maria la mormânt,
căutând preacurat trupul tău; prădat-ai iadul
nefiind ispitit de dânsul; întâmpinat-ai pe
Fecioara, dăruind viaţă. Cel ce ai înviat din
morţi, Doamne, mărire ţie.
Tropar (28):

Mărire Tatălui şi Fiului şi Spiritului Sfânt
şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.
palma cea începătoare de viaţă, pe toţi
cei morţi din adâncurile cele întunecoase
înviindu-i dătătorule de viaţă Hristos Dumnezeu,
înviere a dăruit neamului omenesc; că este
Mântuitorul tuturor, înviere şi viaţă şi Dumnezeu
a toate.
Condac: Cu

Glory be to the Father, and to the Son, and to the
Holy Spirit now, and always, and forever and
ever. Amen.
Kontakion: Having by His life bestowing hand
raised up all the dead out of the dark abysses,
Christ God, the Giver of life, has bestowed the
Resurrection upon the fallen human race; for He
is the Savior of all, the Resurrection, and the
Life, and the God of all.

Prochimen:

Mântuieste, Doamne, poporul Tau si
binecuvinteaza mostenirea Ta! (Ps. 27, 12)
Stih: Catre Tine, Doamne, am strigat; Dumnezeul
meu ia aminte! (Ps. 27, 1)

Prokimenon:

Apostol:

Din epistola catre Romani a Sfântului
Apostol Pavel citire. (15, 1-7)

Epistle:

Fraţilor, datori suntem noi cei tari sa purtam
slabiciunile celor neputinciosi si sa nu cautam
placerea noastra. Ci fiecare dintre noi sa caute
sa placa aproapelui sau, la ce este bine, spre
zidire. Ca si Hristos n-a cautat placerea Sa, ci,
precum este scris: "Ocarile celor ce Te ocarasc
pe Tine, au cazut asupra Mea". Caci toate câte
s-au scris mai înainte, s-au scris spre
învaţatura noastra, ca prin rabdarea si
mângâierea, care vin din Scripturi, sa avem
nadejde. Iar Dumnezeul rabdarii si al
mângâierii sa va dea voua a gândi la fel unii
pentru al ii, dupa Iisus Hristos, pentru ca toţi
laolalta si cu o singura gura sa slavi i pe
Dumnezeu si Tatal Domnului nostru Iisus
Hristos. De aceea, primiţi-va unii pe alţii,
precum si Hristos v-a primit pe voi, spre slava
lui Dumnezeu.

Brethren! It is for us who are strong to bear with the
susceptibilities of the weaker ones, and not please
ourselves. Each of us must consider his neighbour's
good, so that we support one another. Christ did not
indulge his own feelings, either; indeed, as scripture
says: The insults of those who insult you fall on me.
And all these things which were written so long ago
were written so that we, learning perseverance and
the encouragement which the scriptures give, should
have hope. Now the God of perseverance and
encouragement give you all the same purpose,
following the example of Christ Jesus, so that you
may together give glory to the God and Father of our
Lord Jesus Christ with one heart. Accept one
another, then, for the sake of God's glory, as Christ
accepted you.

Evanghelia: Matei 9, 27-35

Gospel: Matthew 9, 27-35

În vremea aceea, pe când trecea Iisus, doi orbi
s-au luat dupa El strigând si zicând:
Miluiestene pe noi, Fiule al lui David. Dupa ce
a intrat în casa, au venit la El orbii si Iisus i-a
întrebat: Credeţi ca pot sa fac Eu aceasta? Zisau Lui: Da, Doamne! Atunci S-a atins de ochii
lor, zicând: Dupa credinţa voastra, fie voua! Si
s-au deschis ochii lor. Iar Iisus le-a poruncit cu
asprime, zicând: Vedeţi, nimeni sa nu stie. Iar
ei, iesind, L-au vestit în tot ţinutul acela. Si
plecând ei, iata au adus la El un om mut,
având demon. Si fiind scos demonul, mutul a
grait. Iar mulţimile se minunau zicând:
Niciodata nu s-a aratat asa în Israel. Dar
fariseii ziceau: Cu domnul demonilor scoate pe
demoni. Si Iisus strabatea toate cetaţile si
satele, învaţând în sinagogile lor, propovaduind
Evanghelia împaraţiei si vindecând toata boala
si toata neputinţa în popor.

At that time, as Jesus went on his way two blind men
followed him shouting, "Take pity on us, son of
David." And when Jesus reached the house the blind
men came up to him and he said to them, "Do you
believe I can do this?" They said, "Lord, we do." Then
he touched their eyes saying, "According to your
faith, let it be done to you." And their sight returned.
Then Jesus sternly warned them, "Take care that no
one learns about this." But when they had gone
away, they talked about him all over the countryside.
They had only just left when suddenly a man was
brought to him, a dumb demoniac. And when the
devil was driven out, the dumb man spoke and the
people were amazed and said, "Nothing like this has
ever been seen in Israel." But the Pharisees said, "It
is through the prince of devils that he drives out
devils." Jesus made a tour through all the towns and
villages, teaching in their synagogues, proclaiming
the good news of the kingdom and curing all kinds of
disease and all kinds of illness.

Save your people, O Lord and bless your
heritage! (Ps. 28, 9)
Verse: To you, O Lord, I cry, my rock; do not be deaf to
me! (Ps. 28, 1)
A reading from the Epistle of the Holy Apostle
Paul to the Romans (15, 1-7)

Ochiul inimii mele îl ridic către
tine, Stăpână. Nu trece cu vederea puţina
mea suspinare. Fii mie scut şi ajutătoare în
ceasul când va judeca Fiul tău lumea.
Aliluia.
Priceasna:

Communion Hymn: The

eye of my heart do I lift
up to you, O Lady. Do not ignore my weak
sigh. Be you my shield and aid in the hour
when your Son will judge the world.
Alleluia.

85. O, pâine Sfântă din Cer
O, pâine Sfântă din Cer,
Sânge vărsat pentru noi;
Cine poate să cuprindă
Taina aceasta dintre noi.
Când cu ucenicii săi,
Mai pe urmă a cinat;
A luat pâinea în mână
Şi a binecuvântat.

Pentru Tine, Doamne
Pentru Tine, Doamne,
Florile-nfloresc,
Pentru Tine, noaptea
Stele strălucesc.
Pentru Tine, ploaia
Picură şi cântă,
Şi-n grădină cerne
Bucurie sfântă.

Bis

Şi le-a zis: Luaţi mâncaţi,
Acesta este trupul meu;
Luaţi potirul şi gustaţi
Căci este sângele meu.

Bis

Şi de-atunci până în veac
Zilnic se va săvârşi
Precum Domnul a lăsat
Până iarăşi va veni.

Bis

Bis

Pentru Tine, candeli
La Altare ard,
Tu la zile sfinte
Miruieşti cu nard.

Lângă Tine Doamne
Plec genunchi trudit,
Numai Tu Stăpâne
Nu m-ai părăsit.

Pe copiii care
Osteniţi de joc,
Pe iconostase
Ei pun busuioc.

Dă-mi răbdarea pietrei
Şi din cerul sfânt,
Picură-mi pe gene
Roua să Te cânt.

Lângă Tine, Doamne
Cei săraci se strâng,
Ţie-Ţi cer iertare
Ochii care plâng.

Picură-mi în suflet
Străjile uitării,
Şi pe buze pune-mi
Străjile tăcerii.

Sfințirea bisericii greco-catolice din Subcetate
Parohia greco-catolică ”Sfinții Apostoli Petru și
Pavel„ din Subcetate (Harghita), Protopopiatul
Gheorgheni, a cunoscut, duminică 1 iulie,
bucuria de a vedea biserica parohială sfințită
după amplele lucrări de renovare și extindere.
Din încredințarea Preafericitului Părinte
Cardinal Lucian, Preasfinția Sa Claudiu,
Episcopul Curiei Arhiepiscopiei Majore a
împlinit ceremonia de sfințire, respectiv
ungerea bisericii și a altarului cu Sfântul Mir și
stropirea cu apa sfințită și așezarea moaștelor
Sf. Filip martirul în locul pregătit din masa
altarului. Sfintele moaște au fost oferite de
Curia episcopală din Casale Monferrato (Italia).
Alături de Episcop au participat la ritualul
sfințirii și la Sf. Liturghie Protopopul locului
Părintele Mihai Husaru, Pr. Vasile Frăsinaru
(Sărmaș), Pr. Vasile Costea (Toplița), Pr. Sorin
Ivan (Cetatea de Baltă), Pr. Cristian Rus (Blaj),
Pr. Inocențiu Lung (Coșteiu).
Un număr important de credincioși au participat
emoționați și impresionați de ceremonie la
eveniment, bucurându-se de sacralitatea
momentului, conștienți de importanța bisericii
nou sfințite pentru comunitatea locală și pentru
fiecare participant în parte. Dealtfel
comunitatea creștină din Subcetate, indiferent
de confesiune, a avut o contribuție
fundamentală la realizarea acestui proiect.
Parohia greco-catolică Subcetate a fost din
vechime o parohia importantă de pe valea
Mureșului superior, binecuvântată cu preoți
vrednici care au reușit să înnobileze și să
transmită credința prin biserică și cultura prin
școală credincioșilor pe care i-au păstorit.
Dintre aceștia îi amintim pe:

▪ Elie Câmpeanu, preot la Subcetate între anii

1884-1898, apoi protopop la Gheorgheni și
la Târgu-Mureș, un om de cultură apreciat
de contemporanii săi dintre care ăi amintim
pe Ioan Bianu, Nicolae Iorga sau Titus Mălai
(cf. Doina Dobrean
▪ Vasile Urzică, preot între anii 1900-1916, în
timpul căruia s-a zidit impunătoarea biserică
din piatră. Ajungând protopop la Alba-Iulia
participă la Unirea din 1918 în calitate de
membru în „Comitetul celor 100”(cf. Doina
Dobrean,
▪ Augustin Tătar, administrator parohial la
Subcetate în anul 1918. A participat
ca deputat în Adunarea Națională din 1
decembrie unde a reprezentat ca delegat de
drept județul Ciuc (cf.
▪ În perioada prigoanei comuniste de
credincioșii greco-catolici din Subcetate și
din împrejurimi s-a ocupat părintele Petru
Dobrean (1910-1994), cel care la începutul
anilor ’90 a construit și mica biserică din
lemn care azi este altarul noului edificiu. El
a fost secondat și ajutat de Părintele Liviu
Sabău, protopopul Târgu-Mureșului,
amândoi reușind să asigure continuitatea
parohiei.
Sfințirea bisericii a însemnat astfel și o
încununare a eforturilor tuturor celor care de-a
lungul timpului s-au străduit să transmită
bucuria credinței și speranța mântuirii prin
jertfa Mântuitorului Isus Christos, jertfă
permanent reînnoită pe altarele bisericilor
creștine.
Tuturor participanților mulțumiri.
Preot Adrian Lung
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