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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. 

 

Tropar (30): 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. 

 

Mărire Tatălui şi Fiului şi Spiritului Sfânt 

 şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin. 

 

Condac: 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. 

 

 

 

At 3rd Antiphon: 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. 

 

Troparion: 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. 

 

Duminica / Sundays: 

Calea Sfintei Cruci - 12.00 pm - The Way of the Cross 

    Sf. Spovedanie – 12:00 pm – Reconciliation   

Sfânta Liturghie - 12:30 pm - Divine Liturgy 

 

Duminica a 5-a din Postul Mare 

A Cuvioasei Maria Egipteanca 

Fifth Sunday of the Great Lent, 

Venerable Mary of Egypt 
 

18 Martie / March  2018, Glas / Tone 8 
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Prochimen: 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) 
 
Apostol: Din epistola către Evrei a Sfântului Apostol 
Pavel citire. (9, 11-14) 
 
Fraţilor, Hristos, venind Arhiereu al bunătăţilor celor 
viitoare, a trecut prin cortul cel mai mare şi mai 
desăvârşit, nu făcut de mână, adică nu din zidirea 
aceasta; El a intrat o dată pentru totdeauna în 
Sfânta Sfintelor, nu cu sânge de ţapi şi de viţei, ci cu 
însuşi sângele Său, şi a dobândit o veşnică 
răscumpărare. Căci dacă sângele ţapilor şi al 
taurilor şi cenuşa junincii, stropind pe cei spurcaţi, îi 
sfinţeşte spre curăţirea trupului, Cu cât mai mult 
sângele lui Hristos, Care, prin Duhul cel veşnic, S-a 
adus lui Dumnezeu pe Sine, jertfă fără de prihană, 
va curăţi cugetul vostru de faptele cele moarte, ca 
să slujiţi Dumnezeului celui viu! 
 
Evanghelia: Marcu 10, 32-45 
 
În vremea aceea, luând pe cei doisprezece ucenici 
ai Săi, Iisus a început să le spună cele ce aveau să I 
se întâmple, zicând: iată, ne suim la Ierusalim şi Fiul 
Omului va fi predat arhiereilor şi cărturarilor; şi-L vor 
osândi la moarte şi-L vor da în mâna păgânilor. Şi-L 
vor batjocori şi-L vor scuipa şi-L vor biciui şi-L vor 
omorî, dar după trei zile va învia. Şi au venit la El 
Iacov şi Ioan, fiii lui Zevedeu, zicându-I: Învăţătorule, 
voim să ne faci ceea ce vom cere de la Tine. Iar El 
le-a zis: Ce voiţi să vă fac? Iar ei I-au zis: Dă-ne 
nouă să şedem unul de-a dreapta Ta, şi altul de-a 
stânga Ta, întru slava Ta. Dar Iisus le-a răspuns: Nu 
ştiţi ce cereţi! Puteţi să beţi paharul pe care îl beau 
Eu sau să vă botezaţi cu botezul cu care Mă botez 
Eu? Iar ei I-au zis: Putem. Şi Iisus le-a zis: Paharul 
pe care Eu îl beau îl veţi bea, şi cu botezul cu care 
Eu mă botez vă veţi boteza. Dar a şedea de-a 
dreapta Mea, sau de-a stânga Mea, nu este al Meu 
a da, ci celor pentru care s-a pregătit. Şi auzind cei 
zece, au început a se mânia pe Iacov şi pe Ioan. Şi 
Iisus, chemându-i la Sine, le-a zis: Ştiţi că cei ce se 
socotesc cârmuitori ai neamurilor domnesc peste 
ele şi cei mai mari ai lor le stăpânesc. Dar între voi 
nu trebuie să fie aşa, ci care va vrea să fie mare 
între voi, să fie slujitor al vostru. Şi care va vrea să 
fie întâi între voi, să fie tuturor slugă. Că şi Fiul 
Omului n-a venit ca să I se slujească, ci ca El să 
slujească şi să-Şi dea sufletul răscumpărare pentru 
mulţi.  

 

Prokimenon: 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) 
 
Epistle: A reading from the Epistle of the Holy Apostle Paul 
to the Hebrews: (9, 11-14) 
 
Brethren! Now Christ has come, as the high priest of all the 
blessings which were to come. He has passed through the 
greater, the more perfect tent, not made by human hands, 
that is, not of this created order; and he has entered the 
sanctuary once and for all, taking with him not the blood of 
goats and bull calves, but his own blood, having won an 
eternal redemption. The blood of goats and bulls and the 
ashes of a heifer, sprinkled on those who have incurred 
defilement, may restore their bodily purity. How much more 
will the blood of Christ, who offered himself, blameless as 
he was, to God through the eternal Spirit, purify our 
conscience from dead actions so that we can worship the 
living God. 
 
Gospel: Mark 10, 32-45 
 
At that time, taking the Twelve aside Jesus began to tell 
them what was going to happen to him, `Now we are going 
up to Jerusalem, and the Son of man is about to be handed 
over to the chief priests and the scribes. They will condemn 
him to death and will hand him over to the gentiles, who will 
mock him and spit at him and scourge him and put him to 
death; and after three days he will rise again." James and 
John, the sons of Zebedee, approached him. "Master," they 
said to him, "We want you to do us a favour." He said to 
them, "What is it you want me to do for you?" They said to 
him, "Allow us to sit one at your right hand and the other at 
your left in your glory." But Jesus said to them, "You do not 
know what you are asking. Can you drink the cup that I 
shall drink, or be baptised with the baptism with which I 
shall be baptised?" They replied, "We can." Jesus said to 
them, "The cup that I shall drink you shall drink, and with 
the baptism with which I shall be baptised you shall be 
baptised, but as for seats at my right hand or my left, these 
are not mine to grant; they belong to those to whom they 
have been allotted." When the other ten heard this they 
began to feel indignant with James and John, so Jesus 
called them to him and said to them, "You know that among 
the gentiles those they call their rulers lord it over them, 
and their great men make their authority felt. Among you 
this is not to happen. No; anyone who wants to become 
great among you must be your servant, and anyone who 
wants to be first among you must be slave to all. For the 
Son of man himself came not to be served but to serve, 
and to give his life as a ransom for many." 

 



 

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: 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. 

 

82. A bătut la uşa ta, Cineva 

 

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. 

 

 

 

 

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. 
 

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. 

 



Exerciții spirituale pentru preoții din Eparhia de Lugoj – ediția 2018

Conform tradiției Eparhia Greco-Catolică de 

Lugoj în fiecare an, în perioada Postului Mare, 

organizează exerciții spirituale pentru clerul 

acestei eparhii. Acest fapt este în conformitate 

cu canonul 369 § 2 din Codul Canoanelor 

Bisericilor Orientale şi a dreptului particular. 

Pentru o bună organizare exercițiile spirituale 

din anul acesta s-au desfășurat în două serii. 

Seria I s-a desfăşurat în perioada 5-7 martie cu 

un număr de 55 de preoţi, iar seria a II-a între 

12-14 martie a.c. cu un număr de 40 de preoți. 

Exercițiile spirituale din acest an au fost 

conduse de Mons. Angelo Narcis Pop, Vicar 

general al Eparhiei Greco-Catolice de Lugoj. 

Programul exercițiilor spirituale s-a ţinut la 

Centrul Pastoral Eparhial „Sf. Vasile cel 

Mare” din Lugoj. 

Exercițiile spirituale au început cu Sfânta 

Liturghie Solemnă în Catedrala din Lugoj, 

pontificată de P.S. Alexandru Mesian, Episcop 

de Lugoj. Răspunsurile la Sfânta Liturghie au 

fost date de corul „Reînvierea” al catedralei 

dirijat de Prof. Olimpia Drăgan în alternanţă 

cu preoţii participanţi. 

P.S. Alexandru a amintit faptul că primele 

exerciții spirituale pentru clerul din Eparhia de 

Lugoj au fost ţinute începând cu anul 1997, 

prima ediţie fiind condusă de Mons. Emil Puni 

S.J. de pie memorie, fost vicar general al 

Eparhiei de Lugoj. Prea Sfinţia Sa a mulțumit 

mai întâi bunului Dumnezeu şi Prea Curatei 

Fecioare Maria, a mulţumit corului şi 

credincioşilor prezenţi şi i-a îndemnat pe 

credincioși, să însoțească pe preoți cu 

rugăciune pe parcursul acestor exerciţii 

spirituale. 

Meditațiile prezentate anul acesta au fost: 

-Fiți preoți nu funcționari;  

-Bucuria de a-l urma pe Cristos;  

-Unde este inima mea? 

-Credința Mariei un exemplu pentru preoți; 

Cele trei zile de exerciții spirituale reprezintă 

şi un timp bogat de rugăciune şi de reflexie. În 

timpul acestor zile binecuvântate de 

Dumnezeu, fiecare preot face spovedania de 

Paşti, conform rânduielilor bisericeşti, dar şi 

spovedania generală, eventual, de la ultimele 

exerciţii spirituale de anul trecut. 

Aceste momente de comuniune, când preoţii 

concelebrează Sfânta Liturghie şi celelalte 

momente din programul exerciţiilor spirituale 

împreună cu Episcopul lor, arată Unitatea 

Bisericii: comuniunea între preoţi şi Episcop, 

în comuniune deplină cu Sf. Părinte Papa de la 

Roma. 

Încheierea exerciţiilor a avut loc în capela „Sf. 

Vasile cel Mare” cu „Binecuvântarea 

Euharistică”. 

Prea Sfinţitul Alexandru a oferit Mons. 

Angelo Pop, un buchet spiritual din partea 

preoţilor participanţi şi i-a mulţumit pentru 

frumoasele meditaţii prezentate. 

 Pr. Gherghel Petrișor 

www.bru.ro 

http://www.bru.ro/lugoj/exercitii-spirituale-pentru-preotii-din-eparhia-de-lugoj-editia-2018/

