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

Sf. Rozar – 12:00 pm – Holy Rosary
Sfânta Liturghie - 12:30 pm - Divine Liturgy
Duminica a 17-a după Rusalii,
17th Sunday after Pentecost
February 3 Februarie 2019, Glas / Tone 4
Pe maica ta, Hristoase, care cu trup,
mai presus de fire te-a născut, şi Fecioară
nestricată cu adevărat şi după naştere a rămas, pe
aceasta o aducem către tine spre rugăciune,
Stăpâne mult milostive: dăruieşte iertare de
greşeli celor ce-ţi strigă ţie totdeauna:
pomeneşte-ne şi pe noi întru împărăţia ta.
La Antifonul 3:

Most merciful Lord, we offer your
mother to You in prayer, who untouched gave
You birth and remained an undefiled virgin,
truly, even after birth: grant forgiveness of sins to
those who always cry out to You: Remember us
also in Your kingdom.
At 3rd Antiphon:

Having learned the joyful proclamation
of the Resurrection from the angel, and having
cast off the ancestral condemnation, the women
disciples of the Lord spoke to the apostles
exultantly: Death is despoiled and Christ God is
risen, granting to the world great mercy.
Troparion:

Predicarea învierii cea luminată,
înţelegându-o de la îngeri învăţăcelele
Domnului,
şi
lepădând
neascultarea
strămoşilor, Apostolilor lăudându-se au zis:
Prădatu-s-a moartea, sculatu-sa Dumnezeu,
Hristos dăruind lumii mare îndurare.
Tropar (26):

Mărire Tatălui şi Fiului şi Spiritului Sfânt
şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.
Mântuitorul şi Răscumpărătorul meu din
mormânt, ca un Dumnezeu, a înviat din legături
pe pământeni, şi porţile iadului le-a zdrobit, şi ca
un Stăpânitor a înviat a treia zi.
Condac:

Glory be to the Father, and to the Son, and to the
Holy Spirit now, and always, and forever and
ever. Amen.
Kontakion: My Savior and Redeemer has, as God,
raised up the earthborn from the grave and from
their fetters, and He has broken the gates of
Hades, and, as Master, hath risen on the third
day.

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)

Prokimenon:

Apostol:

Din epistola a doua către Corinteni a
Sfântului Apostol Pavel citire. (6, 16-18)

Epistle:

Fraţilor, noi suntem templu al Dumnezeului
celui viu, precum Dumnezeu a zis că: "Voi
locui în ei şi voi umbla şi voi fi Dumnezeul
lor şi ei vor fi poporul Meu". De aceea:
"Ieşiţi din mijlocul lor şi vă osebiţi, zice
Domnul, şi de ce este necurat să nu vă
atingeţi şi Eu vă voi primi pe voi. Şi voi fi
vouă tată, şi veţi fi Mie fii şi fiice", zice
Domnul Atotţiitorul.

Brethren! We are, the temple of the living God.
We have God's word for it: I shall fix my home
among them and live among them; I will be
their God and they will be my people. Get
away from them, purify yourselves, says the
Lord. Do not touch anything unclean, and then
I shall welcome you. I shall be father to you,
and you will be sons and daughters to me, says
the almighty Lord.

Evanghelia: Matei 15, 21-28

Gospel: Matthew 15, 21-28

În vremea aceea, a plecat Iisus în părţile
Tirului şi ale Sidonului. Şi iată o femeie
cananeiancă, din acele ţinuturi, ieşind striga,
zicând: Miluieşte-mă, Doamne, Fiul lui
David! Fiica mea este rău chinuită de
demon. El însă nu i-a răspuns nici un cuvânt;
şi apropiindu-se, ucenicii Lui Îl rugau,
zicând: Slobozeşte-o, că strigă în urma
noastră. Iar El, răspunzând, a zis: Nu sunt
trimis decât către oile cele pierdute ale casei
lui Israel. Iar ea, venind, s-a închinat Lui,
zicând: Doamne, ajută-mă. El însă,
răspunzând, i-a zis: Nu este bine să iei pâinea
copiilor şi s-o arunci câinilor. Dar ea a zis:
Da, Doamne, dar şi câinii mănâncă din
fărâmiturile care cad de la masa stăpânilor
lor. Atunci, răspunzând, Iisus i-a zis: O,
femeie, mare este credinţa ta; fie ţie după
cum voieşti. Şi s-a tămăduit fiica ei în ceasul
acela.

At that time, Jesus withdrew to the region of
Tyre and Sidon. And suddenly out came a
Canaanite woman from that district and started
shouting, "Lord, Son of David, take pity on
me. My daughter is tormented by a devil." But
he said not a word in answer to her. And his
disciples went and pleaded with him, saying,
"Give her what she wants, because she keeps
shouting after us." He said in reply, "I was sent
only to the lost sheep of the House of Israel."
But the woman had come up and was bowing
low before him. "Lord," she said, "help me."
He replied, "It is not fair to take the children's
food and throw it to little dogs." She retorted,
"Ah yes, Lord; but even little dogs eat the
scraps that fall from their masters' table." Then
Jesus answered her, "Woman, you have great
faith. Let your desire be granted." And from
that moment her daughter was well again.

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)
A reading from the Second Epistle of the
Holy Apostle Paul to the Corinthians: (6, 16-18)

Ridica-voi ochii mei la
ceruri, de unde va veni ajutorul meu.
Ajutorul meu de la Dumnezeu, cel ce a
făcut cerul şi pământul. Aliluia.
Priceasna: (68)

I will lift up my eyes to the
heavens, from where my help shall come.
My help is from the Lord, who made heaven
and earth. Alleluia.
Communion Hymn:

81. Vino Isuse în inima mea,

105. Îngerii cerului

Vino Isuse în inima mea,
Vino căci ea te doreşte.
Înflăcăreaz-o cu dragostea ta
Şi foamea i-o potoleşte.

Îngerii cerului cântă Fecioarei
Mamei Cuvântului şi-a mea protectoare

Cred că eşti, Doamne pe sfântul altar,
Ziua şi noaptea de faţă.
Tu eşti izvor de tărie şi har,
Pâine ce-mi dă mie viaţă.

Ave Maria! Ave Maria! Ave Maria!
Ave Maria!
Florile câmpului stau cu uimire
Lângă altarul ei, i-aduc mulţumire.

Doamne, pe tine vreau să te primesc,
Tu eşti supremul meu bine;
Dar sunt nevrednic şi nu îndrăznesc
Să mă apropii de tine.

Dangăt de clopote, lin îmi şopteşte
(Maica Preacurata) Regina Cerului te
ocroteşte!

Doamne, te rog, să mă învredniceşti
De taina dumnezeiască;
Trupul şi sufletul să mi-l sfinţeşti
Cu a ta pâine cerească.

Mamă cerească, ascultă cântul meu
Ce-l ridic tot mereu pentru numele tău !

Vino în sufletul meu, aşadar,
El locuinţă să-ţi fie;
Doamne, într-nsul să-ţi faci sfânt altar
Ţi-l dăruiesc pe vecie.
Doamne, şi-n ceasul din urmă să vii,
Să mă-ntăreşti în durere;
În taina-aceasta tu iarăşi să fii,
Singura mea mângâiere.

Prima biserică inaugurată în Cuba după revoluție
30.01.2019, Pinar del Rio (Catholica) - Prima
biserică catolică nouă din Cuba, de la revoluția
ce a avut loc în țară cu 60 de ani în urmă, a
fost inaugurată sâmbăta trecută. Biserica
închinată Preasfintei Inimi a lui Isus, din
Sandino, la 45 de kilometri sud-vest de Pinar
del Rio, a fost inaugurată pe 26 ianuarie 2019.
Este prima din cele trei noi parohii care
urmează să fie finalizate; celelalte două vor fi în
Havana și în Santiago. A fost construită pe un
teren dat de stat. „A vedea așa ceva este ca și
cum ai ieși din noapte în zi”, a spus pr. Cirilo
Castro, care a supravegheat construcția
bisericii, informează CNA citând CNN. „Știam
că se va întâmpla într-o zi”, a adăugat el.
Biserica este un semn al creșterii libertății
religioase în țară. Regimul comunist s-a instalat
la scurt timp după încheierea Revoluției
Cubaneze, în 1959, care l-a înlăturat pe
conducătorul autoritar Fulgencio Batista. În
timpul comunismului, bisericile și școlile au fost
închise, iar preoții au fost exilați sau trimiși în

lagăre de reeducare. Biserica a fost trimisă în
catacombe până când tensiunile religioase din
țară au început să-și mai piardă din intensitate
în 1991. Sfântul Papă Ioan Paul al II-lea a
vizitat apoi insula în 1998. Papa Francisc a
jucat un rol cheie în restabilirea relațiilor
diplomatice dintre Cuba și SUA în 2015.
Construcția noii biserici din Sandino, care are o
capacitate de 200 de locuri, a fost posibilă
printr-o donație de 95.000 de dolari din partea
parohiei Sf. Laurențiu din Tampa, Florida, SUA.
„Din ziua în care am pus prima piatră am văzuto crescând puțin câte puțin. Răbdarea ne-a dat
această biserică”, a declarat Aleida Padrón
Zabala, o locuitoare din Sadino care a
participat la Liturghia de sfințire a bisericii
alături de familia ei. Episcopul Jorge Enrique
Serpa Perez de Pinar del Rio a declarat:
„Uneori trebuie să depășești multe obstacole,
dar apoi ajungi într-un punct în care lucrurile
pot fi realizate”.
www.catholica.ro

PS Alexandru a fost sărbătorit la aniversarea a 82 de ani de viață
23.01.2019, Lugoj (Catholica) - Preasfinția Sa
Alexandru Mesian a împlinit la 22 ianuarie
2019, venerabila vârstă de 82 de ani. Deja în
săptămâna premergătoare acestui eveniment,
Preasfințitul Părinte Episcop a fost felicitat în
mai multe rânduri. Astfel, în ziua de 14 ianuarie
2019, cu ocazia reuniunii lărgite a protopopilor
și consilierilor eparhiali, a fost sărbătorit în
cadrul acestei întâlniri.
În ziua de 19 ianuarie 2019, PS Alexandru a
fost felicitat de colaboratorii de la Centrul
eparhial: preoții din Curia episcopală, laicii care
își desfășoară activitatea în cadrul Episcopiei
de Lugoj, dar și alți invitați apropiați. De
asemenea Preasfinția Sa a fost felicitat de
corul Catedralei, pe care PS Alexandru îl
consideră ca făcând parte din „familia” sa.
Episcopul a primit mai multe buchete de flori
atât din partea corului, cât și a credincioșilor.

La final, a mulțumit mai întâi Bunului
Dumnezeu și Preacuratei Fecioare Maria
pentru toate harurile primite în această viață; a
mulțumit colaboratorilor și corului pentru aceste
momente. De asemenea a mulțumit și tuturor
celor care l-au felicitat.
Duminică, 20 ianuarie 2019, Preasfințitul
Alexandru a fost felicitat și de credincioșii
prezenți la Sfânta Liturghie Arhierească din
Catedrala greco-catolică din Lugoj. Clerul,
persoanele consacrate și credincioșii din
Eparhia de Lugoj, roagă pe Atotputernicul
Dumnezeu prin mijlocirea Preacuratei Fecioare
Maria să dăruiască PS Alexandru, sfinte
bucurii, deplină sănătate în împlinirea slujirii
arhierești de 25 de ani, spre mai mare mărirea
lui Dumnezeu, a Bisericii Sale și spre binele
tuturor credincioșilor. Întru mulți și fericiți ani,
Preasfințite Părinte Alexandru!

