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La Antifonul 3: 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! 
 

Tropar (28): 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. 
 

Mărire Tatălui şi Fiului şi Spiritului Sfânt  

şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin. 
 

Troparul Sf. Ilie: Cel ce a fost înger în trup, temeiul 

Profeţilor, al doilea înaintemergător al venirii lui 

Hristos, Ilie preamăritul, trimiţând de sus lui 

Eliseu harul, bolile le alungă şi pe leproşi îi 

curăţeşte; pentru aceasta şi celor ce-l cinstesc le 

izvorăşte vindecarea. 

 

At 3rd Antiphon: O Virgin, who ineffably conceived 

in the latter days and gave birth to your Creator: 

Save those who magnify you! 
 

Troparion: 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. 
 

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. Elias: He who was an angel in body, 

corner-stone of the prophets, the second 

precursor of the advent of Christ, the glorious 

Elias, sending grace from on high to Eliseus, 

disperses sickness and cures the lepers; because 

of this he like wise pours out healing to those 

who honour him. 

 

Duminica / Sundays: 
 

    Sf. Spovedanie – 12:00 pm – Reconciliation 

Sf. Rozar – 12:00 pm – Holy Rozary 

Sfânta Liturghie - 12:30 pm - Divine Liturgy 
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Prochimen: Cât s-au mărit lucrurile Tale, Doamne, 

toate cu înţelepciune le-ai făcut. (Ps. 103, 25) 

Stih: Binecuvintează, suflete al meu, pe Domnul. 

Doamne, Dumnezeul meu, măritu-Te-ai foarte. (Ps. 

103, 1) 
 

Apostol: Din epistola către Tit a Sfântului Apostol 

Pavel citire. (3, 8-15) 
 

Fiule Tit, Vrednic de crezare este cuvântul, şi 
voiesc să adevereşti acestea cu tărie, pentru ca 
acei ce au crezut în Dumnezeu să aibă grijă să 
fie în frunte la fapte bune. Că acestea sunt cele 
bune şi de folos oamenilor. Iar de întrebările 
nebuneşti şi de înşirări de neamuri şi de certuri 
şi de sfădirile pentru lege, fereşte-te, căci sunt 
nefolositoare şi deşarte. De omul eretic, după 
întâia şi a doua mustrare, depărtează-te, Ştiind 
că unul ca acesta s-a abătut şi a căzut în păcat, 
fiind singur de sine osândit. Când voi trimite pe 
Artemas la tine sau pe Tihic, sârguieşte-te să vii 
la mine la Nicopole, căci acolo m-am hotărât să 
iernez. Pe Zenas, cunoscătorul de lege, şi pe 
Apollo trimite-i mai înainte, cu bună grijă, ca 
nimic să nu le lipsească. Să înveţe şi ai noştri să 
poarte grijă de lucrurile bune, spre treburile cele 
de neapărată nevoie, ca ei să nu fie fără de 
roadă. Te îmbrăţişează toţi care sunt cu mine. 
Îmbrăţişează pe cei ce ne iubesc întru credinţă. 
Harul fie cu voi cu toţi! Amin. 
 

Evanghelia: Matei 5, 14-19 
 

Zis-a Domnul: Voi sunteţi lumina lumii; nu poate 
o cetate aflată pe vârf de munte să se ascundă. 
Nici nu aprind făclie şi o pun sub obroc, ci în 
sfeşnic, şi luminează tuturor celor din casă. Aşa 
să lumineze lumina voastră înaintea oamenilor, 
aşa încât să vadă faptele voastre cele bune şi 
să slăvească pe Tatăl vostru Cel din ceruri. Să 
nu socotiţi că am venit să stric Legea sau 
proorocii; n-am venit să stric, ci să împlinesc. 
Căci adevărat zic vouă: Înainte de a trece cerul 
şi pământul, o iotă sau o cirtă din Lege nu va 
trece, până ce se vor face toate. Deci, cel ce va 
strica una din aceste porunci, foarte mici, şi va 
învăţa aşa pe oameni, foarte mic se va chema 
în împărăţia cerurilor; iar cel ce va face şi va 
învăţa, acesta mare se va chema în împărăţia 
cerurilor. 
 

Prokimenon: How countless are your works, O Lord, all of 

them made so wisely! (Ps. 104, 24) 

Verse: Bless the Lord, my soul, O Lord, my God, how 

great you are! (Ps. 104, 1) 
 

Epistle: A reading from the Epistle of the Holy Apostle 

Paul to Titus (3, 8-15) 

 

Titus, my son, This is doctrine that you can rely on. I 
want you to be quite uncompromising in teaching all 
this, so that those who now believe in God may 
keep their minds constantly occupied in doing good 
works. All this is good, and useful for everybody. But 
avoid foolish speculations, and those genealogies, 
and the quibbles and disputes about the Law, they 
are useless and futile. If someone disputes what you 
teach, then after a first and a second warning, have 
no more to do with him: you will know that anyone of 
that sort is warped and is self-condemned as a 
sinner. As soon as I have sent Artemas or Tychicus 
to you, do your best to join me at Nicopolis, where I 
have decided to spend the winter. Help eagerly on 
their way Zenas the lawyer and Apollos, and make 
sure they have everything they need. All our people 
must also learn to occupy themselves in doing good 
works for their practical needs, and not to be 
unproductive. All those who are with me send their 
greetings. Greetings to those who love us in the 
faith. Grace be with you all. 
 

Gospel: Matthew 5, 14-19 
 

The Lord said: `You are light for the world. A city 
built on a hill-top cannot be hidden. No one lights a 
lamp to put it under a tub; they put it on the lamp-
stand where it shines for everyone in the house. In 
the same way your light must shine in people's 
sight, so that, seeing your good works, they may 
give praise to your Father in heaven. `Do not 
imagine that I have come to abolish the Law or the 
Prophets. I have come not to abolish but to 
complete them. In truth I tell you, till heaven and 
earth disappear, not one dot, not one little stroke, is 
to disappear from the Law until all its purpose is 
achieved. Therefore, anyone who infringes even 
one of the least of these commandments and 
teaches others to do the same will be considered 
the least in the kingdom of Heaven; but the person 
who keeps them and teaches them will be 
considered great in the kingdom of Heaven. 

 



 

 
 

 

 

Priceasna:  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. 

 

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          Bis 

Taina aceasta dintre noi. 

 

Când cu ucenicii săi, 

Mai pe urmă a cinat; 

A luat pâinea în mână            Bis 

Şi a binecuvântat. 

 

Pentru Tine, candeli 

La Altare ard, 

Tu la zile sfinte 

Miruieşti cu nard. 

 

Pe copiii care 

Osteniţi de joc, 

Pe iconostase 

Ei pun busuioc. 

 

Lângă Tine, Doamne 

Cei săraci se strâng, 

Ţie-Ţi cer iertare 

Ochii care plâng. 

 

 

 

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. 

 

  

 

Lângă Tine Doamne 

Plec genunchi trudit, 

Numai Tu Stăpâne 

Nu m-ai părăsit. 

 

Dă-mi răbdarea pietrei 

Şi din cerul sfânt, 

Picură-mi pe gene 

Roua să Te cânt. 

 

Picură-mi în suflet 

Străjile uitării, 

Şi pe buze pune-mi 

Străjile tăcerii. 

 

 

Şi le-a zis: Luaţi mâncaţi, 

Acesta este trupul meu; 

Luaţi potirul şi gustaţi           Bis 

Căci este sângele meu. 

 

Şi de-atunci până în veac 

Zilnic se va săvârşi  

Precum Domnul a lăsat         Bis 

Până iarăşi va veni. 



Sfântul Ilie Proorocul - adaptare după "Vieţile Sfinţilor" Editura Arhiepiscopiei Romano-Catolice Bucureşti 

 

Unii dintre profeţii Vechiului Testament şi-au 

împlinit misiunea de vestitori şi apărători ai legii 

divine fără a fi scris mesajul lor; aceştia sunt 

"profeţii acţiunii", spre deosebire de profeţii 

scriitori care, asemenea lui Isaia, Ieremia, 

Ezechiel, Daniel şi alţii, au lăsat scrieri, acum 

incluse în canonul Cărţilor Sfinte. Unul dintre 

cei mai mari profeţi ai faptelor este Ilie, 

misiunea lui fiind aceea de a readuce poporul 

şi a-l menţine în credinţa într-un singur 

Dumnezeu, într-o perioadă în care cultul 

idolatric şi licenţios al Canaanului atrăsese pe 

mulţi dintre Israeliţi. Ilie s-a născut spre 

sfârşitul secolului al X-lea î.C., şi cea mai mare 

parte a activităţii sale s-a desfăşurat sub 

domnia timidului Achab (873-854), ajuns un 

instrument docil în mâinile soţiei sale Izabela, 

de origine feniciană, şi care de la început a 

favorizat cultul lui Baal, pe care apoi l-a impus 

întregului popor.  

Când credinţa într-un singur Dumnezeu 

aproape dispăruse, şi majoritatea poporului 

îmbrăţişase idolatria, Ilie s-a prezentat în faţa 

regelui Achab şi a anunţat o perioadă de trei 

ani de secetă, drept pedeapsă din partea lui 

Dumnezeu. Pentru a dovedi falsitatea idolilor şi 

puterea adevăratului Dumnezeu, Ilie convoacă 

pe Muntele Carmel pe regele Achab şi pe 

delegaţii din toate triburile lui Israel, ca să 

participe la o probă a focului. Ilie a spus către 

popor: "Până când veţi şchiopăta de 

amândouă picioarele? Dacă Domnul este 

Dumnezeu, urmaţi-l pe El; şi dacă este Baal, 

urmaţi-l pe acesta ... Prooroc al Domnului am 

rămas numai eu singur, iar prooroci ai lui Baal 

sunt patru sute cincizeci de oameni şi prooroci 

ai dumbrăvilor Astartei patru sute. Daţi-ne doi 

junci; ei să-şi aleagă unul, să-l taie în bucăţi şi 

să-l pună pe lemne, dar foc să nu aprindă; iar 

eu voi găti pe celălalt viţel şi-l voi pune pe 

lemne şi foc nu voi aprinde. Apoi voi chemaţi 

numele dumnezeului vostru, iar eu voi chema 

numele Domnului Dumnezeului meu. Şi 

Dumnezeul care va răspunde cu foc, acela 

este Dumnezeu. Şi a răspuns tot poporul: 

"Bine ai grăit!"" (IIIRegi 18,21-25). Proorocii lui 

Baal au pregătit primii altarul şi au început să 

strige către cer: "şi strigau cu glas mai tare şi 

se înţepau după obiceiul lor cu săbii şi lănci 

până ce curgea sânge. Trecuse de amiază şi 

ei tot s-au zbuciumat mereu până la timpul 

jertfei, dar n-a fost nici un glas, nici răspuns, 

nici auzire" (IIIRegi 18,27-29). Ilie pregăteşte şi 

el un altar, cere să se toarne apă pe lemne şi 

în jurul altarului şi apoi se roagă: "...auzi-mă, 

Doamne, auzi-mă acum cu foc, ca să 

cunoască astăzi poporul acesta că tu eşti 

Dumnezeu în Israel ... Şi s-a coborât foc de la 

Domnul şi a mistuit arderea de tot şi lemnele şi 

pietrele şi ţărâna şi a mistuit şi toată apa care 

era în şanţ. Şi tot poporul, când a văzut 

aceasta, a căzut cu faţa la pământ şi a zis: 

"Domnul este Dumnezeu, Domnul este 

Dumnezeu!"" (IIIRegi 18,36-39).  

 


