
 

 

 

 

 
 

   

      78 Clifton Road, Toronto, ON, M4T 2G2 

      tel: 416 443 8796  www.bunavestire.org    

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Antifonul 3: Pe maica ta aduce ţie întru 

rugăciune poporul tău, Hristoase. Pentru 

rugăciunile ei dă-ne nouă îndurările tale, ca să te 

mărim pe tine, cel ce ai răsărit nouă din 

mormânt. 
 

Tropar (23): Piatra fiind sigilată de Iudei, şi 

ostaşii păzind preacurat Trupul tău: înviat-ai 

a treia zi, Mântuitorule, dăruind  lumii viaţă.  

Pentru aceasta Puterile cerurilor strigă ţie, 

Dătătorule de viaţă: Mărire învierii tale, 

Hristoase, mărire împăraţiei tale, mărire 

rânduielii tale, unule iubitorule de oameni. 
 

Mărire Tatălui şi Fiului şi Spiritului Sfânt  

şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin. 
 

Condac: Înviat-ai din mormânt, ca un Dumnezeu, 

întru mărire, şi lumea împreună ai înviat-o, şi 

firea omenească te laudă ca pe un Dumnezeu, şi 

moartea a pierit, şi Adam saltă, Stăpâne, şi Eva 

acum, dezlegată fiind din legături, se bucură 

strigând: Tu eşti, Hristoase, cel ce dai tuturor 

învierea. 

 

At 3rd Antiphon: O Christ, your people offer you 

your mother in prayer. Through her prayers grant 

us your mercies that we may glorify you, who 

did rise for us from the tomb. 
 

Troparion: When the Jews had sealed the stone, 

and the soldiers were guarding Your immaculate 

Body, You did arise on the third day, O our 

Savior, granting life unto the world. Wherefore, 

the Hosts of the Heavens cried out to You, O 

Life-giver: Glory to Your Resurrection, O Christ. 

Glory to Your kingdom. Glory be to Your 

dispensation, O only Lover of mankind. 

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

Holy Spirit, now, and always, and forever and 

ever. Amen. 
 

Kontakion: As God, You did arise from the tomb 

in glory, and You did raise the world together 

with Yourself. And mortal nature praises You as 

God, and death has vanished. And Adam dances, 

O Master, and Eve, now freed from fetters, 

rejoices as she cries out: You are He, O Christ, 

that grants unto all resurrection. 
 

 

Duminica / Sundays: 
 

           Sf. Spovedanie – 12:00 pm–Reconciliation 

             Sf. Rozar – 12:00 pm – Holy Rosary 

Sfânta Liturghie - 12:30 pm - Divine Liturgy 
 

Duminica a 19-a după Rusalii 

19th Sunday after Pentecost, 

 

4 Octombrie / October 2020, Glas / Tone 1 
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                                   Ş   T   E   F   A   N       M   A   N   C   I   U   L   E   A 

 

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 a doua către Corinteni a Sfântului 
Apostol Pavel citire. (11, 31-12,9) 

 

Fraţilor, Dumnezeu şi Tatăl Domnului nostru Iisus, Cel 
ce este binecuvântat în veci, ştie că nu mint! În 
Damasc, dregătorul regelui Areta păzea cetatea 
Damascului, ca să mă prindă,  şi printr-o fereastră am 
fost lăsat în jos, peste zid, într-un coş, şi am scăpat din 
mâinile lui. Dacă trebuie să mă laud, nu-mi este de 
folos, dar voi veni totuşi la vedenii şi la descoperiri de 
la Domnul. Cunosc un om în Hristos, care acum 
paisprezece ani - fie în trup, nu ştiu; fie în afară de 
trup, nu ştiu, Dumnezeu ştie - a fost răpit unul ca 
acesta până la al treilea cer. Şi-l ştiu pe un astfel de 
om - fie în trup, fie în afară de trup, nu ştiu, Dumnezeu 
ştie, că a fost răpit în rai şi a auzit cuvinte de nespus, 
pe care nu se cuvine omului să le grăiască. Pentru 
unul ca acesta mă voi lăuda; iar pentru mine însumi nu 
mă voi lăuda decât numai în slăbiciunile mele. Căci 
chiar dacă aş vrea să mă laud, nu voi fi fără minte, 
căci voi spune adevărul; dar mă feresc de aceasta, ca 
să nu mă socotească nimeni mai presus decât ceea 
ce vede sau aude de la mine. Şi pentru ca să nu mă 
trufesc cu măreţia descoperirilor, datu-mi-s-a mie un 
ghimpe în trup, un înger al satanei, să mă bată peste 
obraz, ca să nu mă trufesc. Pentru aceasta de trei ori 
am rugat pe Domnul ca să-l îndepărteze de la mine;  
Şi mi-a zis: Îţi este de ajuns harul Meu, căci puterea 
Mea se desăvârşeşte în slăbiciune. Deci, foarte 
bucuros, mă voi lăuda mai ales întru slăbiciunile mele, 
ca să locuiască în mine puterea lui Hristos. 
  
 

Evanghelia: Luca 6, 31-36 
 

Zis-a Domnul: precum voiţi să vă facă vouă oamenii, 
faceţi-le şi voi asemenea; şi dacă iubiţi pe cei ce vă 
iubesc, ce răsplată puteţi avea? Căci şi păcătoşii 
iubesc pe cei ce îi iubesc pe ei. Şi dacă faceţi bine 
celor ce vă fac vouă bine, ce mulţumire puteţi avea? 
Că şi păcătoşii acelaşi lucru fac. Şi dacă daţi împrumut 
celor de la care nădăjduiţi să luaţi înapoi, ce mulţumire 
puteţi avea? Că şi păcătoşii dau cu împrumut 
păcătoşilor, ca să primească înapoi întocmai. Ci iubiţi 
pe vrăjmaşii voştri şi faceţi bine şi daţi cu împrumut, 
fără să nădăjduiţi nimic în schimb, şi răsplata voastră 
va fi multă şi veţi fi fiii Celui Preaînalt, că El este bun 
cu cei nemulţumitori şi răi. Fiţi milostivi, precum şi 
Tatăl vostru este milostiv.   

 

 

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) 
 

Brethren! The God and Father of the Lord Jesus, who is 
for ever to be blessed, knows that I am not lying. When I 
was in Damascus, the governor who was under King 
Aretas put guards round Damascus city to catch me, and 
I was let down in a basket through a window in the wall, 
and that was how I escaped from his hands. I am 
boasting because I have to. Not that it does any good, 
but I will move on to visions and revelations from the 
Lord. I know a man in Christ who fourteen years ago, still 
in the body? I do not know; or out of the body? I do not 
know: God knows, was caught up right into the third 
heaven. And I know that this man, still in the body? or 
outside the body? I do not know, God knows, was caught 
up into Paradise and heard words said that cannot and 
may not be spoken by any human being. On behalf of 
someone like that I am willing to boast, but I am not 
going to boast on my own behalf except of my 
weaknesses; and then, if I do choose to boast I shall not 
be talking like a fool because I shall be speaking the 
truth. But I will not go on in case anybody should rate me 
higher than he sees and hears me to be, because of the 
exceptional greatness of the revelations. Wherefore, so 
that I should not get above myself, I was given a thorn in 
the flesh, a messenger from Satan to batter me and 
prevent me from getting above myself. About this, I have 
three times pleaded with the Lord that it might leave me; 
but he has answered me, "My grace is enough for you: 
for power is at full stretch in weakness." It is, then, about 
my weaknesses that I am happiest of all to boast, so that 
the power of Christ may rest upon me 
 
Gospel: Luke 6, 31-36 
 
The Lord said: treat others as you would like people to 
treat you. If you love those who love you, what credit can 
you expect? Even sinners love those who love them. And 
if you do good to those who do good to you, what credit 
can you expect? For even sinners do that much. And if 
you lend to those from whom you hope to get money 
back, what credit can you expect? Even sinners lend to 
sinners to get back the same amount. Instead, love your 
enemies and do good to them, and lend without any 
hope of return. You will have a great reward, and you will 
be children of the Most High, for he himself is kind to the 
ungrateful and the wicked. `Be compassionate just as 
your Father is compassionate.  
 



 
 

Priceasna: (63) Lăudaţi pe Domnul din 

ceruri, lăudaţi-l pe el întru cele de sus. 

Aliluia. 

 

Communion Hymn: Praise the Lord from 

heavens, praise him in high places. 

Alleluia. 

 
77. Te ador, Isuse 
 

Te ador, Isuse, tainic Dumnezeu, 

Taina aceasta sfântă e locaşul Tău. 

Inima mea-ntreagă Ţie Ţi-o jertfesc, 

Când sub vălul pâinii, dornic Te privesc. 
 

Simţurilor mele, Tu le eşti ascuns. 

Singură, credinţa taina Ţi-a pătruns. 

Cred tot ce mi-ai spus Tu, Fiule-ntrupat, 

Căci Tu eşti Cuvântul cel adevărat. 
 

S-ascundea pe cruce tot ce e ceresc, 

Iar aici s-ascunde şi ce-i omenesc. 

Cred că eşti de faţă, om şi Dumnezeu, 

Mângâierea dulce a sufletului meu. 
 

Rănile-ţi ca Toma, Doamne nu le văd: 

Dar ca şi el Domn şi Dumnezeu Te cred. 

Dă-mi credinţă vie, dă-mi ca să sperez, 

Şi-n iubire-aprinsă, Ţie să-Ţi urmez. 
 

Taină de-amintire-a morţii Domnului 

Pâine de viaţă eşti Tu omului. 

Fii şi mie pururi dulce nutremânt 

Singura-mi dulceaţă pe acest Pământ! 
 

 

 

 

O, Isuse bune, Miel însângerat, 

Spală al meu suflet de orice păcat, 

Căci din al Tău sânge, chiar şi-un singur strop, 

Poate ca să spele al relelor potop. 

 

O, Isuse Doamne, tainic Dumnezeu, 

Împlineşte-mi dorul sufletului meu: 

Fă să cadă vălul de pe Faţa Ta, 

Şi-n vecia-ntreagă să Te pot vedea. 

 

 

 

97. Către Născătoarea 

 

Născătoare de Dumnezeu, Fecioară bucură-te, 

ceea ce eşti plină de dar, Marie Domnul e cu 

tine, binecuvântată eşti tu între femei şi 

binecuvântat este rodul pântecelui tău, că ai 

născut pe Hristos, Mântuitorul sufletelor 

noastre. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu 

roagă-te, roagă-te pentru noi păcătoşii, acum şi 

în ceasul morţii noastre. Amin 

 



Pelerinajul anual de toamnă la Scăiuş 

Credincioşi greco-
catolici de pe cuprinsul 
Eparhiei de Lugoj şi din 
alte părţi, s-au reunit în 
acest an la 26 
septembrie 2020, cu 
prilejul pelerinajului de 
toamnă la sanctuarul 
Marian „Maica 
Domnului, Apărătoarea 
noastră” de la Scăiuş. 
Pelerinajul anual de 
toamnă de la Scăiuş 
este organizat pentru a 
comemora semnul miraculos al lăcrimării 
icoanei Sfintei Fecioare Maria care a avut loc 
în anul 1934 la 30 septembrie şi respectiv 15 
octombrie. 

Ultimul pelerinaj la Sanctarul marian de la 
Scăiuş a avut loc la 11 septembrie, când o 
parte din angajaţii curiei eparhiale de la Lugoj, 
au participat împreună cu Preasfinţia Sa, Ioan-
Călin Bot, Episcop auxiliar al Eparhiei de 
Lugoj. 

În dimineaţa zilei de 26 septembrie, la sosire 
Preasfinţitul Ioan a fost întâmpinat de Părintele 
Iulian Ilie Hasciar, parohul locului. 

Cu toate că programul liturgic era prevăzut a 
se desfăşura pe esplanada din faţa bisericii, 
datorită condiţiior meteo nefavorabile, Sfânta 
Liturghie s-a celebrat în biserica mare a 
sanctuarului, conform normelor impuse de 
autorități pentru prevenirea şi limitarea 
îmbolnăvirilor cu COVID-19. 

Programul a început la orele 10.00 cu Sfântul 
Rozar. A urmat Sfânta Liturghie arhierească de 
la orele 10.30, celebrată de Preasfinţitul Ioan. 
Alături de Preasfinţia Sa au celebrat: Pr. Ovidiu 
Neiconi, Paroh la Ohaba-Forgaci, Pr. Ovidiu 
Pop, Paroh la Reşiţa II şi Pr. Iulian Hasciar, 
parohul locului. Au ipodiaconat, teol. Cristian 
Neagoie şi Raimondo-Mario Rupp. 
Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost date 
de corul „Reînvierea” al Catedralei din Lugoj, 
dirijat de dna prof. Olimipa Drăgan. 

În cuvântul său de 
învăţătură, Preasfinţitul 
Ioan a propus spre 
reflexie 
pelerinilor, tema 
lacrimilor, fiind 
specificul acestei 
parohii, al acestui 
sanctuar. „Taina 
lăcrimării acestei sfinte 
icoane” a spus 
Preasfinţia Sa, „face ca 
aici, prin rugăciune 
adevarată, 

comunicarea dintre om şi Dumnezeu să fie mai 
directă şi conexiunea mai bună”. 

La finalul Sfintei Liturghii, Preasfinţitul Ioan a 
transmis salutul şi binecuvântările Preasfinţiei 
Sale Alexandru Mesian, Episcop eparhial de 
Lugoj care nu a putut fi prezent. P.S. Ioan a 
salutat, atât din partea Preasfinţiei Sale, cât şi 
din partea Preasfinţitului Alexandru, oficialităţile 
locale prezente: pe dl Ioan Borduz primarul 
comunei Fârliug de care aparţine localitatea 
Scăiuş şi pe dl Silviu Hurduzeu fost preşedinte 
al Consiliului Judeţean Caraş-Severin. A 
salutat si pe dl Sorin Mihai Grindeanu, fost 
Prim Ministru al României în anul 2017 care, 
din motive de sănătate, nu a putut fi prezent la 
Scăiuş. 

Părintele Paroh Iulian a mulţumit Preasfinţitului 
Ioan pentru vizită. A mulţumit, corului, 
confraţilor preoţi care au participat la 
eveniment, credincioşilor din parohie şi 
pelerinilor veniţi din împrejurimi. 

În după-masa aceleiaşi zile, programul a 
continuat cu diferite rugăciuni, în biserica 
sanctuarului: Adoraţie şi Binecuvântare 
euharistică, Paraclisul Maicii Domnului, Sfântul 
Rozar şi alte rugăciuni.  

 
Știre preluată de pe bisericaromanaunita.ro 

https://episcopialugoj.ro/

