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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 30-a după Rusalii, 

30th Sunday after Pentecost  
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Prochimen: Tu, Doamne, ne vei păzi şi ne vei feri 

de neamul acesta în veac. (Ps. 11, 7) 

Stih: Doamne, Dumnezeul nostru, cât de minunat 

este numele Tău în tot pământul. (Ps. 8, 1) 

 
Apostol: Din epistola către Coloseni a Sfântului 
Apostol Pavel citire. (3, 12-16) 
 
Fraţilor, îmbrăcaţi-vă, dar, ca aleşi ai lui 
Dumnezeu, sfinţi şi prea iubiţi, cu milostivirile 
îndurării, cu bunătate, cu smerenie, cu blândeţe, 
cu îndelungă-răbdare, Îngăduindu-vă unii pe alţii 
şi iertând unii altora, dacă are cineva vreo 
plângere împotriva cuiva; după cum şi Hristos v-
a iertat vouă, aşa să iertaţi şi voi. Iar peste toate 
acestea, îmbrăcaţi-vă întru dragoste, care este 
legătura desăvârşirii. Şi pacea lui Hristos, întru 
care aţi fost chemaţi, ca să fiţi un singur trup, să 
stăpânească în inimile voastre; şi fiţi mulţumitori. 
Cuvântul lui Hristos să locuiască întru voi cu 
bogăţie. Învăţaţi-vă şi povăţuiţi-vă între voi, cu 
toată înţelepciunea. Cântaţi în inimile voastre lui 
Dumnezeu, mulţumindu-I, în psalmi, în laude şi 
în cântări duhovniceşti.  

 
Evanghelia: Luca 18, 18-27 

 
În vremeea aceea un om oarecare s-a apropiat 
de Isus şi l-a întrebat zicând: Bunule Învăţător, 
ce să fac ca să moştenesc viaţa de veci? Iar 
Iisus i-a zis: Pentru ce Mă numeşti bun? Nimeni 
nu este bun, decât unul Dumnezeu. Ştii 
poruncile: Să nu săvârşeşti adulter, să nu ucizi, 
să nu furi, să nu mărturiseşti strâmb, cinsteşte pe 
tatăl tău şi pe mama ta. Iar el a zis: Toate 
acestea le-am păzit din tinereţile mele. Auzind 
Iisus i-a zis: Încă una îţi lipseşte: Vinde toate câte 
ai şi le împarte săracilor şi vei avea comoară în 
ceruri; şi vino de urmează Mie. Iar el, auzind 
acestea, s-a întristat, căci era foarte bogat. Şi 
văzându-l întristat, Iisus a zis: Cât de greu vor 
intra cei ce au averi în împărăţia lui Dumnezeu! 
Că mai lesne este a trece cămila prin urechile 
acului decât să intre bogatul în împărăţia lui 
Dumnezeu. Zis-au cei ce ascultau: Şi cine poate 
să se mântuiască? Iar El a zis: Cele ce sunt cu 
neputinţă la oameni sunt cu putinţă la 
Dumnezeu.  

 

 

Prokimenon: You, Lord, will watch over us, you will 

protect us from that brood for ever. (Ps. 12, 7) 
Verse: O Lord, our Lord, how majestic is your name 

throughout the world! (Ps. 8, 1) 

 
Epistle: A reading from the Epistle of the Holy 
Apostle Paul to the Colossians: (3, 12-16) 
 
Brethren! As the chosen of God, then, the holy 
people whom he loves, you are to be clothed in 
heartfelt compassion, in generosity and humility, 
gentleness and patience. Bear with one another; 
forgive each other if one of you has a complaint 
against another. The Lord has forgiven you; now 
you must do the same. Over all these clothes, put 
on love, the perfect bond. And may the peace of 
Christ reign in your hearts, because it is for this that 
you were called together in one body. Always be 
thankful. Let the Word of Christ, in all its richness, 
find a home with you. Teach each other, and 
advise each other, in all wisdom. With gratitude in 
your hearts sing psalms and hymns and inspired 
songs to God. 
 
Gospel: Luke 18, 18-27 
 
At that time, one of the rulers put this question to 
Jesus, "Good Master, what shall I do to inherit 
eternal life?" Jesus said to him, "Why do you call 
me good? No one is good but God alone. You 
know the commandments: You shall not commit 
adultery; You shall not kill; You shall not steal; You 
shall not give false witness; Honour your father and 
your mother." He replied, "I have kept all these 
since my earliest days." And when Jesus heard this 
he said, "There is still one thing you lack. Sell 
everything you own and distribute the money to the 
poor, and you will have treasure in heaven; then 
come, follow me." But when he heard this he was 
overcome with sadness, for he was very rich. 
Jesus looked at him and said, "How hard it is for 
those who have riches to make their way into the 
kingdom of God! Yes, it is easier for a camel to 
pass through the eye of a needle than for someone 
rich to enter the kingdom of God." Those who were 
listening said, "In that case, who can be saved?" 
He replied, "Things that are impossible by human 
resources, are possible for God." 
 



Întoarcerea la rădăcini: răspunsul episcopilor americani la ”declinul 
creștinismului” 

Este titlul unui colocviu ce a avut loc în contextul 
vizitei ”ad Limina” a episcopilor americani. 

”Pentru primii discipoli calea pe care a mers 
Biserica era mărturia, chiar până la martiriu, și la fel 
trebuie să fie și în acest moment dificil pentru 

Priceasna: (69) Cinei tale celei de taină, 

astăzi, Fiule al lui Dumnezeu, părtaş 

primeşte-mă, că nu voi spune duşmanilor 

tăi taina ta, nici sărutare-ţi voi da, ca şi 

Iuda, ci ca tâlharul mărturisesc ţie: 

Pomeneşte-mă, Doamne, întru împărăţia ta. 

 

Communion Hymn: O Son of God, receive me 

today as a partaker at your mystical banquet: 

for I will not tell your enemies your secrets, 

nor will I kiss you as did Judas: but like the 

thief do I confess to you: Remember me, O 

Lord, in your kingdom. 

 

75. Ruga Păcătoşilor   
 

Isuse prea îndurător,  

La tine toţi venim 

Primeşte-ne îngenuncheaţi,  

Iertarea ţi-o cerşim 
 

Refren: Isuse bune, ascultă ruga, 

           Celor ce au greşit, Isuse preaiubit. 
 

Ca şi călăii pe calvar 

Greşind te-am răstignit 

Dar tu eşti bun, eşti Dumnezeu 

Iertare, am greşit! 
 

Şi zi de zi Te supărăm 

Mergând pe alte căi 

Greşid prea mult la orice pas 

Suntem atât de răi. 
 

Căiţi la tine ne grăbim 

Ca fiul rătăcit 

De care însuţi ai vorbit  

Iertare, am greşit! 
 

Smeriţi, cu fruntea la pământ 

Mereu ne vom ruga 

Primeşte-ne printre ai tăi  

Şi du-ne-n casa ta! 
 

 

 

Părinte sfânt 

 

Părinte sfânt, când văd întreaga lume 

Ce ai creat-o prin al Tău cuvânt, 

Fiinţele ce-mpodobesc natura, 

Ce le susţii cu braţul Tău cel sfânt. 

 

Refren:  Atunci îţi cânt, puternic Creator, 

Ce mare eşti! Ce mare eşti! 

Al lumilor măreţ Stăpânitor, 

Ce mare eşti! Ce mare eşti! 

 

Privirea când mi-o-nalţ şi văd minunea: 

Mulţimea aştrilor lucind pe cer, 

Frumosul soare ca şi mândra lună 

Plutind atât de falnic prin eter. 

 

Când răsfoiesc cu râvnă Cartea Sfântă 

Eu văd noianul Tău de îndurări: 

Cum pe aleşii Tăi, o, bun Părinte, 

Îi copleşeşti cu binecuvântări. 

 

Iar când zdrobit şi fără de putere 

Mă voi afla aproape de mormânt, 

De sus din cer trimite-mi mângâiere, 

Să am şi-atunci tărie ca să-Ţi cânt. 
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creștinismul din Statele Unite ale Americii”, susține 
episcopul american Robert R. Reed”. 
Prelatul american face referință la datele 
îngrijorătoare ale recentului raport publicat de Pew 
Research Center din Washington: religia creștină 
este practicată tot mai puțin în comunitățile 
americane, în timp ce este în creștere numărul 
persoanelor care afirmă că nu cred în Dumnezeu. E 
adevărat că 65% dintre adulți se declară în 
continuare creștini, dar cifra arată o scădere cu 12 
procente față de sondajul de acum zece ani. Între 
timp, grupul numit «none» (nici, nici – n.r.), al celor 
care se declară atei, agnostici sau ”nimic” a ajuns la 
26% din populație, de vreme ce în 2009 era la 17%. 
Desigur, observă episcopul de Bridgeport, mons. 
Frank J. Caggiano, responsabil pentru 
evanghelizare și cateheză în cadrul Conferinței 
episcopale, aceste date au nevoie de o 
contextualizare. Trebuie spus, de aceea, că cifrele 
de mai sus se referă atât la ramurile protestante cât 
și la comunitatea catolică, dar ”declinul 
creștinismului face parte, în realitate, dintr-un 
fenomen mai vast din Statele Unite ale Americii 
care privește declinul tuturor religiilor instituționale 
și organizate”. Statisticile din cultura secularizată în 
care trăim, mai spune episcopul Caggiano, arată că 
în mod special ”tinerii sunt cei care abandonează 
religia creștină din cauza unei filosofii seculariste, 
personaliste, care nu-și mai pune încrederea în 
niciun fel de instituție, ci numai în propria 
persoană”. ”Punând accentul pe ideile de libertate 
individuală și de alegere autonomă, aceștia nu au 
încredere în nimic din ceea ce le este oferit, cu 
excepția cazului în care este vorba de ceva făcut de 
ei înșiși”. Totodată, mai spune prelatul american, 
”social media permit astăzi înființarea de comunități 
proprii așa cum le dorim, în care se oglindesc 
opiniile noastre, care seamănă cu noi, în timp ce 
comunitatea reală în care unul trăiește este, într-un 
anumit fel, impusă. Este tot mai greu pentru tineri, 
de aceea, să învețe relaționarea cu persoane 
diverse, care au alte puncte de vedere”. 
”E necesar să schimbăm modul în care ne 
relaționăm cu ei”, adaugă mons. Caggiano. ”În 
trecut, am evanghelizat [tinerele generații] prin 
programe pastorale și inițiative, dar evanghelizarea 
își trage seva din mărturie și din vestire (kerygma), 
și trebuie făcută de la om la om, stabilind o relație 
personală pe baza acestor două elemente. Cine nu 
are încredere în instituții va accepta să aparțină 
unei comunități numai dacă vede că persoanele 

care fac parte au o credință arzătoare”. ”Am spus 
întotdeauna credincioșilor mei că o comunitate 
devine cu adevăra creștină atunci când toți îi știu pe 
nume pe ceilalți, când este întotdeauna cineva care 
te întreabă ce s-a întâmplat data aceea în care ai 
lipsit. Aceasta este comunitatea care va inversa 
declinul”, mai spune mons. Caggiano. 
”În opinia mea”, a adăugat mons. Reed, ”nu există 
un program ideal pentru a inversa criza. Trebuie să 
ne întoarcem la principiile fundamentale, întărind 
comunitățile noastre parohiale, celebrând Sfânta 
Liturghie și Sacramentele de o manieră mai 
convingătoare, redescoperind bogatul tezaur de 
devoțiuni ale Bisericii și trăind o viață cu adevărat 
creștină”. 
Există, însă, semnale încurajatoare, a remarcat mai 
departe mons. Caggiano, referindu-se în mod 
precis la cei care frecventează social media. De 
exemplu, ”se observă în social media un mare 
interes pentru tradițiile spirituale, etică, o dorință vie 
de a contribui la realizarea binelui. Noile generații 
sunt fascinate, în același timp, de frumusețe, 
inclusiv de frumusețea tradiției creștine. Adevărul, 
frumusețea și bunătatea sunt cele trei căi 
evidențiate cu secole în urmă de Sfântul Toma de 
Aquino. Sunt trei lucruri pe care «millenials» le 
caută, dar fără a se raporta la instituții”. 
Un alt motiv de speranță în contextul democrațiilor 
occidentale cu un nivel de trai ridicat îl reprezintă 
faptul că până acum Statele Unite ale Americii 
rămân o țară profund religioasă, după cum arată un 
studiu publicat anul trecut de același institut de 
cercetare (Pew Research Center). Potrivit acestuia, 
americanii se roagă mai des, urmează cu o 
frecvență mai mare serviciile religioase 
săptămânale și atribuie o importanță tot mai mare 
credinței în comparație cu adulții din celelalte țări 
occidentale dezvoltate. După episcopul de 
Bridgeport ”următorii zece ani vor fi decisivi. Dacă 
liderii Bisericii catolice consideră că lupta împotriva 
secularizării este o prioritate și îți vor asuma 
calitățile spirituale necesare ca să dea mărturie 
pentru o sfințenie personală și a predica învățătura 
Bisericii, pentru a promova comunități în care să 
existe o iubire autentică, atunci Statele Unite ale 
Americii vor reuși să rămână o excepție. Nu este 
inevitabil ca țara să urmeze drumul unei secularizări 
asemănătoare celei care se trăiește în Europa, 
pentru că rămâne, la urma urmei, o profundă 
sensibilitate religioasă. Dar timpul zboară și ar 
trebui să ne dăm de lucru”. 


