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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: 
 

  Sf. Spovedanie – 12:00 pm – Reconciliation 

Sf. Rozar – 12:00 pm – Holy Rosary 

Sfânta Liturghie - 12:30 pm -Divine Liturgy 
 

Duminica a 8-a după Rusalii 

 

8th Sunday after Pentecost 

 

31 Iulie /July  31st ,  2022, Glas / Tone 7 
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Prochimen: Domnul tărie poporului Său va da, Domnul 

va binecuvânta pe poporul Său cu pace. (Ps. 28, 11) 

Stih: Aduceţi Domnului, fii ai lui Dumnezeu, aduceţi 

Domnului slavă şi cinste. (Ps. 28, 1) 

 

Apostol: Din epistola întâi către Corinteni a Sfântului 

Apostol Pavel citire. (1, 10-17) 
 

Fraţilor, vă îndemn, pentru numele Domnului nostru 

Iisus Hristos, ca toţi să vorbiţi la fel şi să nu fie 

dezbinări între voi; ci să fiţi cu totul uniţi în acelaşi 

cuget şi în aceeaşi înţelegere. Căci, fraţii mei, despre 

voi, prin cei din casa lui Hloe mi-a venit ştire că la voi 

sunt certuri; Şi spun aceasta, că fiecare dintre voi zice: 

Eu sunt al lui Pavel, iar eu sunt al lui Apollo, iar eu 

sunt al lui Chefa, iar eu sunt al lui Hristos! Oare s-a 

împărţit Hristos? Nu cumva s-a răstignit Pavel pentru 

voi? Sau fost-aţi botezaţi în numele lui Pavel? 

Mulţumesc lui Dumnezeu că pe nici unul din voi n-am 

botezat, decât pe Crispus şi pe Gaius, Ca să nu zică 

cineva că aţi fost botezaţi în numele meu. Am botezat 

şi casa lui Ştefana; afară de aceştia nu ştiu să mai fi 

botezat pe altcineva. Căci Hristos nu m-a trimis ca să 

botez, ci să binevestesc, dar nu cu înţelepciunea 

cuvântului, ca să nu rămână zadarnică crucea lui 

Hristos.  
 

Evanghelia: Matei 14, 14-23 
 

În vremea aceea Iisus a văzut mulţime mare de 

oameni şi I S-a făcut milă de ei şi a vindecat pe 

bolnavii lor. Iar când s-a făcut seară, ucenicii au venit 

la El şi I-au zis: locul este pustiu şi vremea iată a 

trecut; deci, dă drumul mulţimilor ca să se ducă în 

sate, să-şi cumpere mâncare. Iisus însă le-a răspuns: 

N-au trebuinţă să se ducă; daţi-le voi să mănânce. Iar 

ei I-au zis: Nu avem aici decât cinci pâini şi doi 

peşti. Şi El a zis: Aduceţi-Mi-le aici. Şi poruncind să 

se aşeze mulţimile pe iarbă şi luând cele cinci pâini şi 

cei doi peşti şi privind la cer, a binecuvântat şi, 

frângând, a dat ucenicilor pâinile, iar ucenicii 

mulţimilor. Şi au mâncat toţi şi s-au săturat şi au 

strâns rămăşiţele de fărâmituri, douăsprezece coşuri 

pline. Iar cei ce mâncaseră erau ca la cinci mii de 

bărbaţi, afară de femei şi de copii.  Şi îndată Iisus a 

silit pe ucenici să intre în corabie şi să treacă înaintea 

Lui, pe ţărmul celălalt, până ce El va da drumul 

mulţimilor. Iar dând drumul mulţimilor, S-a suit în 

munte, ca să Se roage singur. Şi, făcându-se seară, era 

singur acolo. 

 

Prokimenon: The Lord will give strength to his people; the 

Lord blesses his people with peace. (Ps. 29, 11) 

Verse: Give the Lord his due, sons of God, give the Lord 

his due of glory and strength. (Ps. 29, 1) 

 

Epistle: A reading from the First Epistle of the Holy 

Apostle Paul to the Corinthians: (1, 10-17) 
 

Brethren! I urge you, in the name of our Lord Jesus 

Christ, not to have factions among yourselves but all to 

be in agreement in what you profess; so that you are 

perfectly united in your beliefs and judgements. From 

what Chloe's people have been telling me about you, 

brothers, it is clear that there are serious differences 

among you. What I mean is this: every one of you is 

declaring, "I belong to Paul," or "I belong to Apollos," 

or "I belong to Cephas," or "I belong to Christ." Has 

Christ been split up? Was it Paul that was crucified for 

you, or was it in Paul's name that you were baptised? I 

am thankful I did not baptise any of you, except Crispus 

and Gaius, so that no one can say that you were baptised 

in my name. Yes, I did baptise the family of Stephanas, 

too; but besides these I do not think I baptised anyone. 

After all, Christ sent me not to baptise, but to preach the 

gospel; and not by means of wisdom of language, wise 

words which would make the cross of Christ pointless.  
 

Gospel: Matthew 14, 14-23 
 

At that time as Jesus stepped ashore he saw a large 

crowd; and he took pity on them and healed their sick. 

When evening came, the disciples went to him and said, 

"This is a lonely place, and time has slipped by; so send 

the people away, and they can go to the villages to buy 

themselves some food." Jesus replied, "There is no need 

for them to go: give them something to eat yourselves." 

But they answered, "All we have with us is five loaves 

and two fish." So he said, "Bring them here to me." He 

gave orders that the people were to sit down on the 

grass; then he took the five loaves and the two fish, 

raised his eyes to heaven and said the blessing. And 

breaking the loaves he handed them to his disciples, who 

gave them to the crowds. They all ate as much as they 

wanted, and they collected the scraps left over, twelve 

baskets full. Now about five thousand men had eaten, to 

say nothing of women and children. And at once he 

made the disciples get into the boat and go on ahead to 

the other side while he sent the crowds away. After 

sending the crowds away he went up into the hills by 

himself to pray. When evening came, he was there 

alone. 

 



 

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. 

 

 

 

Sâmbătă 6 august 2022 

Schimbarea la Față a Domnului 

Sfânta Liturghie 9.00 AM 



SCHIMBAREA LA FAŢĂ A DOMNULUI NOSTRU ISUS CRISTOS 

Data când s-a petrecut faptul trebuie fixată 
între Rusaliile evreieşti şi sărbătoarea 
Corturilor, în al doilea an de viaţă publică a 
lui Isus, când El s-a ocupat în mod deosebit 
de formarea apostolilor. Desigur, muntele 
izolat era un loc potrivit pentru meditarea 
adevărurilor mari, în tăcere solemnă şi în 
aerul rarefiat care tempera căldura verii. 
Într-un asemenea cadru sugestiv, Isus s-a 
arătat privirilor celor trei aleşi, în toată 
splendoarea trupului său glorios, aşa cum, 
de fapt, ar fi trebuit să apară în orice clipă, 
ca urmare a viziunii beatifice de care 
sufletul său se bucura în orice clipă; dar, 
printr-un miracol de iubire şi de umilinţă, El 
i-a impus fiinţei sale umane purtarea 
învelişului de trup supus suferinţei şi morţii, 
pentru a-l oferi Tatălui ceresc, drept 
sacrificiu pentru mântuirea noastră. 

Prin viziunea supranaturală de pe Muntele 
Tabor, Isus a întărit mărturia lui Petru: „Tu 
eşti Cristos, Fiul lui Dumnezeu cel Viu”. 
Acea clipă de mărire supraomenească 
reprezenta un semn şi o garanţie a 
strălucirii învierii: „Fiul Omului va veni în 
mărirea Tatălui său”. Chiar subiectul 

convorbirii cu Moise şi Ilie era o confirmare 
a vestirii pătimirii şi morţii lui Mesia. 

Schimbarea la Faţă, eveniment însemnat în 
desfăşurarea misterului mântuirii, a fost 
cinstită de Biserică, atât în Apus, cât şi în 
Răsărit, în cadrul liturgic al slujbelor, în 
diferite moduri şi la zile deosebite; Papa 
Calixt al III-lea a ridicat amintirea Schimbării 
la Faţă la rangul de mare sărbătoare şi a 
fixat-o la data de 6 august, în amintirea 
victoriei repurtate de armatele creştinilor 
împotriva turcilor la Belgrad, în anul 1456; 
vestea despre această biruinţă a ajuns la 
Roma în ziua de 6 august. 

Sărbătoarea Schimbării la Faţă pentru viaţa 
creştină este o amintire a datoriei de a lucra 
fără încetare la îndepărtarea vălului 
ignoranţei şi al răutăţii de pe faţa inimii, 
pentru ca măreţia lui Dumnezeu să 
schimbe şi sufletul creştinului: „Ori de câte 
ori cineva se întoarce la Domnul, vălul este 
dat la o parte... Cât despre noi toţi, care, cu 
faţa descoperită, oglindim măreţia 
Domnului, suntem preschimbaţi în aceeaşi 
înfăţişare, tot mai măreaţă, de către Spiritul 
Domnului” (2 Cor. 3,17–18) 

http://www.e-communio.ro/stire4846-schimbarea-la-fa-a-a-domnului-nostru-isus-cristos

