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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. 
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Prochimen: Fie mila Ta, Doamne, spre noi, 
precum am nădăjduit şi noi întru Tine.(Ps 32, 22) 
Stih: Bucuraţi-vă, drepţilor, întru Domnul; celor 
drepţi li se cuvine laudă. (Ps. 32, 1) 
 

Apostol: Din epistola a doua către Corinteni a 
Sfântului Apostol Pavel citire. (9, 6-11) 
 

Fraţilor: cel ce seamănă cu zgârcenie, cu zgârcenie 
va şi secera, iar cel ce seamănă cu dărnicie, cu 
dărnicie va şi secera. Fiecare să dea cum socoteşte 
cu inima sa, nu cu părere de rău, sau de silă, căci 
Dumnezeu iubeşte pe cel care dă cu voie bună. Şi 
Dumnezeu poate să înmulţească tot harul la voi, ca, 
având totdeauna toată îndestularea în toate, să 
prisosiţi spre tot lucrul bun, precum este scris: 
"Împărţit-a, dat-a săracilor; dreptatea Lui rămâne în 
veac". Iar Cel ce dă sămânţă semănătorului şi pâine 
spre mâncare, vă va da şi va înmulţi sămânţa 
voastră şi va face să crească roadele dreptăţii 
voastre, ca întru toate să vă îmbogăţiţi, spre toată 
dărnicia care aduce prin noi mulţumire lui 
Dumnezeu.   
 

Evanghelia: Luca 5, 1-11 
 

În vremea aceea şedea Iisus lângă lacul 
Ghenizaret, a văzut două corăbii oprite lângă 
ţărm, iar pescarii, coborând din ele, spălau 
mrejele. Şi urcându-Se într-una din corăbii care 
era a lui Simon, l-a rugat s-o depărteze puţin 
de la uscat. Şi şezând în corabie, învăţa, din 
ea, mulţimile. Iar când a încetat de a vorbi, i-a 
zis lui Simon: Mână la adânc, şi lăsaţi în jos 
mrejele voastre, ca să pescuiţi. Şi, răspunzând, 
Simon a zis: Învăţătorule, toată noaptea ne-am 
trudit şi nimic nu am prins, dar, după cuvântul 
Tău, voi arunca mrejele. Şi făcând ei aceasta, 
au prins mulţime mare de peşte, că li se 
rupeau mrejele. Şi au făcut semn celor care 
erau în cealaltă corabie, să vină să le ajute. Şi 
au venit şi au umplut amândouă corăbiile, încât 
erau gata să se afunde, Iar Simon Petru, 
văzând aceasta, a căzut la genunchii lui Iisus, 
zicând: Ieşi de la mine, Doamne, că sunt om 
păcătos. Căci spaima îl cuprinsese pe el şi pe 
toţi cei ce erau cu el, pentru pescuitul peştilor 
pe care îi prinseseră. Tot aşa şi pe Iacov şi pe 
Ioan, fiii lui Zevedeu, care erau împreună cu 
Simon. Şi a zis Iisus către Simon: Nu te teme; 
de acum înainte vei fi pescar de oameni. Şi 
trăgând corăbiile la ţărm, au lăsat totul şi au 
mers după El.  

 

Prokimenon: O Lord, let your faithful love rest on us, as 
our hope has rested in you. (Ps. 33, 22) 

Verse: Shout for joy, you upright; praise comes well 
from the honest. (Ps. 33, 1) 

 

Epistle: A reading from the Second Epistle of the Holy 
Apostle Paul to the Corinthians: (9, 6-11) 
 

Brethren! Anyone who sows sparsely will reap sparsely as 
well, and anyone who sows generously will reap 
generously as well. Each one should give as much as he 
has decided on his own initiative, not reluctantly or under 
compulsion, for God loves a cheerful giver. God is perfectly 
able to enrich you with every grace, so that you always 
have enough for every conceivable need, and your 
resources overflow in all kinds of good work. As scripture 
says: To the needy he gave without stint, his uprightness 
stands firm for ever. The one who so freely provides seed 
for the sower and food to eat will provide you with ample 
store of seed for sowing and make the harvest of your 
uprightness a bigger one: you will be rich enough in every 
way for every kind of generosity that makes people thank 
God for what we have done.  
 

Gospel: Luke 5, 1-11 
 

At that time, it happened that Jesus was standing by 
the Lake of Gennesaret, with the crowd pressing 
round him listening to the word of God, when he 
caught sight of two boats at the water's edge. The 
fishermen had got out of them and were washing 
their nets. He got into one of the boats, it was 
Simon's, and asked him to put out a little from the 
shore. Then he sat down and taught the crowds from 
the boat. When he had finished speaking he said to 
Simon, "Put out into deep water and pay out your 
nets for a catch." Simon replied, "Master, we worked 
hard all night long and caught nothing, but if you say 
so, I will pay out the nets." And when they had done 
this they netted such a huge number of fish that their 
nets began to tear, so they signalled to their 
companions in the other boat to come and help them; 
when these came, they filled both boats to sinking 
point. When Simon Peter saw this he fell at the knees 
of Jesus saying, "Leave me, Lord; I am a sinful man." 
For he and all his companions were completely 
awestruck at the catch they had made; so also were 
James and John, sons of Zebedee, who were 
Simon's partners. But Jesus said to Simon, "Do not 
be afraid; from now on it is people you will be 
catching." Then, bringing their boats back to land 
they left everything and followed him. 
 



 

 

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. 

 

 

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. 

 

 

 

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! 
 

 

 



Blaj: Deschiderea Procesului de beatificare și canonizare a Slujitorului lui Dumnezeu 
Mihai Neamțu OSBM 

 
Vineri, 14 septembrie 2018, în Sărbătoarea 

Înălțării Sfintei Cruci, la sediul Curiei 

Arhiepiscopiei Majore din Blaj, în prezența 

Preafericirii Sale Cardinal Lucian și  a 

Preasfinției Sale Claudiu, a avut loc 

Sesiunea de deschidere a Procesului de 

beatificare și canonizare a Slujitorului lui 

Dumnezeu Mihai Neamțu OSBM, trecut la 

Domnul la data de 23 iunie 2000. 

În deschiderea sesiunii a fost oficiată Ora a 

noua, urmată de cuvântul Preasfinției Sale 

Claudiu, Episcopul Curiei Arhiepiscopiei 

Majore. În continuare, Pr. Cristian Barta, 

Postulatorul Cauzei în faza eparhială, a 

prezentat modul de desfășurare a Sesiunii 

de deschidere a Cauzei , o succintă biografie 

a Slujitorului lui Dumnezeu Mihai Neamțu 

OSBM, expunând etapele premergătoare 

acestui moment, îndeosebi primirea 

decretului nihil obstat din partea 

Congregației Cauzelor Sfinților. 

Postulatorul a dat citire Cererii de 

Deschidere a Cauzei, care va cerceta viața, 

virtuțile eroice, faima și semnele sfințeniei 

Slujitorului lui Dumnezeu, Fratele Mihai 

Neamțu OSBM. A urmat citirea decretului de 

înființare a Tribunalului Cauzei de beatificare 

și canonizare a Slujitorului lui Dumnezeu, 

precum și a decretelor de numire a 

membrilor Tribunalului. Au depus apoi 

jurământul toți Oficialii 

Tribunalului Cauzei. 

La final, Preafericirea Sa 

Lucian Cardinal Mureșan și-

a exprimat gratitudinea față 

de Oficialii Tribunalului 

Cauzei și le-a acordat binecuvântarea 

arhierească. 

A fost rostită Rugăciunea pentru 

beatificarea Slujitorului lui Dumnezeu Mihai 

Neamțu OSBM: 

Tatăl îndurărilor și Părinte a toată 

mângâierea, 

Tu l-ai chemat pe fratele Mihai Neamțu să 

fie semn al Milostivirii Tale 

în Biserica Greco-Catolică din România. 

Prin viața sa dăruită Ție, 

ne-a învățat că suntem născuți din nimic, 

dar suntem meniți să împărățim veșnic 

împreună cu Cristos. 

Trimite-ne, Doamne, vindecarea sufletelor 

și a trupurilor noastre, 

precum și harul pe care Ți-l cerem acum 

prin mijlocirea fratelui Mihai, nădăjduind, 

prin bunătatea Ta, 

că el va fi ridicat în curând la cinstea 

altarelor.  

Că pe Tine te laudă toate puterile cerești și 

Ție mărire înălțăm, Tatălui și Fiului și 

Spiritului Sfânt, acum și pururea și în vecii 

vecilor. 

Amin. 

Tatăl nostru… 

Născătoare de Dumnezeu… 

Mărire Tatălui… 

Cei care primesc haruri sunt rugați să se adreseze. 

Postulatorului  Cauzei MIHAI 

NEAMȚU 

Piața 1848, nr. 11, 515400 

BLAJ, jud. ALBA 

Biroul Arhieparhial de Presă 

Sursa: BRU.ro 
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