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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. 

 

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) 

 

At 3
rd

 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. 

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) 
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Apostol: Din epistola către Evrei a Sfântului 

Apostol Pavel citire. (6, 13-20) 

Fraţilor, Dumnezeu, când a dat făgăduinţă lui 

Avraam, de vreme ce n-avea pe nimeni mai mare, 

pe care să Se jure, S-a jurat pe Sine însuşi, Zicând: 

"Cu adevărat, binecuvântând te voi binecuvânta, şi 

înmulţind te voi înmulţi". Şi aşa, având Avraam 

îndelungă-răbdare, a dobândit făgăduinţa. Pentru că 

oamenii se jură pe cel ce e mai mare şi jurământul e 

la ei o chezăşie şi sfârşitul oricărei neînţelegeri. În 

aceasta, Dumnezeu voind să arate şi mai mult, 

moştenitorilor făgăduinţei, nestrămutarea hotărârii 

Sale, a pus la mijloc jurământul: Ca prin două fapte 

nestrămutate - făgăduinţa şi jurământul - în care e 

cu neputinţă ca Dumnezeu să fi minţit, noi, cei ce 

căutăm scăpare, să avem îndemn puternic ca să 

ţinem nădejdea pusă înainte, Pe care o avem ca o 

ancoră a sufletului, neclintită şi tare, intrând 

dincolo de catapeteasmă, Unde Iisus a intrat pentru 

noi ca înaintemergător, fiind făcut Arhiereu în veac, 

după rânduiala lui Melchisedec.  

 

Evanghelia: Marcu 9, 17-32 

În vremea aceea a venit un om la Iisus şi 

îngenunchind înaintea Lui, I-a zis: Învăţătorule, am 

adus la Tine pe fiul meu, care are duh mut. Şi 

oriunde-l apucă, îl aruncă la pământ şi face spume 

la gură şi scrâşneşte din dinţi şi înţepeneşte. Şi am 

zis ucenicilor Tăi să-l alunge, dar ei n-au putut. Iar 

El, răspunzând lor, a zis: O, neam necredincios, 

până când voi fi cu voi? Până când vă voi răbda pe 

voi? Aduceţi-l la Mine. Şi l-au adus la El. Şi 

văzându-L pe Iisus, duhul îndată a zguduit pe copil, 

şi, căzând la pământ, se zvârcolea spumegând. Şi l-

a întrebat pe tatăl lui: Câtă vreme este de când i-a 

venit aceasta? Iar el a răspuns: din pruncie. Şi de 

multe ori l-a aruncat şi în foc şi în apă ca să-l 

piardă. Dar de poţi ceva, ajută-ne, fiindu-Ţi milă de 

noi. Iar Iisus i-a zis: De poţi crede, toate sunt. cu 

putinţă celui ce crede. Şi îndată strigând tatăl 

copilului, a zis cu lacrimi: Cred, Doamne! Ajută 

necredinţei mele. Iar Iisus, văzând că mulţimea dă 

năvală, a certat duhul cel necurat, zicându-i: Duh 

mut şi surd, Eu îţi poruncesc: Ieşi din el şi să nu 

mai intri în el! Şi răcnind şi zguduindu-l cu putere, 

duhul a ieşit; iar copilul a rămas ca mort, încât 

mulţi ziceau că a murit. Dar Iisus, apucându-l de 
 
     

Epistle: A reading from the Epistle of the Holy 

Apostle Paul to the Hebrews: (6, 13-20) 
Brethren! When God made the promise to Abraham, 

he swore by his own self, since there was no one 

greater he could swear by: I will shower blessings on 

you and give you many descendants. Because of that, 

Abraham persevered and received fulfilment of the 

promise. Human beings, of course, swear an oath by 

something greater than themselves, and between 

them, confirmation by an oath puts an end to all 

dispute. In the same way, when God wanted to show 

the heirs of the promise even more clearly how 

unalterable his plan was, he conveyed it by an oath so 

that through two unalterable factors in which God 

could not be lying, we who have fled to him might 

have a vigorous encouragement to grasp the hope 

held out to us. This is the anchor our souls have, 

reaching right through inside the curtain where Jesus 

has entered as a forerunner on our behalf, having 

become a high priest for ever, of the order of 

Melchizedek 

 

Gospel: Mark 9, 17-32 

At that time, a man came to Jesus kneeling and 

saying: "Master, I have brought my son to you; there 

is a spirit of dumbness in him, and when it takes hold 

of him it throws him to the ground, and he foams at 

the mouth and grinds his teeth and goes rigid. And I 

asked your disciples to drive it out and they were 

unable to." In reply he said to them, "Faithless 

generation, how much longer must I be among you? 

How much longer must I put up with you? Bring him 

to me." They brought the boy to him, and at once the 

spirit of dumbness threw the boy into convulsions, 

and he fell to the ground and lay writhing there, 

foaming at the mouth. Jesus asked the father, "How 

long has this been happening to him?" "From 

childhood," he said, `and it has often thrown him into 

fire and into water, in order to destroy him. But if you 

can do anything, have pity on us and help us." `If you  

can?" retorted Jesus. "Everything is possible for 

one who has. faith." At once the father of the boy 

cried out, "I have faith. Help my lack of faith!" And 

when Jesus saw that a crowd was gathering, he 

rebuked the unclean spirit. "Deaf and dumb spirit," 

he said, "I command you: come out of him and 

never enter him again." Then it threw the boy into  



 

82. A bătut la uşa ta, Cineva 

 

A bătut la uşa ta, Cineva; 

Nu-i deschide nimenea. 

       În tăcerea negrei nopţi 

       Stă un om şi plânge, 

       Faţa lui e numai răni,  

       Pieptul numai sânge. 
 

Cine eşti Străin pribeag, cine eşti? 

De-al cui dor Tu pribegeşti? 

       Pentru cine Te-au brăzdat 

       Bice fără număr? 

       Ce povară Ţi-a lăsat  

       Rana de pe umăr? 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
violent convulsions and came out shouting, and the 

boy lay there so like a corpse that most of them said, 

"He is dead." But Jesus took him by the hand and 

helped him up, and he was able to stand. When he had 

gone indoors, his disciples asked him when they were 

by themselves, "Why were we unable to drive it out?" 

He answered, "This is the kind that can be driven out 

only by prayer." After leaving that place they made 

their way through Galilee; and he did not want anyone 

to know, because he was instructing his disciples; he 

was telling them, "The Son of man will be delivered 

into the power of men; they will put him to death; and 

three days after he has been put to death he will rise 

again." But they did not understand what he said and 

were afraid to ask him. 

Communion Hymn: At the river of Babylon, there 

we sat and wept, when we remembered you, o Sion. 

Let my tongue cleave to my jaws, if I do not 

remember you, O Sion. Alleluia. 

 

 

mână, l-a ridicat, şi el s-a sculat în picioare. 

Iar după ce a intrat în casă, ucenicii Lui L-

au întrebat, de o parte: Pentru ce noi n-am 

putut să-l izgonim? El le-a zis: Acest neam 

de demoni cu nimic nu poate ieşi, decât 

numai cu rugăciune şi cu post. Şi, ieşind ei 

de acolo, străbăteau Galileea, dar El nu voia 

să ştie cineva. Căci învăţa pe ucenicii Săi şi 

le spunea că Fiul Omului se va da în mâinile 

oamenilor şi-L vor ucide, iar după ce-L vor 

ucide, a treia zi va învia. Ei însă nu 

înţelegeau cuvântul şi se temeau să-L 

întrebe. 
 

 

Priceasna: (65)  La râul Vavilonului, acolo 

am şezut şi am plâns, când mi-am adus aminte 

de Sion, de tine, Sioane. Să se lipeasca limba 

mea de gâtlejul meu, de voi uita de Sion, de 

tine, Sioane. Aleluia. 

 
Eu sunt robul ce slujesc tuturor, 

Un om al durerilor. 

       Nimeni plată nu mi-a dat 

       Decât spini şi ură, 

       Şi cu roşii trandafiri 

       Pieptul mi-L umplură. 
 

Eu sunt pâinea ce s-a frânt lumii-ntregi, 

Şi sunt vinul Noii Legi. 

     N-am venit să plâng în drum 

     Răni usturătoare, 

     Plâng pe cei ce pierd acum 

     Ultima chemare. 
 

A bătut la uşa ta, Cineva, 

O, deschide-i, nu mai sta! 

       Nu-L lăsa să plece trist, 

       Poate niciodadă 

       Mâna Lui la uşa ta 

       N-are să mai bată. 
 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

Zi de reculegere spirituală 

la Deva 

Cu ocazia Zilei internaţionale 

a bolnavului şi anului jubiliar 

al Milostivirii divine a avut 

loc la Deva sâmbătă 

13.02.2016 o zi de reculegere 

spirituală cu rugăciuni, 

Adoraţie Euharistică, precum 

şi două disertaţii despre 

Maria mama Fiului milostiv 

al lui Dumnezeu prezentate 

de către părintele Olivo 

Bossa SJ. 

La această mare bucuri a 

noastră au participat preoţi şi 

credincioşi de ambele rituri 

(romano şi greco-catolici) din 

tot judeţul, dat fiind faptul că 

biserica noastră parohială 

IMMACULATA are 

privilegiul de a avea Poartă 

Jubiliară iar credincioşii care 

vor intra în această biserică 

vor primi indulgenţă plenară 

dacă vor îndeplini condiţiile  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bine cunoscute (spovediţi şi 

împărtăşiţi). 

 

S-a început cu procesiunea cu 

Sfântul Sacrament în jurul 

bisericii, apoi s-a intrat pe 

poarta jubiliară, după care am 

rămas in reculegere cu Isus 

Euharisticul. S-a continuat cu 

prima expunere a părintelui 

Olivo, după care s-a recitat 

Rozariul de bucurie cu 

rugăciuni pentru bolnavi, 

pentru milostivirea lui 

Dumnezeu, Litania Lauretană, 

iar apoi după o pauză, s-a 

continuat cu a doua expunere a 

părintelui Olivo, cu Adoraţie 

Euharistică, culminând cu 

Binecuvântarea Euharistică şi 

Sfânta Liturghie. 

Fie dar, ca aceste momente din 

viaţa noastră să rămână cât mai 

mult impregnate de harul lui 

Dumnezeu, să ne menţinem cât 

mai mult în prezenţa lui, 

candela sufletului să nu se  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

stingă, ci să o întreţinem – 

precum fecioarele cele 

înţelepte – cu untdelemnul 

faptelor bune, al rugăciunii, 

al buneicuviinţe. Aşa fiind 

treji cu spiritul să putem 

lupta cu ispita şi păcatul, ca 

la sfârşitul vieţii să 

dobândim făgăduinţa de a fi 

împreună cu Cristos, cu 

Mama sa şi cu sfinţii în 

fericirea veşnică. Amin. 

 

http://www.bru.ro/ 

 

 

Nu mai sunt cuvinte 
 

Nu mai sunt cuvinte să poată lăuda 

Toată iubirea şi-ndurarea Ta. 

Pe altarul lumii, răstignit Tu eşti, 

Şi pentru oameni, zilnic Te jertfeşti. 
 

Refren: Cerul şi marea, tot ce în ea, 

Muntele, valea şi inima mea, 

Toate se-nchină Creatorului 

Şi mulţumire îi dau Domnului. 

 

 

 

 

Tu îmi eşti Stăpânul, Doamne Te iubesc, 

Voia Ta sfântă vreau s-o împlinesc. 

Tu arată-mi drumul ce mi-ai pregătit, 

Să ajung la Tine, Domnul meu iubit. 
 

Ruga mea-i tăcerea, altceva nu pot, 

Să îţi spun Doamne, nu ştiu să mă rog. 

Îţi ofer din suflet binele făcut 

Şi voi rămâne în faţa Ta tăcut. 
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