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La Antifonul 3: Ceea ce, în chip negrăit, în cele de 

apoi ai conceput şi ai născut pe Ziditorul tău, 

Fecioară, mântuieşte pe cei ce te măresc pe tine! 
 

Tropar (28): Puterile îngereşti la mormântul tău, 

şi ostaşii au amorţit; şi sta Maria la mormânt, 

căutând preacurat trupul tău; prădat-ai iadul 

nefiind ispitit de dânsul; întâmpinat-ai pe 

Fecioara, dăruind viaţă. Cel ce ai înviat din 

morţi, Doamne, mărire ţie. 
 

Mărire Tatălui şi Fiului şi Spiritului Sfânt  

şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin. 
 

Condac: Cu palma cea începătoare de viaţă, pe toţi 

cei morţi din adâncurile cele întunecoase 

înviindu-i dătătorule de viaţă Hristos Dumnezeu, 

înviere a dăruit neamului omenesc; că este 

Mântuitorul tuturor, înviere şi viaţă şi Dumnezeu 

a toate. 
 

 

At 3rd Antiphon: O Virgin, who ineffably conceived 

in the latter days and gave birth to your Creator: 

Save those who magnify you! 
 

Troparion: Angelic hosts were above Your tomb, 

and they that guarded You became as dead. And 

Mary stood by the grave seeking Your 

immaculate body. You did despoil Hades and 

were not tempted by it.  You did meet the Virgin 

and did grant us life. O You Who did rise from 

the dead, 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 by His life bestowing hand 

raised up all the dead out of the dark abysses, 

Christ God, the Giver of life, has bestowed the 

Resurrection upon the fallen human race; for He 

is the Savior of all, the Resurrection, and the 

Life, and the God of all. 
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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. 
 



 
 

Celebrarea hramului Parohiei Reghin II 
 

Duminică, 15 septembrie a.c., Duminica după 

Înălțarea Crucii, Parohia Greco-Catolică 

Reghin II, a trăit bucuria de a celebra pentru a-l 

treilea an consecutiv de când a fost înființată, 

hramul. Mica Capelă unde își desfășoară 

parohia activitatea s-a dovedit neîncăpătoare 

pentru numărul mare de credincioși care au 

luat parte la acest eveniment. 

Priceasna:  Ochiul inimii mele îl ridic către 

tine, Stăpână. Nu trece cu vederea puţina 

mea suspinare. Fii mie scut şi ajutătoare în 

ceasul când va judeca Fiul tău lumea. 

Aliluia. 

 

Communion Hymn: The eye of my heart do I lift 

up to you, O Lady. Do not ignore my weak 

sigh. Be you my shield and aid in the hour 

when your Son will judge the world. 

Alleluia. 

 
85. O, pâine Sfântă din Cer 

 

O, pâine Sfântă din Cer, 

Sânge vărsat pentru noi; 

Cine poate să cuprindă          Bis 

Taina aceasta dintre noi. 

 

Când cu ucenicii săi, 

Mai pe urmă a cinat; 

A luat pâinea în mână            Bis 

Şi a binecuvântat. 

 

Pentru Tine, candeli 

La Altare ard, 

Tu la zile sfinte 

Miruieşti cu nard. 

 

Pe copiii care 

Osteniţi de joc, 

Pe iconostase 

Ei pun busuioc. 

 

Lângă Tine, Doamne 

Cei săraci se strâng, 

Ţie-Ţi cer iertare 

Ochii care plâng. 

 

 

 

Pentru Tine, Doamne 

 

Pentru Tine, Doamne, 

Florile-nfloresc, 

Pentru Tine, noaptea 

Stele strălucesc. 

 

Pentru Tine, ploaia 

Picură şi cântă, 

Şi-n grădină cerne 

Bucurie sfântă. 

 

  

 

Lângă Tine Doamne 

Plec genunchi trudit, 

Numai Tu Stăpâne 

Nu m-ai părăsit. 

 

Dă-mi răbdarea pietrei 

Şi din cerul sfânt, 

Picură-mi pe gene 

Roua să Te cânt. 

 

Picură-mi în suflet 

Străjile uitării, 

Şi pe buze pune-mi 

Străjile tăcerii. 

 

 

Şi le-a zis: Luaţi mâncaţi, 

Acesta este trupul meu; 

Luaţi potirul şi gustaţi           Bis 

Căci este sângele meu. 

 

Şi de-atunci până în veac 

Zilnic se va săvârşi  

Precum Domnul a lăsat         Bis 

Până iarăşi va veni. 



La Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie a 

participat Părintele Adrian Lung, Protopop de 

Reghin împreună cu câțiva preoți din 

protopopiat. Părintele Protopop, în cuvântul de 

învățătură, a subliniat importanța crucii în viața 

noastră de creștini și legătura strânsă între 

fragmentele evanghelice ce se citesc în 

Duminica dinaintea Sfintei Cruci, în 

Sărbătoarea Înălțării Sfintei Cruci și în 

Duminica după Înălțarea Sfintei Cruci. 

La sfârșitul Sfintei Liturghii cei prezenți s-au 

oprit în curtea Capelei pentru a gusta din 

bunătățile pregătite cu mare drag de 

credincioasele parohiei.

Episcopii Catolici Orientali din Europa în audiență la Sfântul Părinte 
 

Papa Francisc i-a primit în audiență pe 

episcopii catolici orientali din Europa care au 

participat în perioada 11-14 septembrie 

2019, la Roma, la întâlnirea anuală patronată 

de Consiliul Conferințelor Episcopale 

Europene (CCEE), având ca temă: Misiunea 

Ecumenică a Bisericilor Catolice Orientale 

din Europa în contextul actual. 

Încă de la începutul discursului său, potrivit 

site-ului vaticannews.va, pontiful a vorbit pe 

larg de un eveniment din timpul vizitei sale în 

România (31 mai – 2 iunie 2019): «Cu 

câteva luni în urmă, în timpul călătoriei mele 

apostolice în România, am prezidat 

beatificarea a șapte episcopi martiri ai 

Bisericii greco-catolice române. A fost o 

ocazie de a arăta cât de mult vă sunt 

recunoscători întreaga Biserică catolică și 

Succesorul lui Petru pentru mărturia de 

fidelitate față de comuniunea cu Episcopul 

Romei, mărturie oferită de mai multe ori în 

decursul istoriei, uneori până la vărsarea 

sângelui. Această fidelitate este o gemă 

prețioasă a patrimoniului vostru de credință, 

un semn distinctiv de neșters, după cum ne 

amintește unul dintre martirii români [Fericitul 

Iuliu Hossu – n.r.] care, în fața celui care îi 

cerea să se lepede de comuniune catolică, 

spunea: ”Credința mea este viața mea”. 

Comuniunea catolică face parte din 

identitatea voastră particulară, dar nu o 

știrbește cu nimic, dimpotrivă, contribuie la 

realizarea ei deplină, ferind-o, de exemplu, 

de tentația de a se închide în sine și de a 

cădea în particularismele naționale sau 

etnice excluzătoare. Acesta este un pericol 

din timpul acesta, al civilizației noastre: 

particularismele care devin populisme și vor 

să comande și să uniformizeze totul». 

Audiența la Suveranul Pontif le oferă 

Episcopilor posibilitatea de a-și întări 

conștiința de succesori ai Apostolilor și de a 

simți comuniunea ierarhică cu succesorul lui 

Petru. Întâlnirea cu Sfântul Părinte tinde să 

consolideze legăturile unității în aceeași 

credință, speranță și caritate. Ea constituie 

un moment particular de comuniune, nu doar 

ca o informare reciprocă, ci mai ales ca o 

consolidare a colegialității. 

Din România, au fost prezenți: PS Virgil 

Bercea, Episcopul Eparhiei de Oradea, PS 

Florentin Crihălmeanu, Episcopul Eparhiei 

de Cluj-Gherla, PS Vasile Bizău, Episcopul 

Eparhiei de Maramureș și PS Claudiu Lucian 

Pop, Episcopul Curiei Arhiepiscopiei Majore, 

care a transmis Sfântului Părinte salutul 

Preafericirii Sale Cardinal Lucian. 


