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La Antifonul 3: Născut-ai pe Fiul şi Cuvântul 

Tatălui cu trup pe pământ, precum însuşi a voit, 

Născătoare de Dumnezeu: pentru aceasta, 

Fecioară Maică, cei îndumnezeiţi prin tine, 

strigăm ţie: bucură-te nădejdea creştinilor! 
 

Tropar (29): Stricat-ai cu Crucea Ta moartea, 

deschis-ai tâlharului raiul, plângerea 

purtătoarelor de mir o ai schimbat, şi 

Apostolilor tăi a vesti le-ai poruncit: că ai 

înviat, Hristoase Dumnezeule, dăruind lumii 

mare îndurare. 
 

Mărire Tatălui şi Fiului şi Spiritului Sfânt 

 şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin. 
 

Condac: Nu va putea domnia morţii să ţină legaţi 

pe oameni; că Hristos s-a coborât, sfărmând şi 

stricând puterile ei; legat este iadul, proorocii cu 

glas se bucură, zicând celor ce erau în credinţă: 

Sosit-a Mântuitorul; ieşiţi, credincioşilor, la 

înviere. 

 

At 3rd Antiphon: O Mother of God, you did beget 

bodily, upon earth, the Son and the Word of the 

Father, as he himself had willed: therefore, O 

Virgin Mother, we, who through you have 

become god-like, cry to you: Hail, O hope of 

Christians!  
 

Troparion: You did destroy death by Your Cross, 

You did open paradise to the thief. You did 

change the lamentation of the Myrrh-bearers, and 

You did command Your Apostles to proclaim 

that You did arise, O Christ God, and granted to 

the world great mercy. 

Glory be to the Father, and to the Son, and to the 

Holy Spirit now, and always, and forever and 

ever. Amen. 

Kontakion: No longer will the dominion of death 

be able to keep men captive; for Christ has 

descended, demolishing and destroying the 

powers thereof Hades is bound; the prophets 

rejoice with one voice, saying: A Savior has 

come for them that have faith. Come forth, you 

faithful, for the 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 19-a după Rusalii 

19th Sunday after Pentecost, 

 

29 Septembrie / September 2019, Glas / Tone 7 
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                                   Ş   T   E   F   A   N       M   A   N   C   I   U   L   E   A 

 

Prochimen: Faceţi făgăduinţe şi le împliniţi 

Domnului Dumnezeului vostru. (Ps. 75, 11) 

Stih: Cunoscut este în Iudeea Dumnezeu, în Israel 

mare este numele Lui. (Ps. 75, 1) 

 
Apostol: Din epistola a doua către Corinteni a Sfântului 
Apostol Pavel citire. (11, 31-12,9) 

 

Fraţilor, Dumnezeu şi Tatăl Domnului nostru Iisus, Cel 
ce este binecuvântat în veci, ştie că nu mint! În 
Damasc, dregătorul regelui Areta păzea cetatea 
Damascului, ca să mă prindă,  şi printr-o fereastră am 
fost lăsat în jos, peste zid, într-un coş, şi am scăpat din 
mâinile lui. Dacă trebuie să mă laud, nu-mi este de 
folos, dar voi veni totuşi la vedenii şi la descoperiri de 
la Domnul. Cunosc un om în Hristos, care acum 
paisprezece ani - fie în trup, nu ştiu; fie în afară de 
trup, nu ştiu, Dumnezeu ştie - a fost răpit unul ca 
acesta până la al treilea cer. Şi-l ştiu pe un astfel de 
om - fie în trup, fie în afară de trup, nu ştiu, Dumnezeu 
ştie, că a fost răpit în rai şi a auzit cuvinte de nespus, 
pe care nu se cuvine omului să le grăiască. Pentru 
unul ca acesta mă voi lăuda; iar pentru mine însumi nu 
mă voi lăuda decât numai în slăbiciunile mele. Căci 
chiar dacă aş vrea să mă laud, nu voi fi fără minte, 
căci voi spune adevărul; dar mă feresc de aceasta, ca 
să nu mă socotească nimeni mai presus decât ceea 
ce vede sau aude de la mine. Şi pentru ca să nu mă 
trufesc cu măreţia descoperirilor, datu-mi-s-a mie un 
ghimpe în trup, un înger al satanei, să mă bată peste 
obraz, ca să nu mă trufesc. Pentru aceasta de trei ori 
am rugat pe Domnul ca să-l îndepărteze de la mine;  
Şi mi-a zis: Îţi este de ajuns harul Meu, căci puterea 
Mea se desăvârşeşte în slăbiciune. Deci, foarte 
bucuros, mă voi lăuda mai ales întru slăbiciunile mele, 
ca să locuiască în mine puterea lui Hristos. 
  
 

Evanghelia: Luca 6, 31-36 
 

Zis-a Domnul: precum voiţi să vă facă vouă oamenii, 
faceţi-le şi voi asemenea; şi dacă iubiţi pe cei ce vă 
iubesc, ce răsplată puteţi avea? Căci şi păcătoşii 
iubesc pe cei ce îi iubesc pe ei. Şi dacă faceţi bine 
celor ce vă fac vouă bine, ce mulţumire puteţi avea? 
Că şi păcătoşii acelaşi lucru fac. Şi dacă daţi împrumut 
celor de la care nădăjduiţi să luaţi înapoi, ce mulţumire 
puteţi avea? Că şi păcătoşii dau cu împrumut 
păcătoşilor, ca să primească înapoi întocmai. Ci iubiţi 
pe vrăjmaşii voştri şi faceţi bine şi daţi cu împrumut, 
fără să nădăjduiţi nimic în schimb, şi răsplata voastră 
va fi multă şi veţi fi fiii Celui Preaînalt, că El este bun 
cu cei nemulţumitori şi răi. Fiţi milostivi, precum şi 
Tatăl vostru este milostiv.   

 

 

Prokimenon: Make and fulfil your vows to the Lord 

your God. (Ps. 76, 11) 

Verse: God is acknowledged in Judah, his name is 

great in Israel. (Ps. 76, 1) 
 

Brethren! The God and Father of the Lord Jesus, who is 
for ever to be blessed, knows that I am not lying. When I 
was in Damascus, the governor who was under King 
Aretas put guards round Damascus city to catch me, and 
I was let down in a basket through a window in the wall, 
and that was how I escaped from his hands. I am 
boasting because I have to. Not that it does any good, 
but I will move on to visions and revelations from the 
Lord. I know a man in Christ who fourteen years ago, still 
in the body? I do not know; or out of the body? I do not 
know: God knows, was caught up right into the third 
heaven. And I know that this man, still in the body? or 
outside the body? I do not know, God knows, was caught 
up into Paradise and heard words said that cannot and 
may not be spoken by any human being. On behalf of 
someone like that I am willing to boast, but I am not 
going to boast on my own behalf except of my 
weaknesses; and then, if I do choose to boast I shall not 
be talking like a fool because I shall be speaking the 
truth. But I will not go on in case anybody should rate me 
higher than he sees and hears me to be, because of the 
exceptional greatness of the revelations. Wherefore, so 
that I should not get above myself, I was given a thorn in 
the flesh, a messenger from Satan to batter me and 
prevent me from getting above myself. About this, I have 
three times pleaded with the Lord that it might leave me; 
but he has answered me, "My grace is enough for you: 
for power is at full stretch in weakness." It is, then, about 
my weaknesses that I am happiest of all to boast, so that 
the power of Christ may rest upon me 
 
Gospel: Luke 6, 31-36 
 
The Lord said: treat others as you would like people to 
treat you. If you love those who love you, what credit can 
you expect? Even sinners love those who love them. And 
if you do good to those who do good to you, what credit 
can you expect? For even sinners do that much. And if 
you lend to those from whom you hope to get money 
back, what credit can you expect? Even sinners lend to 
sinners to get back the same amount. Instead, love your 
enemies and do good to them, and lend without any 
hope of return. You will have a great reward, and you will 
be children of the Most High, for he himself is kind to the 
ungrateful and the wicked. `Be compassionate just as 
your Father is compassionate.  
 



 

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. 

 

 

 



PS Alexandru Mesian la 25 de ani  
de la consacrarea ca episcop 

Duminică, 8 septembrie 2019, de sărbătoarea 

Nașterii Preacuratei Fecioare Maria, în 

catedrala Greco-Catolică din Lugoj a avut loc 

un eveniment cu totul deosebit, Preasfințitul 

Alexandru Mesian a aniversat 25 de ani de la 

consacrarea sa ca episcop. 

Programul a început la ora 10:30 cu Sfânta 

Liturghie arhierească, avându-l ca invitat pe 

Preasfințitul Claudiu Lucian Pop, Episcop al 

Curiei Arhiepiscopiei Majore din Blaj, delegat al 

Preafericitului Părinte Cardinal Lucian 

Mureșan, Arhiepiscop Major, care a transmis și 

mesajele de felicitare din partea Preafericitului 

Cardinal Lucian, dar și din partea IPS Ioan 

Robu, Arhiepiscop și Mitropolit de București și 

Președinte al Conferinței Episcopilor Catolici 

din România. 

La Sfânta Liturghie alături de ierarhi a 

concelebrat și un sobor de preoți din episcopia 

de Lugoj. 

La acest eveniment au participat și autorități 

locale: Dl. Ing. Francisc Boldea, primarul 

municipiului Lugoj, care după un scurt discurs 

a oferit și o diplomă aniversară preasfințitului 

Alexandru. De asemenea preasfințitul a fost 

onorat și de prezența domnului Călin Dobra, 

președintele Consiliului Județean Timiș. 

La sfârșitul sfintei Liturghii, evenimentul s-a 

bucurat și de recitalul Multicello, prezentat, în 

cadrul Festivalului Internațional „Lugoj Clasic”, 

de un Quartet de violonceliști din Timișoara, 

care a marcat Jubileul de 25 de ani de 

episcopat al ierarhului din Lugoj. 

*** 

La 20 iulie 1994, Alexandru Mesian a fost 

numit de  Sfântul Părinte Papa Ioan Paul al II-

lea episcop coadjutor al Prea Sfinţitului 

Episcop Ioan Ploscaru, episcop de Lugoj. 

Preasfințitul Alexandru Mesian a fost consacrat 

ca episcop în data de 8 septembrie 1994, în 

Catedrala Blajului, alături de PS Virgil, 

Episcopul Eparhiei de Oradea. Episcop 

consacrator ai celor doi ierarhi a fost Înalt 

Preasfințitul Lucian Mureșan, mitropolit al 

Bisericii Romane Unite, Greco-Catolice, asistat 

de episcopii co-consacratori: Preasfințitul 

George Guțiu și Preasfințitul Ioan Ploscaru. 

În luna octombrie 1995, a fost numit de către 

Papa Ioan Paul al II-lea episcop eparhial al 

Lugojului, fiind întronizat ca episcop diecezan 

la 5 mai 1996. Din anul 1994 este responsabil 

cu ecumenismul în cadrul Conferinţei 

Episcopilor Catolici din România. 

 
Știre preluată de pe episcopialugoj.ro 

https://episcopialugoj.ro/

