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La Antifonul 3: Bucură-te biserica lui Dumnezeu 

cea însufleţită, şi uşă neumblată; bucură-te, scaun 

nears şi în chipul focului; bucură-te, Maica lui 

Emanuel Hristos Dumnezeul nostru. 
 

Tropar (27): Cuvântul cel împreună fără de 

început cu Tatăl şi cu Spiritul, care s-a născut 

din Fecioară pentru mântuirea noastră, să-l 

lăudăm, credincioşii, şi să I ne închinăm;  că 

bine a voit a se sui cu trupul pe cruce, şi 

moarte a răbda, şi a scula pe cei morţi, întru 

mărită învierea sa. 
 

Mărire Tatălui şi Fiului şi Spiritului Sfânt  

şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin. 
 

Condacul sf. Arhangheli: Mai marilor Voievozi ai 

lui Dumnezeu, slujitori ai Dumnezeieştii 

măriri, povăţuitori ai oamenilor, şi căpetenii 

ai celor Fărădetrup: ceea ce este de folos 

cereţi nouă, şi mare milă, ca nişte arhangheli 

ai celor Fărădetrup. 

 

At 3rd Antiphon: Hail, living temple of God and un-

passed portal; hail, fiery and unconsumed throne; 

hail, Mother of the Emmanuel, Christ our God.  
 

Troparion: O faithful, let us pray and adore the 

Word who together with the Father and the Spirit 

is without beginning, who was born of the Virgin 

for our salvation; for He was pleased to ascend 

the Cross with his body and endure death, and 

raise the dead by His glorious Resurrection. 
 

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

Holy Spirit now, and always, and forever and 

ever. Amen. 

 

Kontakion of The Archangels: Chief Commanders 

of God; ministers of divine glory; guides for 

men and leadership of the Incorporeal; as 

Chief Commanders of the Incorporeal, plead 

for our welfare and for great mercy. 
 

 

Duminica / Sundays: 

    Sf. Spovedanie – 12:00 pm – Reconciliation 

Sf. Rozar – 12:00 pm – Holy Rosary 

Sfânta Liturghie - 12:30 pm - Divine Liturgy 

 

Duminica a 25-a după Rusalii, 

Samariteanul milostiv;  

Sf  Arhangheli Mihail şi Gavriil (8 noiembrie) 

25th Sunday after Pentecost  

The good Samaritan  

The Archangels Michael and Gabriel 

10 Noiembrie / November 2019, Glas / Tone 5 
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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 către Efeseni a Sfântului 
Apostol Pavel citire. (4, 1-7) 
 

Fraţilor, vă îndemn, eu cel întemniţat pentru 
Domnul, să umblaţi cu vrednicie, după chemarea 
cu care aţi fost chemaţi, Cu toată smerenia şi 
blândeţea, cu îndelungă-răbdare, îngăduindu-vă 
unii pe alţii în iubire, Silindu-vă să păziţi unitatea 
Spiritului, întru legătura păcii. Este un trup şi un 
Spirit, precum şi chemaţi aţi fost la o singură 
nădejde a chemării voastre; Este un Domn, o 
credinţă, un botez, Un Dumnezeu şi Tatăl tuturor, 
Care este peste toate şi prin toate şi întru toţi. Iar 
fiecăruia dintre noi, i s-a dat harul după măsura 
darului lui Hristos.  
 

Evanghelia: Luca 10, 25-37 
 

În vremea aceea a venit la Isus, un învăţător de lege, 

ispitindu-L şi zicând: Învăţătorule, ce să fac ca să 

moştenesc viaţa de veci?  Iar Iisus a zis către el: Ce 

este scris în Lege? Cum citeşti?  Iar el, răspunzând, a 

zis: Să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău din toată 

inima ta şi din tot sufletul tău şi din toată puterea ta şi 

din tot cugetul tău, iar pe aproapele tău ca pe tine 

însuţi. Iar El i-a zis: Drept ai răspuns, fă aceasta şi vei 

trăi. Dar el, voind să se îndrepteze pe sine, a zis către 

Iisus: Şi cine este aproapele meu?  Iar Iisus, 

răspunzând, a zis: Un om cobora de la Ierusalim la 

Ierihon, şi a căzut între tâlhari, care, după ce l-au 

dezbrăcat şi l-au rănit, au plecat, lăsându-l aproape 

mort. Din întâmplare un preot cobora pe calea aceea 

şi, văzându-l, a trecut pe alături. De asemenea şi un 

levit, ajungând în acel loc şi văzând, a trecut pe 

alături. Iar un samarinean, mergând pe cale, a venit la 

el şi, văzându-l, i s-a făcut milă, Şi, apropiindu-se, i-a 

legat rănile, turnând pe ele untdelemn şi vin, şi, 

punându-l pe dobitocul său, l-a dus la o casă de 

oaspeţi şi a purtat grijă de el. Iar a doua zi, scoţând doi 

dinari i-a dat gazdei şi i-a zis: Ai grijă de el şi, ce vei 

mai cheltui, eu, când mă voi întoarce, îţi voi da. Care 

din aceşti trei ţi se pare că a fost aproapele celui căzut 

între tâlhari? Iar el a zis: Cel care a făcut milă cu el. Şi 

Iisus i-a zis: Mergi şi fă şi tu asemenea.  

 

Prokimenon: Make vows to the Lord your God and 
fulfill them. (Ps. 76, 11) 

Verse: In Judah God is known; his name is great in 
Israel. (Ps. 75, 1) 

 

Epistle: A reading from the Epistle of the Holy 
Apostle Paul to the Ephesians: (4, 1-7) 

 

Brethren! I, the prisoner in the Lord, urge you 
therefore to lead a life worthy of the vocation to 
which you were called. With all humility and 
gentleness, and with patience, support each other 
in love. Take every care to preserve the unity of the 
Spirit by the peace that binds you together. There 
is one Body, one Spirit, just as one hope is the goal 
of your calling by God. There is one Lord, one faith, 
one baptism, and one God and Father of all, over 
all, through all and within all. On each one of us 
God's favour has been bestowed in whatever way 
Christ allotted it.  
 

Gospel: Luke 10, 25-37 
 

At that time, a lawyer stood up and, to test him, asked, 

"Master, what must I do to inherit eternal life?" He said 

to him, "What is written in the Law? What is your 

reading of it?" He replied, "You must love the Lord your 

God with all your heart, with all your soul, with all your 

strength, and with all your mind, and your neighbour as 

yourself." Jesus said to him, "You have answered right, 

do this and life is yours." But the man was anxious to 

justify himself and said to Jesus, "And who is my 

neighbour?" In answer Jesus said, "A man was once on 

his way down from Jerusalem to Jericho and fell into the 

hands of bandits; they stripped him, beat him and then 

made off, leaving him half dead. Now a priest happened 

to be travelling down the same road, but when he saw 

the man, he passed by on the other side. In the same way 

a Levite who came to the place saw him, and passed by 

on the other side. But a Samaritan traveller who came on 

him was moved with compassion when he saw him. He 

went up to him and bandaged his wounds, pouring oil 

and wine on them. He then lifted him onto his own 

mount and took him to an inn and looked after him. Next 

day, he took out two denarii and handed them to the 

innkeeper and said, `Look after him, and on my way 

back I will make good any extra expense you have.' 

Which of these three, do you think, proved himself a 

neighbour to the man who fell into the bandits' hands?" 

He replied, "The one who showed pity towards him." 

Jesus said to him, "Go, and do the same yourself." 
 



Comemorarea victimelor din perioada prigoanei Bisericii Române Unite cu 
Roma, Greco-Catolică 

În prezența membrilor Sinodului Bisericii noastre, joi, 24 octombrie, a avut loc în Catedrala 

Mitropolitană „Sfânta Treime” din Blaj o manifestare comemorativă dedicată celor care și-au pierdut 

viața sau au suferit în închisorile comuniste în timpul prigoanei împotriva Bisericii Române Unite cu 

Roma, Greco-Catolică.  

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. 



Manifestarea, desfășurată sub genericul 

„CREDINȚA NOASTRĂ ESTE VIAȚA 

NOASTRĂ” a fost organizată de Mitropolia 

Română Unită cu Roma și AGRU Blaj. 

După o slujbă de pomenire oficiată de 

Preasfinția Sa Claudiu, Episcopul Curiei 

Arhiepiscopiei Majore și de preoți din Blaj, 

părintele dr. Cristian Barta, Vicar general, a 

subliniat câteva aspecte din perioada în care 

Biserica Greco-Catolică a fost interzisă, 

evocând dârzenia, curajul și demnitatea cu 

care episcopii români greco-catolici din acea 

perioadă au ținut piept intimidărilor, 

persecuțiilor și batjocurilor la care au fost 

supuși de organele represiunii comuniste. 

La rândul său, domnul profesor dr. Ion Buzași, 

a vorbit tot despre persecuție și închisorile 

comuniste, însă din perspectiva creațiilor 

literare aparținând unor preoți-poeți greco 

catolici. 

La manifestare, organizatorii au invitat-o și pe 

doamna Veta Biriș, îndrăgita interpretă a 

cântecului popular din Ardeal, credincioasă a 

Bisericii noastre, care în fața celor prezenți a 

susținut un microrecital cuprinzând câteva 

dintre cele mai frumoase cântece religioase din 

repertoriul său, printre care și o baladă despre 

Fericitul Episcop Martir Ioan Suciu. 

Cu prilejul manifestării comemorative a fost 

organizată și o expoziție de documente, 

scrisori, acte (originale) aparținând unor 

personalități ale Bisericii noastre (Timotei 

Cipariu, Mitropolit Ioan Vancea, Mitropolit 

Victor Mihaly de Apșa, Mitropolit Alexandru 

Nicolescu, Canonic. Acad. Ioan Micu 

Moldovan, Mitropolit Vasile Suciu, Episcop 

Ioan Suciu ș.a.) provenind din colecții 

particulare.  

Sesiunea ordinară de toamnă a Sinodului Episcopilor Bisericii Române Unită cu 
Roma, Greco-Catolică

În perioada 23-25 octombrie 2019 s-au 

desfășurat la Blaj lucrările Sinodului 

Episcopilor Bisericii Române Unită cu Roma, 

Greco-Catolică, reunit la Blaj în sesiune 

ordinară de toamnă. 

Cu acest prilej, Episcopii au inaugurat la 

biserica cu hramul „Fericitul Ioan Suciu” din 

cartierul Barbu Lăutaru precum și pe clădirea 

Curiei Arhiepiscopiei Majore din Blaj, două 

plăci memoriale în amintirea vizitei apostolice a 

Papei Francisc în România, când au fost 

beatificați cei șapte episcopi martiri. 

În după-masa zilei de 24 octombrie 2019, 

Episcopii sinodali au participat în Catedrala 

Arhiepiscopală Majoră „Sf. Treime” din Blaj, la 

o manifestare spirituală și culturală dedicată 

cinstirii memoriei mărturisitorilor credinței. 

În cadrul lucrărilor sinodale au fost abordate 

teme administrative, disciplinare, precum și 

situația comunităților greco-catolice în 

diaspora. Sinodul a adoptat ”Ghidul pentru 

protecția minorilor”, în conformitate cu cerințele 

Sfântului Scaun. Totodată, Sinodul a instituit ca 

ziua de 2 iunie să fie sărbătoare de poruncă 

pentru întreaga Biserică, cu titulatura „Fericiții 

Episcopi martiri greco-catolici români”. 

Episcopii au reflectat asupra organizării unui 

pelerinaj național la Roma, la un an de la vizita 

Sfântului Părinte în România 

Următoarea Sesiune sinodală ordinară se va 

desfășura în perioada 4-6 iunie 2020 la Blaj, 

sediul Arhiepiscopului Major. 

Sinodul Episcopilor îi reuneşte pe toţi Episcopii 

Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-

Catolică, din România şi din afara granițelor 

țării, în sesiune ordinară de două ori pe an, 

primăvara şi toamna. 

Notar 

Pr. Cristian Crișan 

www.bisericaromanaunita.ro 


