
 

 

 

 

 
 

   

      78 Clifton Road, Toronto, ON, M4T 2G2 

      tel: 416 443 8796  www.bunavestire.org    

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se citesc Antifoanele speciale ale 

sarbatorii Intrarea in Biserica a Maicii 

Domnului 
 

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: 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. 

 

At 3rd 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: 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: 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. 
 

 

Duminica / Sundays: 
 

    Sf. Spovedanie – 12:00 pm – Reconciliation 

Sf. Rozar – 12:00 pm – Holy Rozary 

Sfânta Liturghie - 12:30 pm - Divine Liturgy 
 

 

Duminica a 26-a după Rusalii 

26th Sunday after Pentecost, 

 

21 Noiembrie / November 2021, Glas / Tone 1 
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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 către Efeseni a Sfântului 

Apostol Pavel citire. (5, 8-19) 

 

Fraţilor, altădată eraţi întuneric, iar acum sunteţi 

lumină întru Domnul; umblaţi ca fii ai luminii! 

Pentru că roada luminii e în orice bunătate, 

dreptate şi adevăr. Încercând ce este bineplăcut 

Domnului. Şi nu fiţi părtaşi la faptele cele fără 

roadă ale întunericului, ci mai degrabă, osândiţi-

le pe faţă. Căci cele ce se fac întru ascuns de ei, 

ruşine este a le şi grăi. Iar tot ce este pe faţă, se 

descoperă prin lumină, Căci tot ceea ce este 

descoperit, lumină este. Pentru aceea zice: 

"Deşteaptă-te cel ce dormi şi te scoală din morţi 

şi te va lumina Hristos". Deci luaţi seama cu 

grijă, cum umblaţi, nu ca nişte neînţelepţi, ci ca 

cei înţelepţi, Răscumpărând vremea, căci zilele 

rele sunt. Drept aceea, nu fiţi fără de minte, ci 

înţelegeţi care este voia Domnului. Şi nu vă 

îmbătaţi de vin, în care este pierzare, ci vă 

umpleţi de Spiritul. Vorbiţi între voi în psalmi şi 

în laude şi în cântări spirituale, lăudând şi 

cântând Domnului, în inimile voastre. 
 

Evanghelia: Luca 12, 16-21 
 

Zis-a Domnul pilda aceasta: Unui om bogat i-a 

rodit din belşug ţarina. Şi el cugeta în sine, 

zicând: Ce voi face, că n-am unde să adun 

roadele mele? Şi a zis: Aceasta voi face: Voi 

strica jitniţele mele şi mai mari le voi zidi şi voi 

strânge acolo tot grâul şi bunătăţile mele; Şi voi 

zice sufletului meu: Suflete, ai multe bunătăţi 

strânse pentru mulţi ani; odihneşte-te, mănâncă, 

bea, veseleşte-te. Iar Dumnezeu i-a zis: Nebune! 

În această noapte vor cere de la tine sufletul tău. 

Şi cele ce ai pregătit ale cui vor fi? Aşa se 

întâmplă cu cel ce-şi adună comori sieşi şi nu se 

îmbogăţeşte în Dumnezeu.  

 

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 Epistle of the Holy 

Apostle Paul to the Ephesians: (5, 8-19) 

 

Brethren! You were darkness once, but now you 

are light in the Lord; behave as children of light, 

for the effects of the light are seen in complete 

goodness and uprightness and truth. Try to discover 

what the Lord wants of you, take no part in the 

futile works of darkness but, on the contrary, show 

them up for what they are. The things which are 

done in secret are shameful even to speak of; but 

anything shown up by the light will be illuminated 

and anything illuminated is itself a light. That is 

why it is said: Wake up, sleeper, rise from the dead, 

and Christ will shine on you. So be very careful 

about the sort of lives you lead, like intelligent and 

not like senseless people. Make the best of the 

present time, for it is a wicked age. This is why you 

must not be thoughtless but must recognise what is 

the will of the Lord. Do not get drunk with wine; 

this is simply dissipation; be filled with the Spirit. 

Sing psalms and hymns and inspired songs among 

yourselves, singing and chanting to the Lord in 

your hearts. 

 

Gospel: Luke 12, 16-21 
 

The Lord said this parable: "There was once a rich 

man who, having had a good harvest from his land, 

thought to himself, `What am I to do? I have not 

enough room to store my crops.' Then he said, 

`This is what I will do: I will pull down my barns 

and build bigger ones, and store all my grain and 

my goods in them, and I will say to my soul: My 

soul, you have plenty of good things laid by for 

many years to come; take things easy, eat, drink, 

have a good time.' But God said to him, `Fool! This 

very night the demand will be made for your soul; 

and this hoard of yours, whose will it be then?' So 

it is when someone stores up treasure for himself 

instead of becoming rich in the sight of God." 

 



 

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. 

 

 

Sus la poarta Raiului, poarta Raiului 
 

Sus la poarta Raiului, poarta Raiului, 

Paşte turma Tatălui, turma Tatălui. 
 

Refren:  Linu-i lin şi iarăşi lin 

Bate vântul frunza lin, 

Lin şi iarăşi lin. 

  

Dar la turmă cine sta, cine cine sta? 

Sta chiar Maica Precista, Maica Precista. 

 

 

 

 

 

Lângă ea un legănel, da un legănel 

Cu un copilaş în el, copilaş în el. 

 

Copilaşul când plângea, puiul când plângea, 

Maica Sfântă-l legăna, Maica-l legăna. 

 

Copilaşul când dormea, puiul când dormea, 

Maica Sfântă-i lin cânta, Maica lin cânta.          

 

 

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. 



Peste 100 de participanți la programul „Căutarea” 
 

În primăvara acestui an, programul video-

catehetic „Căutarea” a rulat online cu 30 de 

tineri, iar apoi fizic cu seminariștii clujeni. La 

început de octombrie, Biroul pentru 

Evanghelizare și Cateheză al Eparhiei de Cluj-

Gherla a propus adulților programul, în final 

strângându-se patru grupe de credincioși și 

două de preoți; cele șase grupe și-au încheiat 

drumul săptămâna aceasta. În timp ce preoții 

au fost majoritari din Eparhie, la credincioși 

participarea a fost largă la nivelul țării, din 

ambele rituri. În medie au participat 

săptămânal 111 persoane, la fiecare dintre 

cele 7 sesiuni. 

Prezentatorul programului este Chris Stefanick, 

care are alături o serie de profesori specializați 

în teologie sau biblic (Brant Pitre, Michael 

Barber sau Sean Innerst fiind câteva exemple), 

dar și psihologi, cosmologi, astronauți (ex: 

Kevin Chilton, care a dus Euharistia în spațiu 

cosmic) ș.a. „«Căutarea» este o serie video 

inovatoare care abordează întrebările cheie ale 

fiecărei inimi umane”, se spune în prezentarea 

programului catehetic. „În șapte episoade cu 

filmări excepționale, Chris Stefanick și experți 

din mai multe domenii ale științei, medicinei, 

psihologiei, artei și religiei examinează în 

ansamblu problema existenței omului.” De ce 

sunt aici? De unde vin? Ce se întâmplă când 

voi muri? Unde merg? Cu cine fac această 

călătorie? – sunt câteva dintre întrebările 

explorate în program. 

Programul a prilejuit nu doar vizionarea 

materialelor video ci și discuții în cele șase 

grupe, de câte o oră (grupele avut întâlnirile 

două duminica, două luni, unul miercuri și 

ultimul joi), prin platforma Zoom. „Mi-a limpezit 

cum nici nu credeam felul în care ne iubește 

Dumnezeu, importanța pe care o avem pentru 

El. De mare folos pentru toată lumea să afle 

aceasta: ar vindeca multe dezechilibre și 

suferințe! Foarte interesante informațiile primite 

pe lângă materialul din program. S-a legat 

minunat grupul, l-am simțit ca o familie. Mă 

simt îmbogățită și în mare câștig acum la final, 

dar și cu regretul că s-a încheiat”, a mărturisit 

la final de program Marieta T. „Aceste 

cateheze sunt ca o mană cerească pentru cei 

care vor să înțeleagă ceva din acest mare 

mister al credinței noastre… Programul mi-a 

scos în față multe lucruri pe care nu le știam, 

dar acum le știu și mulțumesc pentru aceasta!”, 

a împărtășit Georgiana N. 

Adrian S. a afirmat: „Întreaga serie a fost 

frumoasă și mi-a plăcut! De la faptul ca suntem 

construiți să căutăm fericirea, fericire ce nu o 

găsim în lucrurile materiale/lumești, decât 

temporar, și culminând cu ultimele trei 

episoade, Isus, Mântuirea și Biserica, unde și 

numai unde găsim Sacramentele. Programul 

«Căutarea», pentru mine, a fost ca o poveste 

adevărată, în care protagonistul principal am 

fost eu, iar toți vorbitorii nu au făcut decât să 

îmi arate calea cea mai directă, frumoasă, 

poate nu întotdeauna ușoară – dar corectă – 

spre adevărata fericire/mântuire.” În fine, o mai 

cităm pe Gabriela B., care a spus: „Am primit 

răspunsuri la căutările mele, am învățat sa 

acord prioritate lui Dumnezeu în viața mea și 

simt ca am mai crescut puțin pe partea 

spirituală.” 

Via www.catholica.ro 

 

https://programe.cateheza.ro/cautare/

