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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 Rozary 

Sfânta Liturghie - 12:30 pm - Divine Liturgy 
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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. 



Biserica de la Velența, Oradea, sărbătorește 10 ani de la sfințire 
 

Duminică, 6 noiembrie 2022, Parohia 

,,Schimbarea la Față” din Oradea a 

aniversat un deceniu de când Preasfințitul 

Virgil Bercea, Episcopul Greco-Catolic de 

Oradea, împreună cu un mare sobor de 

ierarhi și preoți, înconjurați de o mulțime de 

credincioși, a sfințit biserica din Cartierul 

Velența, Oradea. 

Cu acest binecuvântat prilej, PS Virgil Bercea a 

celebrat Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie în 

mijlocul comunității din Velența, alături de 

Părintele Antoniu Chifor, vicar cu preoții, 

Părintele Gavril Buboi, protopop de Oradea și 

paroh al parohiei aniversate, Părintele Călin 

Ioan Dușe, vice-paroh, Părintele Anton Cioba, 

rectorul Seminarului din Oradea și un sobor de 

preoți, printre care și un grup de preoți italieni, 

în frunte cu don Alfredo Savoldi, Președintele 

Asociației Chiese Dell’Est din Italia, care au 

fost însoțiți de un grup de credincioși veniți din 

Italia. Sfânta Liturghie a fost animată de către 

corul Seminarului Greco-Catolic ,,Sfinții Trei 

Ierarhi” din Oradea, dirijat de către maestrul 

Radu Mureșan. 

După citirea pericopei evanghelice de la 

Sfântul Evanghelist Luca, care ne relatează 

două vindecări, Episcopul Oradiei a rostit un 

bogat cuvânt de învățătură, în care a reliefat 

legătura strânsă pe care Isus o dorește cu 

fiecare dintre noi și a subliniat rolul determinant 

pe care credincioșii îl au în păzirea unității 

Bisericii, unitate pentru care s-a rugat însuși 

Mântuitorul Isus Hristos. 

După Rugăciunea Amvonului, Preasfințitul 

Virgil Bercea s-a rugat pentru întreaga 

comunitate de credincioși ai Parohiei 

,,Schimbarea la Față” din Velența, cât și pentru 

toți cei care au ajutat această parohie. 

Părintele Protopop Gavril Buboi, păstorul 

Parohiei ,,Schimbarea la Față”,  a adresat 

alese mulțumiri Întâistătătorului Eparhiei 

Oradiei pentru dragostea și grija 

arhipăstorească pe care o arată necontenit față 

de poporul încredințat și în mod special pentru 

grija purtată pentru comunitatea din Velența. 

La încheierea praznicului Preasfințitul a adus 

mulțumiri, în primul rând, Părintelui ceresc 

pentru marea Sa iubire și purtare de grijă față 

de întreaga Eparhie, invocând binecuvântarea 

Mântuitorului Isus Hristos și a Preasfintei 

Născătoare de Dumnezeu și a Tuturor Sfinților 

peste întreaga comunitate din Velența. 

La ieșirea din lăcaș, întreaga comunitate s-a 

putut bucura de câteva momente de 

conversație, la o agapă frățească organizată în 

imediata apropiere a parohiei. 

Redacția Seminarium Varadiensis 

Sursa: seminaroradea.ro 

 

 Luni 21 noiembrie 2022 

Intrarea in Biserica a Maicii 
Domnului 

 

Sfânta Liturghie 7.00 PM 

http://www.seminaroradea.ro/

