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La Antifonul 3: Pe maica ta aduce ţie întru 

rugăciune poporul tău, Hristoase. Pentru 

rugăciunile ei dă-ne nouă îndurările tale, ca să te 

mărim pe tine, cel ce ai răsărit nouă din 

mormânt. 
 

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: Înviat-ai din mormânt, ca un Dumnezeu, 

întru mărire, şi lumea împreună ai înviat-o, şi 

firea omenească te laudă ca pe un Dumnezeu, şi 

moartea a pierit, şi Adam saltă, Stăpâne, şi Eva 

acum, dezlegată fiind din legături, se bucură 

strigând: Tu eşti, Hristoase, cel ce dai tuturor 

învierea. 

At 3rd Antiphon: O Christ, your people offer you 

your mother in prayer. Through her prayers grant 

us your mercies that we may glorify you, who 

did rise for us from the tomb. 
 

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: As God, You did arise from the tomb 

in glory, and You did raise the world together 

with Yourself. And mortal nature praises You as 

God, and death has vanished. And Adam dances, 

O Master, and Eve, now freed from fetters, 

rejoices as she cries out: You are He, O Christ, 

that grants unto all resurrection. 

 

Duminica / Sundays: 
 

    Sf. Spovedanie – 12:00 pm – Reconciliation 

Sfânta Liturghie - 12:30 pm - Divine Liturgy 
 

Duminica a 29-a după Rusalii, 

Vindecarea celor 10 leproşi 

29th Sunday after Pentecost  

The Healing of the Ten Lepers 
 

16 Ianuarie / January 2022, Glas / Tone 1 
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Prochimen: Cât s-au mărit lucrurile Tale, 

Doamne, toate cu înţelepciune le-ai făcut.  

Stih: Binecuvintează, suflete al meu, pe 

Domnul. Doamne, Dumnezeul meu, măritu-

Te-ai foarte. (Ps. 103, 1) 
 

Apostol: Din epistola către Coloseni a Sfântului 

Apostol Pavel citire. (3, 4-11) 
 

Fraţilor, când Hristos, Care este viaţa voastră, 

Se va arăta, atunci şi voi, împreună cu El, vă 

veţi arăta întru slavă. Drept aceea, omorâţi 

mădularele voastre, cele pământeşti: 

desfrânarea, necurăţia, patima, pofta rea şi 

lăcomia, care este închinare la idoli, Pentru 

care vine mânia lui Dumnezeu peste fiii 

neascultării, În care păcate aţi umblat şi voi 

odinioară, pe când trăiaţi în ele. Acum deci vă 

lepădaţi şi voi de toate acestea: mânia, iuţimea, 

răutatea, defăimarea, cuvântul de ruşine din 

gura voastră. Nu vă minţiţi unul pe altul, 

fiindcă v-aţi dezbrăcat de omul cel vechi, 

dimpreună cu faptele lui, Şi v-aţi îmbrăcat cu 

cel nou, care se înnoieşte, spre deplină 

cunoştinţă, după chipul Celui ce l-a zidit, Unde 

nu mai este elin şi iudeu, tăiere împrejur şi 

netăiere împrejur, barbar, scit, rob ori liber, ci 

toate şi întru toţi Hristos.  
 

Evanghelia: Luca 17, 12-19 
 

În vremea aceea când a intrat Iisus într-un sat, 

L-au întâmpinat zece leproşi care stăteau 

departe, Şi care au ridicat glasul şi au zis: 

Iisuse, Învăţătorule, fie-Ţi milă de noi! Şi 

văzându-i, El le-a zis: Duceţi-vă şi vă arătaţi 

preoţilor. Dar, pe când ei se duceau, s-au 

curăţit. Iar unul dintre ei, văzând că s-a 

vindecat, s-a întors cu glas mare slăvind pe 

Dumnezeu. Şi a căzut cu faţa la pământ la 

picioarele lui Iisus, mulţumindu-I. Şi acela era 

samarinean. Şi răspunzând, Iisus a zis: Au nu 

zece s-au curăţit? Dar cei nouă unde sunt? Nu 

s-a găsit să se întoarcă să dea slavă lui 

Dumnezeu decât numai acesta, care este de alt 

neam? Şi i-a zis: Scoală-te şi du-te; credinţa ta 

te-a mântuit.  

 

Prokimenon: How countless are your works, O Lord, 

all of them made so wisely! (Ps. 104, 24) 
Verse: Bless the Lord, my soul, O Lord, my God, how 

great you are! (Ps. 104, 1) 
 

Epistle: A reading from the Epistle of the Holy 

Apostle Paul to the Colossians: (3, 4-11) 
 

Brethren! When Christ is revealed, and he is your 

life, you, too, will be revealed with him in glory. That 

is why you must kill everything in you that is earthly: 

sexual vice, impurity, uncontrolled passion, evil 

desires and especially greed, which is the same thing 

as worshipping a false god; it is precisely these things 

which draw God's retribution upon those who resist. 

And these things made up your way of life when you 

were living among such people, but now you also 

must give up all these things: human anger, hot 

temper, malice, abusive language and dirty talk; and 

do not lie to each other. You have stripped off your 

old behaviour with your old self, and you have put on 

a new self which will progress towards true 

knowledge the more it is renewed in the image of its 

Creator; and in that image there is no room for 

distinction between Greek and Jew, between the 

circumcised and uncircumcised, or between barbarian 

and Scythian, slave and free. There is only Christ: he 

is everything and he is in everything. 
 

Gospel: Luke 17, 12-19  
 

At that time as Jesus entered one of the villages, ten 

men suffering from a virulent skin-disease came to 

meet him. They stood some way off and called to 

him, "Jesus! Master! Take pity on us." When he saw 

them he said, "Go and show yourselves to the 

priests." Now as they were going away they were 

cleansed. Finding himself cured, one of them turned 

back praising God at the top of his voice and threw 

himself prostrate at the feet of Jesus and thanked him. 

The man was a Samaritan. This led Jesus to say, 

"Were not all ten made clean? The other nine, where 

are they? It seems that no one has come back to give 

praise to God, except this foreigner." And he said to 

the man, "Stand up and go on your way. Your faith 

has saved you." 
 



 

Priceasna: (63) Lăudaţi pe Domnul din 

ceruri, lăudaţi-l pe el întru cele de sus. 

Aliluia. 

 

Communion Hymn: Praise the Lord from 

heavens, praise him in high places. 

Alleluia. 

 
77. Te ador, Isuse 
 

Te ador, Isuse, tainic Dumnezeu, 

Taina aceasta sfântă e locaşul Tău. 

Inima mea-ntreagă Ţie Ţi-o jertfesc, 

Când sub vălul pâinii, dornic Te privesc. 
 

Simţurilor mele, Tu le eşti ascuns. 

Singură, credinţa taina Ţi-a pătruns. 

Cred tot ce mi-ai spus Tu, Fiule-ntrupat, 

Căci Tu eşti Cuvântul cel adevărat. 
 

S-ascundea pe cruce tot ce e ceresc, 

Iar aici s-ascunde şi ce-i omenesc. 

Cred că eşti de faţă, om şi Dumnezeu, 

Mângâierea dulce a sufletului meu. 
 

Rănile-ţi ca Toma, Doamne nu le văd: 

Dar ca şi el Domn şi Dumnezeu Te cred. 

Dă-mi credinţă vie, dă-mi ca să sperez, 

Şi-n iubire-aprinsă, Ţie să-Ţi urmez. 
 

Taină de-amintire-a morţii Domnului 

Pâine de viaţă eşti Tu omului. 

Fii şi mie pururi dulce nutremânt 

Singura-mi dulceaţă pe acest Pământ! 
 

 

 

 

O, Isuse bune, Miel însângerat, 

Spală al meu suflet de orice păcat, 

Căci din al Tău sânge, chiar şi-un singur strop, 

Poate ca să spele al relelor potop. 

 

O, Isuse Doamne, tainic Dumnezeu, 

Împlineşte-mi dorul sufletului meu: 

Fă să cadă vălul de pe Faţa Ta, 

Şi-n vecia-ntreagă să Te pot vedea. 

 

 

 

97. Către Născătoarea 

 

Născătoare de Dumnezeu, Fecioară bucură-te, 

ceea ce eşti plină de dar, Marie Domnul e cu 

tine, binecuvântată eşti tu între femei şi 

binecuvântat este rodul pântecelui tău, că ai 

născut pe Hristos, Mântuitorul sufletelor 

noastre. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu 

roagă-te, roagă-te pentru noi păcătoşii, acum şi 

în ceasul morţii noastre. Amin 

 



Reuniunea lărgită a Colegiului consultorilor eparhiali al Eparhiei de Lugoj, 
ianuarie 2022 

În dimineața zilei de 11 ianuarie 2022, cu începere 
de la orele 9.30, la Palatul Episcopal din Lugoj a avut 
loc reuniunea lărgită a Colegiului consilierilor și 
protopopilor din Eparhia de Lugoj. 

La eveniment au luat parte: Preasfinţitul Alexandru 
Mesian, Episcop de Lugoj; Preasfinţitul Ioan Călin 
Bot, Episcop auxiliar de Lugoj; Mons. Angelo-Narcis 
Pop, Vicar general; pr. dr. Marius-Petru Pop, 
Consilier eparhial și Secretar episcopal; pr. Teodor 
Baba, Consilier eparhial și Protopop de Lugoj; pr. 
Prot. On. Ioan Pop, Parohul Catedralei, pr. Ceciliu 
Vasile Micu, Protopop de Hunedoara; pr. Doinel 
Nicolae Preda, Protopop de Hațeg; pr. Adrian Nagy, 
Protopop de Lupeni; pr. Nicolae Tutaș, Protopop de 
Reșița; pr. Ovidiu Cozmuța, Protopop de Oraviţa, pr. 
Dumitru Crișan, Protopop de Sânnicolau Mare; pr. 
Mihai Răzvan Oprişa, Protopop de Timişoara; pr. 
Dănuț Ciuban, Protopop de Chișineu-Criș; pr. Radu 
Vorindan, Protopop de Arad; pr. Silviu Bindea, 
Protopop de Orăștie și pr. Flavius Jurcă, Protopop de 
Sarmisegetuza. 

Întâlnirea a fost deschisă de Preasfințitul Alexandru 
Mesian cu rugăciunea „Tatăl Nostru”. 

Preasfinţitul Alexandru a prezentat principalele 
evenimente petrecute în Eparhia de Lugoj de la 
ultimul consistoriu dar și bilanțul pe anul 2021 cu 
realizările eparhiale. 

În cursul anului 2021 a trecut la cele veșnice 
Părintele Nicolae Teodorescu, fost Protopop de 
Timișoara. 
A fost 
hirotonit 
întru 
preoţie, 
diaconul 
Felician 
Vladu, 
pentru 
credincioșii 
români 
greco-
catolici din 

Wiener Neustadt, Austria. A fost transferat, la cerere, 
în Arhieparhia de Alba-Iulia și Făgăraș Părintele Ioan 
Florin Stănculeț. 

În anul 2021 s-a sfințit un loc de biserică la Giarmata. 
S-au sfințit următoarele biserici: la Dumbrăviţa noua 
biserică, la Sânandrei în urma finalizării lucrărilor 
exterioare și interioare, a iconostasului şi a băncilor 
din biserică. La Uivar a fost sfinţită noua masă a 
altarului iar la Haţeg au fost sfinţite clopotele bisericii 
în urma efectuării lucrărilor de automatizare. 

În continuarea întâlnirii, Preasfințitul Ioan, în calitate 
de referent eparhial pentru parcursul sinodal 2021 – 
2023, a vorbit celor prezenți despre derularea etapei 
eparhiale a parcursului sinodal. PS Ioan a prezentat 
protopopilor Ghidul sinodal eparhial, un instrument 
intern de lucru, elaborat de echipa sinodală 
eparhială. 

Acest Ghid vine să faciliteze instruirea părinților 
protopopi, parohi și nu numai, în vederea procesului 
de consultare/ascultare și discernământ ce se 
desfășoară în această etapă a Sinodului Episcopilor, 
în diecezele și eparhiile catolice din lumea întreagă. 
Ghidul a fost elaborat pe baza Documentului 
Pregătitor și al Vademecum-ului, instrumentele 
bibliografice de bază ale acestui Sinod. S-a avut în 
vedere ca informațiile cuprinse în Ghid să fie 
structurate cât mai succint și personalizat pentru 
Eparhia de Lugoj, astfel încât întrunirile ce vor avea 
loc și procesul de discernământ să aducă roade 

bogate 
pentru 
Eparhie și 
Biserica 
Catolică în 
general. 


