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La Antifonul 3: Bucură-te scaunul cel în chipul 

focului, bucură-te mireasă nenuntită, bucură-te 

fecioară, care pe Dumnezeu oamenilor ai născut.  
 

Tropar (24): Când te-ai pogorât la moarte, cela 

ce eşti viaţa cea fără e moarte, atuncea iadul l-

ai omorât cu strălucirea dumnezeirii tale; şi 

când ai înviat pe cei morţi din cele de 

dedesubt, toate puterile cereşti au strigat: 

Dătătorule de viaţă Hristoase, Dumnezeul 

nostru, mărire ţie. 
 

Mărire Tatălui şi Fiului şi Spiritului Sfânt  

şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin. 
 

Condac: Înviat-ai din mormânt, atotputernice 

Mântuitorule, şi iadul văzând minunea s-a 

înspăimântat, şi morţii s-au ridicat, şi făptura 

văzând se bucură de tine, şi Adam împreună se 

veseleşte, şi lumea, Mântuitorul meu, te laudă 

pururea. 

 

At 3rd Antiphon: Hail, O fiery throne, hail, you 

unwedded spouse, hail, you Virgin who did beget 

God for mankind. 
 

Troparion: When You did descend unto death, O 

Life Immortal, then You did slay Hades with the 

lightning of Your Divinity. And when You also 

did raise the dead out of the nethermost depths, 

all the Hosts of the heavens cried out: O Life-

giver, Christ our God, glory be to You. 
 

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

Holy Spirit, now, and always, and forever and 

ever. Amen. 
 

Kontakion: You did rise from the tomb, O 

omnipotent Saviour, and Hades was terrified on 

beholding the wonder; and the dead arose, and 

creation at the sight there of rejoices with You. 

And Adam also is joyful, and the world, O my 

Saviour, praises You for ever. 

 

Duminica / Sundays: 

 
           Sf. Spovedanie – 12:00 pm–Reconciliation 

             Sf. Rozar – 12:00 pm – Holy Rosary 

Sfânta Liturghie - 12:30 pm - Divine Liturgy 
 

Duminica a 32-a după Rusalii, 

Duminica lui Zaheu 

32nd Sunday after Pentecost  

The Sunday of Zacchaeus 
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Prochimen: Domnul tărie poporului Său va da, 
Domnul va binecuvânta pe poporul Său cu 
pace. (Ps. 28, 11) 
Stih: Aduceţi Domnului, fii ai lui Dumnezeu, 
aduceţi Domnului slavă şi cinste. (Ps. 28, 1) 
 
Apostol: Din epistola întâi către Timotei a 
Sfântului Apostol Pavel citire. (4, 9-15) 
 
Fiule Timotei, vrednic de credinţă este acest 
cuvânt şi vrednic de toată primirea, fiindcă 
pentru aceasta ne şi ostenim şi suntem ocărâţi 
şi ne luptăm, căci ne-am pus nădejdea în 
Dumnezeul cel viu, Care este Mântuitorul 
tuturor oamenilor, mai ales al credincioşilor. 
Acestea să le porunceşti şi să-i înveţi. Nimeni 
să nu dispreţuiască tinereţile tale, ci fă-te pildă 
credincioşilor cu cuvântul, cu purtarea, cu 
dragostea, cu duhul, cu credinţa, cu curăţia. 
Până voi veni eu, ia aminte la citit, la îndemnat, 
la învăţătură. Nu fi nepăsător faţă de harul care 
este întru tine, care ţi s-a dat prin proorocie, cu 
punerea mâinilor mai-marilor preoţilor. Cugetă 
la acestea, ţine-te de acestea, ca propăşirea ta 
să fie vădită tuturor. 
 
Evanghelia: Luca 19, 1-10 
 
În vremea aceea trecea Iisus prin Ierihon. Şi 
iată un bărbat, cu numele Zaheu, şi acesta era 
mai-marele vameşilor şi era bogat. Şi căuta să 
vadă cine este Iisus, dar nu putea de mulţime, 
pentru că era mic de statură. Şi alergând el 
înainte, s-a suit într-un sicomor, ca să-L vadă, 
căci pe acolo avea să treacă. Şi când a sosit la 
locul acela, Iisus, privind în sus, a zis către el: 
Zahee, coboară-te degrabă, căci astăzi în casa 
ta trebuie să rămân. Şi a coborât degrabă şi L-
a primit, bucurându-se. Şi văzând, toţi 
murmurau, zicând că a intrat să găzduiască la 
un om păcătos. Iar Zaheu, stând, a zis către 
Domnul: Iată, jumătate din averea mea, 
Doamne, o dau săracilor şi, dacă am năpăstuit 
pe cineva cu ceva, întorc împătrit. Şi a zis către 
el Iisus: Astăzi s-a făcut mântuire casei 
acesteia, căci şi acesta este fiu al lui Avraam. 
Căci Fiul Omului a venit să caute şi să 
mântuiască pe cel pierdut.  

Prokimenon: The Lord will give strength to his people; 
the Lord blesses his people with peace. (Ps. 29, 11) 
Verse: Give the Lord his due, sons of God, give the 
Lord his due of glory and strength. (Ps. 29, 1) 
 
Epistle: A reading from the first Epistle of the Holy 
Apostle Paul to Timothy: (4, 9-15) 
 
Timothy, my son!  You can rely on [this word] and 
nobody should doubt it. I mean that the point of all 
our toiling and battling is that we have put our trust in 
the living God and he is the Saviour of the whole 
human race but particularly of all believers. This is 
what you are to instruct and teach. Let no one 
disregard you because you are young, but be an 
example to all the believers in the way you speak and 
behave, and in your love, your faith and your purity. 
Until I arrive, devote yourself to reading to the 
people, encouraging and teaching. You have in you a 
spiritual gift which was given to you when the 
prophets spoke and the body of elders laid their 
hands on you; do not neglect it. Let this be your care 
and your occupation, and everyone will be able to 
see your progress.  
 
Gospel: Luke 19, 1-10 
 
At that time Jesus entered Jericho and was going 
through the town and suddenly a man whose name 
was Zacchaeus made his appearance; he was one of 
the senior tax collectors and a wealthy man. He kept 
trying to see which Jesus was, but he was too short 
and could not see him for the crowd; so he ran ahead 
and climbed a sycamore tree to catch a glimpse of 
Jesus who was to pass that way. When Jesus 
reached the spot he looked up and spoke to him, 
"Zacchaeus, come down. Hurry, because I am to stay 
at your house today." And he hurried down and 
welcomed him joyfully. They all complained when 
they saw what was happening. "He has gone to stay 
at a sinner's house," they said. But Zacchaeus stood 
his ground and said to the Lord, "Look, sir, I am going 
to give half my property to the poor, and if I have 
cheated anybody I will pay him back four times the 
amount." And Jesus said to him, "Today salvation 
has come to this house, because this man too is a 
son of Abraham; for the Son of man has come to 
seek out and save what was lost." 



 
 

Priceasna: (66) Cât de mărit este Domnul în 

Sion nu poate limba a tâlcui. Mare este 

Domnul în cer, pe tron şi până-ntr-un fir de 

iarbă pe pământ. Mare eşti pretutindenea, 

Doamne, pretutindenea, eşti mărit. în zi, în 

noapte, cu strălucirea. Aliluia. 

 

Communion Hymn: The tongue cannot describe 

how glorious is the Lord in Sion. Great is the 

Lord in Heaven, on his throne, and even unto 

a blade of grass upon the earth. Great are 

You in all places, Lord, everywhere You are 

gloriously glorified: day, and night, Alleluia. 

 

78. O, veniţi către Isus 
 

O, veniţi către Isus, 

Înălţaţi inima-n sus. 

De la El vine puterea, 

Dragostea şi mângâierea. 
 

Refren:   Doamne ascultă-al nostru glas, 

              Căci nădejdea noastră-ntreagă 

              Numa-n Tine ne-a rămas. 
 

Pace-n Tine noi găsim 

Chiar şi-atunci când suferim, 

Şi putere în ispită 

Ori când inima-i zdrobită. 
 

O, măreşte-n noi credinţa, 

Dragostea şi pocăinţa; 

Dă-ne calea mântuirii 

Şi nădejdea fericirii. 

 

98. Cu noi este Dumnezeu 

 

Cu noi este Dumnezeu 

Înţelegeţi neamuri şi vă plecaţi, 

Căci cu noi este Dumnezeu. 
 

Auziţi toate neamurile, 
 

Poporul cel ce umblă întru întuneric a văzut 

lumină mare 
 

De frica voastră nu ne vom teme nici ne vom 

tulbura. 
 

Cei ce locuiţi în latura şi-n umbra morţii, 

lumină va străluci peste voi. 
 

Cei puternici plecaţi-vă. 
 

Dumnezeu tare stăpânitor Domn al păcii. 

  

 

 



Fericitul Episcop Martir Tit Liviu Chinezu, celebrat în Catedrala Blajului 

Biserica Română Unită cu Roma, Greco-

Catolică a marcat împlinirea a 67 de ani de 

la reîntoarcerea în Casa Tatălui a Fericitului 

Episcop Martir Tit Liviu Chinezu, sâmbătă, 

15 ianuarie 2022, în Catedrala 

Arhiepiscopală Majoră „Sfânta Treime” din 

Blaj. Din încredințarea Preafericirii Sale 

Cardinal Lucian Mureșan, Întâistătătorul 

Bisericii Greco-Catolice din România, 

Preasfinția Sa Cristian, Episcop auxiliar al 

Arhieparhiei de Alba Iulia și Făgăraș, a 

oficiat, alături de un sobor de preoți, Sfânta 

Liturghie, iar răspunsurile au fost date de 

studenții seminariști din Blaj. 

În cuvântul de învățătură, Preasfinția Sa 

Cristian a evocat exemplul de dăruire și de 

jertfă a Fericitului Tit Liviu Chinezu, care a fost 

un martor curajos al timpurilor pe care le-a trăit, 

care nu a făcut nici un compromis în fața celor 

ce, din ură față de credința sa, l-au ucis pentru 

aceasta. 

„Noi, ca preoți și seminariști, suntem chemați 

să privim la mărturia și la exemplul de credință 

a Fericitului Tit Liviu Chinezu, să privim cu 

încredere la Isus, să fim demni urmași ai celor 

care au fost uciși din ură pentru credință, iar 

Biserica noastră să rămână un far de lumină 

pentru neamul românesc. Viața lor, dăruirea lor, 

să fie o călăuză pentru omul de astăzi”, a spus 

Preasfinția Sa Cristian, în cuvântul de 

învățătură. 

Fericitul Episcop Tit Liviu Chinezu a fost 

beatificat de către Papa Francisc, în data de 2 

iunie 2019, pe Câmpia Libertății din Blaj, alături 

de ceilalți Episcopi greco catolici români, morți 

în faimă de martiri în timpul regimului comunist 

din România. 

 

Scurtă biografie a Fericitului Episcop Tit 

Liviu Chinezu 

Fiu de preot greco-catolic, Fericitul Episcop Tit 

Liviu Chinezu s-a născut la 22 decembrie 1904, 

la Iernuțeni (Reghin), județul Mureș. A urmat 

școala la Huduc, Reghin și Blaj (1925). A fost 

apoi trimis la Roma, la Colegiul Pontifical Grec, 

obținând doctoratul în filozofie la Colegiul De 

Propaganda Fide în 1927 și licența în teologie 

la Colegiul Angelicum în 1931. 

Întors în țară, a îndeplinit funcția de capelan al 

școlilor din Blaj. În 1932 a fost numit profesor 

de teologie. Între 1941 și 1945 a fost rector al 

Academiei Teologice din Blaj. A înființat 

Asociația „Sfântul Niceta de Remesiana” pentru 

preoții celibi. În 1946 a fost numit protopop de 

București, iar în 1948 canonic al Capitlului din 

Blaj. 

A fost considerat de Securitate drept „unul 

dintre cei mai fermi opozanți față de unirea 

dintre Biserica Greco-Catolică și Biserica 

Ortodoxă Română”. A fost arestat în noaptea 

de 28/29 octombrie 1948, împreună cu 

episcopii greco-catolici și cu alți 25 de preoți cu 

responsabilități în eparhiile lor. 

În lagărul de la Căldărușani, Fericitul Tit Liviu 

Chinezu a fost consacrat în secret episcop la 

25 aprilie 1949. Refuzând să se lepede de 

Biserica sa, a fost transferat în 1950 la 

închisoarea cu condiții de exterminare de la 

Sighet. S-a îmbolnăvit grav din pricina 

condițiilor de viață existente acolo. Neprimind 

niciun fel de îngrijire medicală, boala s-a 

agravat; a fost izolat într-o celulă, unde a murit 

după câteva ore, înghețat, la 15 ianuarie 1955. 

A fost îngropat în „Cimitirul Săracilor” din 

Sighet, iar mormântul său nu mai poate fi 

identificat astăzi. 

Biroul Arhieparhial de Presă 


