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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. 
 

Condac: De părintească mărirea ta depărtându-mă 

neînţelepţeşte, întru răutăţi am risipit bogăţia care 

mi-ai dat-o; pentru aceasta glasul celui rătăcit 

aduc ţie: Greşit-am înaintea ta; Părinte milostive, 

primeşte-mă pe mine, cel ce mă pocăiesc, şi fă-

mă ca pe unul din argaţii tăi. 

 

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: Having foolishly abandoned Your 

paternal glory, I squandered on vices the wealth 

which You gave me.  Wherefore, I cry unto You 

with the voice of the Prodigal: I have sinned 

before You, O compassionate Father.  Receive 

me as one repentant, and make me as one of 

Your hired servants. 
 

Duminica / Sundays: 
 

    Sf. Spovedanie – 12:00 pm – Reconciliation 

Sf. Rozar – 12:00 pm – Holy Rosary 

Sfânta Liturghie - 12:30 pm - Divine Liturgy 
 

Duminica a 34-a după Rusalii, 

A Fiului Risipitor 

34th Sunday after Pentecost  

The Prodigal Son 
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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 First Epistle of the Holy Apostle Paul to the Corinthians: (6,12-20) 
 

Brethren! `For me everything is permissible"; maybe, but not everything does good. True, for me 

everything is permissible, but I am determined not to be dominated by anything. Foods are for the 

stomach, and the stomach is for foods; and God will destroy them both. But the body is not for sexual 

immorality; it is for the Lord, and the Lord is for the body. God raised up the Lord and he will raise us 

up too by his power. Do you not realise that your bodies are members of Christ's body; do you think one 

can take parts of Christ's body and join them to the body of a prostitute? Out of the question! Or do you 

not realise that anyone who attaches himself to a prostitute is one body with her, since the two, as it is 

said, become one flesh. But anyone who attaches himself to the Lord is one spirit with him. Keep away 

from sexual immorality. All other sins that people may commit are done outside the body; but the 

sexually immoral person sins against his own body. Do you not realise that your body is the temple of 

the Holy Spirit, who is in you and whom you received from God? You are not your own property, then; 

you have been bought at a price. So use your body for the glory of God. 
 

Gospel: Luke 15, 11-32 
 

The Lord said this parable: "There was a man who had two sons. The younger one said to his father, 

`Father, let me have the share of the estate that will come to me.' So the father divided the property 

between them. A few days later, the younger son got together everything he had and left for a distant 

country where he squandered his money on a life of debauchery. `When he had spent it all, that country 

experienced a severe famine, and now he began to feel the pinch; so he hired himself out to one of the 

local inhabitants who put him on his farm to feed the pigs. And he would willingly have filled himself 

with the husks the pigs were eating but no one would let him have them. Then he came to his senses and 

said, `How many of my father's hired men have all the food they want and more, and here am I dying of 

hunger! I will leave this place and go to my father and say: Father, I have sinned against heaven and 

against you; I no longer deserve to be called your son; treat me as one of your hired men.' So he left the 

place and went back to his father. "While he was still a long way off, his father saw him and was moved 

with pity. He ran to the boy, clasped him in his arms and kissed him. Then his son said, `Father, I have 

sinned against heaven and against you. I no longer deserve to be called your son.' But the father said to 

his servants, `Quick! Bring out the best robe and put it on him; put a ring on his finger and sandals on 

his feet. Bring the calf we have been fattening, and kill it; we will celebrate by having a feast, because 

this son of mine was dead and has come back to life; he was lost and is found.' And they began to 

celebrate. `Now the elder son was out in the fields, and on his way back, as he drew near the house, he 

could hear music and dancing. Calling one of the servants he asked what it was all about. The servant 

told him, `Your brother has come, and your father has killed the calf we had been fattening because he 

has got him back safe and sound.' He was angry then and refused to go in, and his father came out and 

began to urge him to come in; but he retorted to his father, `All these years I have slaved for you and 

never once disobeyed any orders of yours, yet you never offered me so much as a kid for me to celebrate 

with my friends. But, for this son of yours, when he comes back after swallowing up your property, he 

and his loose women, you kill the calf we had been fattening.' `The father said, `My son, you are with 

me always and all I have is yours. But it was only right we should celebrate and rejoice, because your 

brother here was dead and has come to life; he was lost and is found.' " 

 



 

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. 

 

 

Tată, am păcătuit 
 

Tată, am păcătuit, 

Dar ca fiul rătăcit, 

Regretăm că am greşit. 
 

Vina noastră-i mare, 

Însă-a Ta-ndurare 

N-are-asemănare. 
 

Prin Cristos ne iartă, 

Şterge orice pată, 

Milostive Tată. 

 



Hramul Seminarului Orădean – 230 de ani de la înființare 
 
 

Seminarul Teologic Greco-Catolic „Sfinții Trei 

Ierarhi Vasile, Grigore și Ioan” din Oradea a 

fost în ceas de foarte mare sărbătoare, 

celebrând, în 29-30 Ianuarie, 230 de ani de 

la înființarea sa în anul 1792. Pe lângă 

comunitatea Seminarului – care a fost 

formată din seminariști și formatori – la 

eveniment au participat și decanul împreună 

cu profesorii Facultății de Teologie Greco-

Catolică din cadrul Universități Babeș-Bolyai 

Cluj Napoca, cât și Prof. Univ. Dr. Daniel 

David, Rector  UBB,  instituție academică de 

studii superioare la care își urmează 

cursurile seminariștii, dar și prieteni și 

colaboratori ai Seminarului, toți uniți, 

împreună cu distinșii noștri Ierarhi, PS Virgil 

Bercea, Episcop Greco-Catolic al Eparhiei 

de Oradea Mare, PS Lasló Bӧcskey, Episcop 

Romano-Catolic al Diecezei de Oradea, PS 

Vasile Bizău, Episcop Greco-Catolic de 

Maramureș, PS Cristian Crișan, Episcop 

Auxiliar al Arhieparhiei Făgărașului și Alba 

Iuliei, și PS Ioan Călin Bot, Episcop Auxiliar 

al Eparhiei de Lugoj, bucurându-se cu toții în 

acest ceas de aniversare. 

Celebrarea din acest an a avut o 

însemnătate cu totul aparte. Programul 

aniversar, care a început sâmbătă seara, 29 

Ianuarie, pe lângă  prăznuirea înființării 

Seminarului, a conținut și vernisajul 

expoziției Școala Ardeleană, urmată de o 

prezentare și lansare de carte cu privire la 

istoria Seminarului orădean. Astfel, 

expoziția „Școala Ardeleană”, ce a reunit 17 

panouri ilustrând Iluminismul și reprezentanții 

săi, Deviza Școlii Ardelene și Petiția valahilor 

din Transilvania, Scrieri teologice din epocă 

și personalități ale clerului transilvănean 

implicate în evenimente, precum Samuil 

Micu Klein, Gheorghe Șincai, Petru Maior, 

Ion Budai-Deleanu și Țiganiada sa, Dimitrie 

Țichindeal, Ioan Piuariu Molnar, Antoniu 

Praedetis Nasody, Ioan Barac, Vasile Aaron, 

Constantin Diavonovici Loga, Paul Iorgovici, 

Ștefan Crișan (Korosi), Damaschin Bojâncă, 

Dimitrie Eustatievici, Vasile Popp, dar și 

precursori ai Școlii Ardelene în Principatele 

Române ori personalități culturale 

contemporane și continuatori. Cei dornici să 

privească expoziția, dar care nu au avut 

șansa să vină, o pot vizita fizic în aula 

Magna a Seminarului nostru sau online. 

Ne bucurăm nespus de mult că am putut 

face parte din acest frumos și emoționant 

eveniment în ciuda faptului că lumea este 

cuprinsă de această cumplită pandemie. 

Mulțumim tuturor celor care ne-au fost alături 

fizic, dar și celor care s-au unit cu noi în 

rugăciune. Ne încredințăm încă o dată 

rugăciunilor dumneavoastră și vă mulțumim 

pentru apreciere și susținere! 

Sfinții patroni spirituali ai Seminarului nostru 

să vegheze asupra noastră, asupra tuturor 

seminariștilor din țara noastră și din lumea 

întreagă, dar și asupra celor care urmează 

să devină seminariști – viitori preoți, 

ascultând și răspunzând pozitiv chemării 

Domnului. 

“Secerişul e mult, dar lucrătorii sunt puţini. 

Rugaţi, deci, pe Domnul secerişului, 

ca să scoată lucrători la secerişul Său.” 

Mt. 9, 37-38”. 

 

Via seminaroradea.ro 


