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La Antifonul 3: Ceea ce, în chip negrăit, în cele de 

apoi ai conceput şi ai născut pe Ziditorul tău, 

Fecioară, mântuieşte pe cei ce te măresc pe tine! 
 

Tropar (28): Puterile îngereşti la mormântul tău, 

şi ostaşii au amorţit; şi sta Maria la mormânt, 

căutând preacurat trupul tău; prădat-ai iadul 

nefiind ispitit de dânsul; întâmpinat-ai pe 

Fecioara, dăruind viaţă. Cel ce ai înviat din 

morţi, Doamne, mărire ţie. 
 

Mărire Tatălui şi Fiului şi Spiritului Sfânt  

şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin. 
 

Condac: Când vei veni, Dumnezeule, pe pământ 

cu mărire, şi toate se vor cutremura, şi râul cel de 

foc înaintea scaunului de judecată va curge, şi 

cărţile se vor deschide, şi cele ascunse se vor 

arăta tuturor: atunci mântuieşte-mă de focul cel 

nestins, şi mă învredniceşte a sta de-a dreapta Ta, 

Judecătorule preadrepte. 

 

At 3rd Antiphon: O Virgin, who ineffably conceived 

in the latter days and gave birth to your Creator: 

Save those who magnify you! 
 

Troparion: Angelic hosts were above Your tomb, 

and they that guarded You became as dead. And 

Mary stood by the grave seeking Your 

immaculate body. You did despoil Hades and 

were not tempted by it.  You did meet the Virgin 

and did grant us life. O You Who did rise from 

the dead, O Lord, 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: When You, O God, shall come to 

earth with glory, and all things tremble, and the 

river of fire flowed before the Judgment Seat and 

the books are opened, and the hidden things 

made public, then deliver me from the 

unquenchable fire and deem me worthy to stand 

at Your right hand, O most righteous Judge. 

 

 

Duminica / Sundays: 
 

    Sf. Spovedanie – 12:00 pm – Reconciliation 

             Sf. Rosar – 12:00 pm – Holy Rosary 

Sfânta Liturghie - 12:30 pm - Divine Liturgy 
 

Duminica Înfricoşătoarei Judecăţi  

A Lăsatului Secului de Carne 

Sunday of the Last Judgment 

Sunday of Meat-Fare 
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Prochimen: Tăria mea şi lauda mea este Domnul şi mi-
a fost mie spre izbăvire. (Ps. 117, 14) 
Stih: Certând, m-a certat Domnul, dar morţii nu m-a 
dat. (Ps. 117, 18) 
 

Apostol: Din epistola întâi către Corinteni a Sfântului 
Apostol Pavel citire. (8, 8 - 9, 2) 
 

Fraţilor, nu mâncarea ne va pune înaintea lui 
Dumnezeu. Că nici dacă vom mânca, nu ne 
prisoseşte, nici dacă nu vom mânca, nu ne 
lipseşte. Dar vedeţi ca nu cumva această libertate a 
voastră să ajungă poticnire pentru cei slabi. Căci dacă 
cineva te-ar vedea pe tine, cel ce ai cunoştinţă, 
şezând la masă în templul idolilor, oare conştiinţa lui, 
slab fiind el, nu se va întări să mănânce din cele jertfite 
idolilor? Şi va pieri prin cunoştinţa ta cel slab, fratele 
tău, pentru care a murit Hristos! Şi aşa, păcătuind 
împotriva fraţilor şi lovind conştiinţa lor slabă, păcătuiţi 
faţă de Hristos. De aceea, dacă o mâncare sminteşte 
pe fratele meu, nu voi mânca în veac carne, ca să nu 
aduc sminteală fratelui meu. Oare nu sunt eu liber? Nu 
sunt eu apostol? N-am văzut eu pe Iisus Domnul 
nostru? Nu sunteţi voi lucrul meu întru Domnul? Dacă 
altora nu le sunt apostol, vouă, negreşit, vă sunt. Căci 
voi sunteţi pecetea apostoliei mele în Domnul. 
 

Evanghelia: Matei 25, 31-46 
 

Zis-a Domnul: Când va veni Fiul Omului întru slava 
Sa, şi toţi sfinţii îngeri cu El, atunci va şedea pe tronul 
slavei Sale. Şi se vor aduna înaintea Lui toate 
neamurile şi-i va despărţi pe unii de alţii, precum 
desparte păstorul oile de capre. Şi va pune oile de-a 
dreapta Sa, iar caprele de-a stânga. Atunci va zice 
Împăratul celor de-a dreapta Lui: Veniţi, binecuvântaţii 
Tatălui Meu, moşteniţi împărăţia cea pregătită vouă de 
la întemeierea lumii. Căci flămând am fost şi Mi-aţi dat 
să mănânc; însetat am fost şi Mi-aţi dat să beau; străin 
am fost şi M-aţi primit; Gol am fost şi M-aţi îmbrăcat; 
bolnav am fost şi M-aţi cercetat; în temniţă am fost şi 
aţi venit la Mine. Atunci drepţii Îi vor răspunde, zicând: 
Doamne, când Te-am văzut flămând şi Te-am hrănit? 
Sau însetat şi Ţi-am dat să bei? Sau când Te-am 
văzut străin şi Te-am primit, sau gol şi Te-am 
îmbrăcat? Sau când Te-am văzut bolnav sau în 
temniţă şi am venit la Tine? Iar Împăratul, răspunzând, 
va zice către ei: Adevărat zic vouă, întrucât aţi făcut 
unuia dintr-aceşti fraţi ai Mei, prea mici, Mie Mi-aţi 
făcut. Atunci va zice şi celor de-a stânga: Duceţi-vă de 
la Mine, blestemaţilor, în focul cel veşnic, care este 
gătit  diavolului şi îngerilor lui. Căci flămând am fost şi                    
nu Mi-aţi dat să mănânc; însetat am fost şi nu Mi-aţi   
dat să beau; Străin am fost şi nu M-aţi primit; gol, şi nu 
M-aţi îmbrăcat; bolnav şi în temniţă, şi nu M-aţi dat să 
beau; Străin am fost şi nu M-aţi primit; gol, şi nu M-aţi         
.       

 

Prokimenon: The Lord is my strength and my song; he has 
been my Saviour. (Ps. 118, 14) 
Verse: Though the Lord punished me sternly, he has not 
abandoned me to death (Ps. 118, 18) 
 

Epistle: A reading from the First Epistle of the Holy 
Apostle Paul to the Corinthians: (8, 8 - 9, 2) 
 

Brethren! Of course food cannot make us acceptable to 
God; we lose nothing by not eating it, we gain nothing by 
eating it. Only be careful that this freedom of yours does 
not in any way turn into an obstacle to trip those who are 
vulnerable.  Suppose someone sees you, who have the 
knowledge, sitting eating in the temple of some false 
god, do you not think that his conscience, vulnerable as it 
is, may be encouraged to eat foods dedicated to false 
gods? And then it would be through your knowledge that 
this brother for whom Christ died, vulnerable as he is, 
has been lost. So, sinning against your brothers and 
wounding their vulnerable consciences, you would be 
sinning against Christ. That is why, if food can be the 
cause of a brother's downfall, I will never eat meat any 
more, rather than cause my brother's downfall. Am I not 
free? Am I not an apostle? Have I not seen Jesus our 
Lord? Are you not my work in the Lord? Even if to others 
I am not an apostle, to you at any rate I am, for you are 
the seal of my apostolate in the Lord.  
 

Gospel: Matthew 25, 31-46 
 
The Lord said: `When the Son of man comes in his glory, 
escorted by all the angels, then he will take his seat on 
his throne of glory. All nations will be assembled before 
him and he will separate people one from another as the 
shepherd separates sheep from goats. He will place the 
sheep on his right hand and the goats on his left. Then 
the King will say to those on his right hand, `Come, you 
whom my Father has blessed, take as your heritage the 
kingdom prepared for you since the foundation of the 
world. For I was hungry and you gave me food, I was 
thirsty and you gave me drink, I was a stranger and you 
made me welcome, lacking clothes and you clothed me, 
sick and you visited me, in prison and you came to see 
me.' Then the upright will say to him in reply, `Lord, when 
did we see you hungry and feed you, or thirsty and give 
you drink? When did we see you a stranger and make 
you welcome, lacking clothes and clothe you? When did 
we find you sick or in prison and go to see you?' And the 
King will answer, `In truth I tell you, in so far as you did 
this to one of the least of these brothers of mine, you did 
it to me.' Then he will say to those on his left hand, `Go 
away from me, with your curse upon you, to the eternal 
fire prepared for the devil and his angels. For I was 
hungry and you never gave me food, I was thirsty and 
you never gave me anything to drink, I was a stranger 
and you never made me welcome, lacking clothes and            
.  



 

 

Priceasna: (69) Cinei tale celei de taină, 

astăzi, Fiule al lui Dumnezeu, părtaş 

primeşte-mă, că nu voi spune duşmanilor 

tăi taina ta, nici sărutare-ţi voi da, ca şi 

Iuda, ci ca tâlharul mărturisesc ţie: 

Pomeneşte-mă, Doamne, întru împărăţia ta. 

 

 

Communion Hymn: O Son of God, receive me 

today as a partaker at your mystical banquet: 

for I will not tell your enemies your secrets, 

nor will I kiss you as did Judas: but like the 

thief do I confess to you: Remember me, O 

Lord, in your kingdom. 

 

îmbrăcat; bolnav şi în temniţă, şi nu M-aţi cercetat. 
Atunci vor răspunde şi ei, zicând: Doamne, când Te-
am văzut flămând, sau însetat, sau străin, sau gol, sau 
bolnav, sau în temniţă şi nu Ţi-am slujit? El însă le va 
răspunde, zicând: Adevărat zic vouă: Întrucât nu aţi 
făcut unuia dintre aceşti prea mici, nici Mie nu Mi-aţi 
făcut. Şi vor merge aceştia la osândă veşnică, iar 
drepţii la viaţă veşnică. 
 
 

 

you never clothed me, sick and in prison and you never 
visited me.' Then it will be their turn to ask, `Lord, when 
did we see you hungry or thirsty, a stranger or lacking 
clothes, sick or in prison, and did not come to your help?' 
Then he will answer, `In truth I tell you, in so far as you 
neglected to do this to one of the least of these, you 
neglected to do it to me.' And they will go away to eternal 
punishment, and the upright to eternal life." 
 
 

 

75. Ruga Păcătoşilor   
 

Isuse prea îndurător,  

La tine toţi venim 

Primeşte-ne îngenuncheaţi,  

Iertarea ţi-o cerşim 
 

Refren: Isuse bune, ascultă ruga, 

           Celor ce au greşit, Isuse preaiubit. 
 

Ca şi călăii pe calvar 

Greşind te-am răstignit 

Dar tu eşti bun, eşti Dumnezeu 

Iertare, am greşit! 
 

Şi zi de zi Te supărăm 

Mergând pe alte căi 

Greşid prea mult la orice pas 

Suntem atât de răi. 
 

Căiţi la tine ne grăbim 

Ca fiul rătăcit 

De care însuţi ai vorbit  

Iertare, am greşit! 
 

Smeriţi, cu fruntea la pământ 

Mereu ne vom ruga 

Primeşte-ne printre ai tăi  

Şi du-ne-n casa ta! 

 

Părinte sfânt 

 

Părinte sfânt, când văd întreaga lume 

Ce ai creat-o prin al Tău cuvânt, 

Fiinţele ce-mpodobesc natura, 

Ce le susţii cu braţul Tău cel sfânt. 

 

Refren:  Atunci îţi cânt, puternic Creator, 

Ce mare eşti! Ce mare eşti! 

Al lumilor măreţ Stăpânitor, 

Ce mare eşti! Ce mare eşti! 

 

Privirea când mi-o-nalţ şi văd minunea: 

Mulţimea aştrilor lucind pe cer, 

Frumosul soare ca şi mândra lună 

Plutind atât de falnic prin eter. 

 

Când răsfoiesc cu râvnă Cartea Sfântă 

Eu văd noianul Tău de îndurări: 

Cum pe aleşii Tăi, o, bun Părinte, 

Îi copleşeşti cu binecuvântări. 

 

Iar când zdrobit şi fără de putere 

Mă voi afla aproape de mormânt, 

De sus din cer trimite-mi mângâiere, 

Să am şi-atunci tărie ca să-Ţi cânt. 



Hirotonire de preot în Catedrala Blajului 
Duminică, 13 februarie 

2022 (Duminica a XXXIII-a 

după Rusalii, a Vameșului 

și Fariseului), în Catedrala 

Arhiepiscopală Majoră 

„Sfânta Treime” din Blaj a 

răsunat din nou „Vrednic este!”. Cu 

binecuvântarea Preafericirii Sale Lucian 

Cardinal Mureșan, Arhiepiscop Major al 

Bisericii Greco – Catolice și prin punerea 

mâinilor Preasfinției Sale Cristian Crișan,  

Episcop Auxiliar al Arhieparhiei de Alba 

Iulia și Făgăraș, diaconul Ioan-Ștefan 

Dumitraș a fost hirotonit preot, devenind 

un nou lucrător în Via Domnului. 

Scurtă biografie 

Preasfinția Sa Cristian a subliniat importanța 

acestui dar de la Dumnezeu nu doar pentru 

tânărul preot care a primit hirotonirea, dar și 

pentru toți credincioșii, care sunt chemați să 

conștientizeze misiunea pe care fiecare o are în 

această lume: 

„Suntem bucuroși de această nouă consacrare, 

care înnoiește clerul Bisericii. De fapt, Biserica 

întreagă se înnoiește. Misiunea pe care Biserica 

i-o va încredința, aceea de a sfinți poporul lui 

Dumnezeu, de a vorbi poporului lui Dumnezeu, 

trebuie să fie și pentru noi, ceilalți, un prilej de 

luare aminte, de conștientizare a misiunii pe 

care fiecare dintre noi o avem în lume. Părinte 

Ștefan, noi cu toții îți suntem alături în această zi 

binecuvântată, în care Harul Spiritului Sfânt a 

coborât asupra ta! Să-ți amintești de această zi 

ca fiind ziua în care tu ai devenit un alt Cristos! 

Să fii bun precum Îngerii, să fii iubitor precum 

Fecioara Maria, să fii ascultător precum Sfântul 

Iosif și să crezi în Biserică așa cum au crezut cei 

șapte Fericiți Episcopi martiri, 

sub protecția cărora te-ai pus!” 

Părintele Ioan-Ștefan Dumitraș s-

a născut la data de 18 august 

1991, în orașul Cisnădie. Provine 

din Parohia Greco-Catolică 

,,Intrarea în Biserică a Maicii Domnului” şi 

„Fericitul Ioan Bălan” din Teiuș, păstorită de 

părintele paroh Paul Turcu. În perioada 2006-

2010 a fost elev al Liceului Teologic Greco-

Catolic „Sfântul Vasile cel Mare” din Blaj, fiind 

găzduit și format spiritual în internatul 

Călugărilor Asumpționiști. Între anii 2010-2014 a 

urmat cursurile Facultății de Teologie Greco-

Catolică din cadrul Universității „Babeș-Bolyai” 

din Cluj-Napoca, fiind totodată seminarist în 

cadrul Seminarului Major Arhieparhial 

„Bunavestire” din Blaj. 

După absolvirea licenței în Teologie, a primit o 

bursă din partea Congregației pentru Bisericile 

Orientale. A locuit în Colegiul Pontifical „Pio 

Romeno” și a studiat Comunicare Socială și 

Instituțională în cadrul Universității Pontificale 

„Santa Croce” din Roma, între anii 2014-2017. 

Pe 18 iulie 2020, în Catedrala „Sfânta Treime” 

din Blaj, s-a căsătorit cu Ana-Eugenia, care îi 

este alături în această nouă misiune de slujire a 

Domnului și a Bisericii Sale. A fost hirotonit 

diacon la data de 25 martie 2021 prin impunerea 

mâinilor Preasfinției Sale Cristian Dumitru 

Crișan, Episcop auxiliar al Arhieparhiei de Alba 

Iulia și Făgăraș, iar în data de 15 mai 2021 a 

fost numit Cancelar al Curiei Arhiepiscopiei 

Majore de către Preafericirea Sa Cardinalul 

Lucian Mureșan, Întâistătătorul Bisericii Greco-

Catolice din România. 

via bisericaromanaunita.ro 


